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Jederlandsche Postzegelveiling 
Astrononnische prijzen op najaarsveiling in Weesp 

nooit eerder zu ke hoge opbrengsten in Neder and gerea iseerd 
L voor zowel Nederlandse als buitenlandse filatelie 

van de crisis is in de postzegelwereld weinig te merken. Op onze laatste veiling kwamen bijna 4000 kavels onder de hamer 
met een totale opbrengst van ruim 2 miljoen euro! 

De veilingzaal was voller als ooit met bieders uit 21 landen en een enorm aantal schriftelijke bieders uit de gehele wereld 

hieronder enkele opmerkelijke opbrengsten, de complete opbrengstlijst op www.npv.nl 
^^^1^ QQffJQf. zulke hoge opbrengsten voor postzegelboekjes 

Curasao, La Guaira 
Paquete San Tomas 
Dos Real, rood, op brief, 
zeldzaam 
opbrengst €5.750,= 
afb.50% 

I 
NEDERLANDSCHE POSTERUEN. 

6 ZEGELS VAN ï CENT. 
6 n ,, Zl „ 

PRUS f l . 
recordopbrengsten voor klein- en grootrondstempels 

Postzegelboekje 11, postfris, catw. €2.750,= opbrengst€5.750,= 
Postzegelboekje 46-R, postfris, catw. €650,= opbrengst €1.100,= 

Moerkapelle Rede 
op nr 35 op nr. 35 
opbrengst €280,= opbrengst €660,= 

topprijzen voor Nederland 
lS9&'t9:i3, 

Amst/Haarl'dijk 
opnr. 31 
opbrengst €370,= 

Viane(Zeeland) 
op nr. 89 

opbrengst €510,= 

rOMER2E6EL5 

1940 

124Bva, rechts 
ongeperforeerd 
catw. €1.125,= 
opbrengst €2.570,= 

80, lOgld oranje 
gebruikt, 

catw. €750,= 
opbrengst €420,= 

(BïMMBÏi.^';'. 

10IIC,20ct 
27H, 50ct geelbruin, ongebruikt 
postfris met plakker 
catw. €5.000,= catw. €1.500,= 
opbrengst €4.900,= opbrengst €1.470,= 

52 CENT 

2, lOct rood, pl.V pos.6, stempel Venlo-B 
op aangetekende envelop 

opbrengst €1.530,= 
afb,80% 

mm'^y^''* 
\i^^ «^ 

New South Wales China Aapje 
S.G.24b opbrengst €1.150,= 
opbrengst €480,= 

V ^ - , t ó i « ^ , S ^ : ^ ^ ^ ä S t * ^ - ^ * ' ^ 

overweegt u de verkoop van uw verzameling? 
neem dan contact op met ons en profiteer van onze grote Internationale klantenkrii 

U wilt toch ook de allerhoogste opbrengst? 

http://www.npv.nl


Your Partner for 
PHILATELY & 
NUMISMATICS 

YOUR VALUES PRESENTED 
ALL AROUND THE WORLD 

Consign or sell now 

24*" AUCTION 

f 

2ist. 25*" of January 2013 

25*" AUCTION 
3'"-r" of June 2013 

Closing date for consignment: 4"" of April 2013! 

Visit us online: 
On www.auktionen-Eaertner.de you will find 
every information about us and our auctions. 
On www.stamp-auctlons.de you can 
download the current auction catalogues and 
complete collections as pdf. 

we are always looking jor 
• rare stamps worldwide 
• interesting covers 
• specialized collections 
• complete estates 
• all types of coins 
• large accumulations and dealer stocks 

... consignment and outriglit purchase 
at any time 

* Finder's fee for agents guaranteed 

Just give us a call: 
+49(0)7142-789400 
Or contact us by mail: 
info@auktlonen-gaertner.de 

take advantage of 
• international public auctions 3 - 4 times a year 
• discrete and high-quality advice from our experts 
• free appraisals 
• prompt and reliable processing 
• free pick-up service at your home for 

large consignments 
• internationally distributed auction catalogues 
• reasonable consignment fees with no hidden costs 

(„flat-fee all inclusive") 
• huge international customer base 

(over 130,000 collectors and dealers) 

AUKTIONSHAUS CHRISTOPH GÄRTNER GmbH & Co. KG / ^ / ^ 
steinbeisstr. 6+8 • 74321 Bietigiieim-Bissingen/Germany • Tel. +49-(0)7142-789400 i i ~jr 
Fax. +49-(0)7142-789410 • info@auktionen-gaertner.de • www.auktionen-gaertner.de ^ ^ ^ i f c \ ^_ J m 

http://www.auktionen-Eaertner.de
http://www.stamp-auctlons.de
mailto:info@auktlonen-gaertner.de
mailto:info@auktionen-gaertner.de
http://www.auktionen-gaertner.de
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i NEDERLAND 
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49+ Cert xx 975,— 
50/55 XX 40,— 
66 XX 80,— 
67 XX 40,— 
72 XX 62,— 
74 XX 325,— 
76 XX 7 6 , -
67B XX 35,— 
61b XX 75,— 
61c+Cert XX 

525,— 
77 XX 295,— 
78 XX 250,— 
79 XX 620,— 
80 XX —,— 
81 XX 60,— 
82/83 XX 16,— 
84/86 XX 475,— 
87/89 XX 3 1 , — 
90/94 XX 12,— 
95 XX 25,— 
96 XX 25,— 
97 XX 66,— 
98 XX 175,— 
99 XX 350,— 
100 XX 490,— 
101 XX 1500,— 
102/03 XX 150,— 
104 XX 250,— 
105 XX 275,— 
106 XX 4,50 
107/09 XX 210,— 
110/13 XX 12,— 
114/20 XX 5 1 , — 
121/28 XX 8 0 , -
129 XX 6 5 , -
130 XX 4 5 0 , -
131 XX 300,— 
132/33 XX 176,— 
133AXX 150,— 
134/35 XX 55,— 
136/38 XX 125,— 
139/40 XX 15,— 
141/43 XX 18,— 
144/48 XX 60,— 
163/65AXX 350,— 
163/65BXX 350,— 
166/68 XX 14,— 
169/76 XX 12,50 
177/98 XX 4 9 0 , -
199/02 XX 24,— 
203/07 XX 46,— 
208/11 XX 24,— 
212/19 XX 120,— 
217 A XX 95,— 
220/23 XX 33,— 
222BXX 12,— 
223B XX 88,— 
224 XX 35,— 
225/28 XX 55,— 
229/31 XX 52,— 
232/35 XX 45,— 
236/37 XX 310,— 
238/39 XX 55,— 
240/43 XX 74,— 
244/47 XX 160,— 
248/51 XX 77,— 
252/55 XX 38,— 
256 XX 2 1 , — 
257/60 XX 95,— 
261/64 XX 72,— 
265/66 XX 40,— 
267/68 XX 48,— 
269 XX 24,— 
270/73 XX 72,— 
274/77 XX 75,— 
278 XX 44,— 

Alle aangeboden zee 
echtheid, duurdere 
geldig voorzover de 
Postgiro 271040. Pc 
winkel, bezoek gaar 

\ 
ROSENDAEL 

1 

NEDERLAND 
1 P o s t f r i s z o n d e r 

Lp. 12/13 

1 
279/82 XX 
283/86 XX 
287/88 XX 
289/92 XX 
293/95 XX 
296/99 XX 
300/04 XX 
305/09 XX 
310/12 XX 
313/17 XX 
318/22 XX 
323/24 XX 
325/26 XX 
327/31 XX 
332/45 XX 
346/49 XX 
336 P XX 
350/55 XX 
356/73 XX 
371 XX 
372 XX 
373 XX 
356 a/d XX 
374/78 XX 
375 P XX 
376 PI XX 
379/91 XX 
379 a/d XX 
392/96 XX 
397/01 XX 
402/03 XX 
402/03B XX 
403B P XX 
405/21 XX 
423/27 XX 
428/42 XX 
444/48 XX 
449/53 XX 
454/59 XX 
460/68 XX 
462 XX 
469/73 XX 
472 P XX 
474/86 XX 
474/89 XX 
487/89 XX 
490/94 XX 
495/99 XX 
500/03 XX 
504/05 XX 
506/07 XX 
508/12 XX 
513/17 XX 
518/33 XX 

534/37 XX 

538/41 XX 
542/43 XX 
544/48 XX 
549 XX 
550/55 XX 
556/60 XX 
561/62 XX 
563/67 XX 
568/72 XX 
573/77 XX 
578/81 XX 
582 XX 
583/87 XX 
588/91 XX 
592/95 XX 
596/00 XX 
602/06 XX 
607/11 XX 
612/16 XX 
637/40 XX 
617/36 XX 

8 0 , -
48,— 
11,— 
3 5 , -
8,— 

3 0 , -
2 9 , -
27,50 
1 0 , -
25,— 
25,— 

8,50 
12,50 
2 5 , -
1 5 , -

2 5 5 , -
2 5 , -
2 6 , -
8 8 , -
2 4 , -
30,— 
27,50 
4 8 , -
9 , -

1 2 , -
1 4 , -
6,— 
7,50 
2,50 
1,50 
6,— 

9 8 , -
120,— 

1,50 
- . 7 0 

6,50 
1 , -
1,75 
2,25 
4 , -
4 , -
1,90 
8 , -

34,— 
76,— 
34,— 
4,— 
2,— 
3,50 
1,— 
1,75 
3 , -
8 , -

144,— 

450,— 

8 , -
4,— 
9 , -
0,75 

2 0 , -
3 8 , -
4,— 

1 5 , -
1 6 , -
1 2 , -
1 0 , -
0,75 
8,— 
4,— 

4 0 , -
6 , -

11,— 
7,— 
8 , -

1 2 , -
7,50 

jels zijn postfris zonde 
soorten met foto-certi 
voorraad st 
rto extra, ec 

rekt BIJ C 
hter franc 

ie na telef. afspraak 

J.H. i VCK 
2-1121 HH UN 

p l a k k e r 
P r i j s a c t i e f ! 

XX 235-

losfor 
465b/634b XX 

9 , -
641/45 XX 14,— 
646 XX 0,75 
647/48 XX 2 , -
649/53 XX 7 -
654+660 XX 1 , — 
655/59 XX 9 , -
661/65 XX 5,50 
666/70 XX 7,50 
671/75 XX 15,— 
676/80 XX 5 , -
681/82 XX 2 0 , -
683/87 XX 5,50 
688/92 XX 7 — 
693/94 XX 2 , -
695/99 XX 3,50 
700/01 XX 4,— 
702/06 XX 6,— 
707/11 XX 7,50 
712 XX 0,75 
712b XX 6,75 
712 f XX 2 2 5 , -
712bfxx 2 2 5 , -
713/14 XX 0,75 
715/19 XX 4,50 
720/21 XX 0,50 
722/26 XX 6 , -
727/28 XX 2,— 
729/30 XX 1,25 
731/35 XX 4,— 
736/37 XX 1,50 
738/42 XX 6,50 
743/44 XX 2,50 
745/46 XX 1,50 
747/51 XX 6 , -
enz leverbaar 
gaarne manco-lijst 
Automaatboekjes 
postfris 
1H 4 , -
1 Mx 12,— 
1 My 11,25 
1 Mz 24,75 
2H 6,— 
2 Mx 20,— 
2 My 1 1 , — 
2Mz 1 1 , — 
3y 1,75 
3 a 2,— 
4y 1,75 
4 z 4,50 
5 1,50 
6 a 3,— 
6 b 70,— 
6 c 24,— 
6 d 24!— 
6 e 5,50 
6eF 1,50 
6fFp 3,50 
6fFq 12,50 
7 a 2,25 
7 b 2,25 
7 bF 3,75 
8 a 6,— 
8 aF 6 , -
8 b 6,50 
8 bF 8,— 
8 c 24,— 
8 cF 32,— 
9 a 8,— 
9 aF 5,— 
9 b 75,— 
9 cF 39,— 
9 d 5 5 , -
9 dF 4 0 , -
9 e 4 0 , -
9 eF 75,— 
9 f 52,— 

r plakker, org. gom m 
icaat, kosten hiervan 
pdracht boven € 2; 
0 levenng vanaf € 1E 

ERMANN 
DSMEER - Tel. C 

9fF 
9g 
9gF 
9b 
9bF 
10a 
10 aF 
10 bF 
11a 
11b 
12a 
13a 
14a 
14 b 
15a 

5 2 , -
1 8 , -
1 5 , -
9 , -
4,50 
5,25 
6,— 

12,— 
7 — 
8 , -
8 , -
8 , -
4,— 
4,— 
3,— 

enz leverbaar 
ook Telblok 
prijslijst 
op aanvraag 
Roltanding 
1/18 XX 
7 los XX 
12 los XX 
13 los XX 
14 los XX 
15 los XX 
18 los XX 
19/31 XX 
29a XX 
33/56 XX 
57/70 XX 
71/73 XX 
74/77 XX 
78/81 XX 
82/85 XX 
86/89 XX 
90/93 XX 
94/97 XX 
98/01 XX 
Porto 
3xx 
4xx 
27 XX 
27/28 XX 
29/30 XX 
31/43 XX 
42 XX 
43 XX 
44/60 XX 
61/64 XX 
65/68 XX 
67a/68a xx 
67 b XX 
68 b XX 
69/79 XX 
80/105 XX 

9 2 5 , -
1 4 5 , -
140,— 
1 6 , -
76,— 
24,— 
6 0 , -

2 7 5 , -
1 4 8 , -
3 1 0 , -
1 4 9 , -
1 7 6 , -

8 5 , -
55,— 
77,— 
45,— 
80,— 
77,— 
7 5 , -

4 5 , -
5 4 , -
4 5 , -

2 8 -
9 7 5 , -

4 9 5 ! -
3 9 5 , -

35,— 
8,50 

2 5 , -
140,— 
3 7 5 , -
4 2 , -
2 7 , -

Rna/in>;avv 

Luclitpost 
1/3 XX 
4/5 XX 
4/5axx 
6/8 XX 
9xx 
9axx 
10 XX 
12/13 XX 
14 XX 
Brandkast 
1/7+ 

1 2 0 , -

150,— 
1,50 
5,— 

40,— 
44,— 
44,— 

1 , -
2 3 5 , -

3 , -

Cert XX 1050,— 
Internering 
1/2+Cert X) 
Dienst 
1/8xx+Cert 

16/19 XX 
16a/19axx 
25/26+Cert 

3 7 7 , -

550,— 
66,— 
—,— 

XX 
440,— 

et volle garantie van 
in overleg 

>0,- -/- 2% 
Aanbod 
korting 

0,- opdracht. Geen 

20-4823966 

POSTSTUKKEN 
Nederland en Gebieden Overzee 

www.bbfila.com 
Bezoek de website www.BBFILA.COM 

Posthistorie Nederland & gebieden, 
Postwaardestukken, FDC's 

Brieven Zuid en Midden Amerika 

Aanwezig op de volgende beurzen in Neder land 
• 28-29 december Eindejaarsbeurs Barneveld 
• 25-27 januari Filateliebeurs Loosdrecht 

Ml. B. Iise Pang Cbaan, 
ClOn- Pet terd . Esq. 
Box 694F. HOBABT* 

TA.SMANIA<> 

brief 1931Singapore per eerste KNILM vlucht Bata\ la-Koepang-Sydney 
Bert Brinkman 
GOUDA -mail bbFilatelie(a),planet.nl 
ONLINE BRIEVEN WWW.BBFILA. COM 

www.filafair.nl 

Filafair... 2013 
is meer dan alleen postzegels verzamelen! 

^ nationale, ^i 
.t^postzegelbeurs 

4e Mationale postzegeibeurs 
Maastpoort Sport & Events 

larathonloop I te 's-Hertogenbosch 
19 & 20 april 2013 

Vrijdag van 
(0.00 ut/m 17.00 u 

Zaterdag van 
10-00 ut/m 16.00 u 

^ i ^ aV*^^ ^^^ nationale en 
mJr^ internationale standhouders 

http://www.bbfila.com
http://www.BBFILA.COM
http://WWW.BBFILA
http://www.filafair.nl


Van Dieten Postzegelveilingen BV 
ikkerstraat 22, 6041 JR Roermond T: +31 (0)475 - 563 500 • F: +31(0)475 330 829 

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

info@vandieten.nl • www.vandieten.nl 

O): 

«o: 

725 

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

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


Posthistorie 
WWW.BULTERMAN.NL 
Elke week nieuwe vondsten! 

BEILRI^/II\ 
ni/ITELIE 

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 GBP. 
1 SFR (vanaf 1996). 

100 NKR. 
1 USD. 

100 ZWKR. 
1 SFR, 
I EURO. 

L' kunt uH frankeer geldige zegels inleveren tijdens de Eindejaarsbeurs 
op 28 & 29 december in Barneveld. 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

NIEUW VAN MICHEL 
CEPT 2013 Verenigd Europa in kleur 
CHINA 2013, Overzee 9/1 in kleur 
GOLF Staten 2013 in kleur, Engelstalig 
JUNIOR Duitsland 2013 in kleur 
ATLAS Deutschland Philatelie met CD 
ROLZEGELS Duitsland 2013 

ALMANAK Bund/Berlin, 2e ed 

IVIICHEL 
De Ganzsachen Europa na 1960, deel 2 en 
de Motiefcatalogi Vogels en Spoorwegen 
verschuiven naar voorjaar 2013. 

52,00 
74,00 
79,00 

9,95 
79,00 
49,80 
19,80 

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

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

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzameiingen te koop 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vastte 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. 0346-550618 
b.g.g. 06-51360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

Wij verwelkomen u graag in onze stand, tijdens de Eindejaarsbeurs 
in Barneveld, waar wij u naast de zegels van vele landen niet alleen 
aantrekkelijke kilowaar bieden, maar ook Leuchtturm stockboeken. 

lx witte pagina's € 14,50 per stuk. Nu 5 stuks voor € 71,25. 
lx zwarte pagina's € 15,00 per stuk. Nu 5 stuks voor € 73,25. 

Zegels van diverse landen maar ook veel thematisclte zegels behoren 
tot onze specialiteit, net zoals de ruime sortering catalogi 
Bezoek ook eens onze website en webshop: www.geertzenphilatelie.nl 

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

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

Lid van IFSDA en NVPH 

Maandelijkse zaalveiling van: 
postzegels - post|waarde)stukken - fdc's - munten -

ansichtkaarten - alle andere verzamelingen 

\!̂ ?̂ «ï?o (°)©^® ©csfi'pocgfto OD O 

Veilinghuis "De Voorstraat" 
Voorstraat 23 - 8011 MK Zwol le 

Tel. 038 - 4211045 daags ma-za. 08.30 tot 16.00 uur 

Elektronisch betalen is bij ons mogelijk 

VERZAMELBEURS GRONINGEN 
donderdag 27 december 2012 

Sporthal Hoogkerk, Zuiderweg 70, 9744 AP 
Open 09.30-16.00 u info 050-5033926 of 

WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

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

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

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

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

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

De duurdere zegels en/of series worden meestal 
met fotocertiflcaat van eclitheid geleverd. 

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

Hans Sundquest 
Jacques Perkstraat 39 - 3351 CP Papendrecht 

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

ZOEKT U NEDERLAND OF OVERZEE? 

Dan stuur ik u graag mijn regelmatig verschijnende 
aanbiedingslijsten. Deze zijn interessant voor zowel de 

beginnende als de gevorderde verzamelaar 
(en ook voor de wederverkoper). 

Ik denk dat u verrast zult zijn over mijn systeem en 
de mogelijkheden. 

Betaling altijd na ontvangst en goedkeuring uwerzijds. 

Mag ik u eens mijn lijst zenden? 
W.M. Hoekstra, Blijhamsterstraat 27D3, 9671 AT Winschoten. 

tel. 0597-430755 - fax 0597-431428 - e-mail: wmhoekstra@home.nl 

http://WWW.BULTERMAN.NL
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
http://www.geertzenphilatelie.nl
http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
http://www.advantage-stamps.com
mailto:sundquest@planet.nl
mailto:wmhoekstra@home.nl


Jaargang 90 december 2012 nr 1020 

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 
Filatelistenverenig ngen KNBF en de 
pagina s van De Posthoorn vallen buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie 

Hoofdredacteur 
Frits Njio AIJP 
Postbus 30014 i303AAAlmere 
Telefoon 06 51536872 

036 52 50 490 
Email redactie@defilatelie nl 
Website www defilatelie nl 

Advertentieverkoop 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 i349CGAlmerc 
Jean me 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 31 04 05 
Mutaties www aboland nl/blad/fdatelie 

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 verenigmgscontributie 
2 een individueel abonnement 
hiervoor kunt u zich m u v België 
aanmelden bij Abonnementenland m 
Uitgeest (zie Abonnementen ) voor 
€ 32 75 (Nederland) € 51 80 (buitenland 
standaard) of € 77 (buitenland priority) 
Een individueel abonnement gaat per 
de eerste van een willekeurige maand 
in het loopt minimaal een jaar (11 
nummers) Abonnementsbceindiging 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 
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BIJ de laatste editie van dit jaar vormen 
de feestdagen een dankbare afleiding 
van de dagelijkse werkzaamheden en 
bezigheden Er is dan meestal meer tijd 
voor de postzegelverzameling, met in de 
laatste plaats om de vele decemberzegels 
te bewonderen die dit jaar weer zijn 
uitgegeven al dan niet als persoonlijke 
postzegels In deze aflevering veel diverse toegankelijke en 
diepgravende onderwerpen met veel geschiedenis We hopen, 
dat u bi) de warme haard met wellicht een goed glas bij de hand, 
weer veel leesplezier zult beleven en wensen u dan ook een 
goede decembermaand toe' 
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postzegeUiandel 

Postzegelhandel CRIMPEN ̂  v. 
is geïnteresseerd in: 

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

• betere series van de wereld en rariteiten 

• complete stocks en voorraden 

FDC's, jaargangen, vellen en blokken 

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

Aankoop frankeergeldige zegels (onder nominaal) 

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

Voor de vol ledige lijst zie w w w . p z h c r i m p e n . c o m 

1 AUD 
1 CAD 
10DKK 

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

aankoop voor 
€ periode 

€0 ,25 
€0 ,28 
€0 ,82 
geen aankoop 
€0 ,59 
€0 ,61 
€0 ,49 
€0 ,36 
€0 ,52 
€0 ,20 
€0 ,40 
€0 ,44 

aankoop in 
€ periode 

0,79 

0,47 

0,43 
0,50 

smmMMfi-v' a'.t^L.! 

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

www.pzhcrimpen.com 

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

m 't 

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

— n^jywN^riT»^^»^!-* 

€ 4.550 

^ f l ^ H f f a j Ê RCPUßLCOFCH NA H «MM» '< - S ^ REPUSUC OF CHINA R ^ Ü B U C O F ^ I N A W H K Sr f Ä l S Ä RePUBüC OF CHINA I 
€975 

€160 
De aankooplijst is slechts een kleine selectie van de series die wij zoeken. Voor een totale 
aankooplijst postfrisse, plakker en gebruikte series Cliina 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 januari: 
In de komende maand reizen wij continu door NL. Hier ziet u ons sctiema: 
7-8 januari Groningen, Friesland, Drentiie en Overijssel 
9-10 januari Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 
11-12 januari Utrecht, Flevoland en Gelderland 
14 - 15 januari Noord- en Zuid-i-lolland 

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


.JI.»*PIP .^^5iïft5f|. 

;$HiU6 Philately 'm^m^ 
Qrofe Wadî ĵ̂ a A/B, 3499 NX Nieuwegein M ^ T 

Tel.: 030^43^70 (24 uurs besteilijn) „ ^ 
info@filatelie.neJl.; ^anjlu 3 8 . t t ^ f . 3 7 8 / Giro: 7227081 ^-^ 15% 

WWW.F1LATB.IE.NET ■ WWWST^I^^ffTHEWEBCOM 

Smits Philately: Een kleine greep uit onze collecties en partijen Oost-Europa! 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 
18988 Albanië 1913. Prijs: € 2.100,00 
Prachtig kavel van 25 ongebruikte en gebruikte zegels van Albanië 1913 dubbele adelaar 
opdruk Kavel bevat enkele gekleurde opdrukken, kopstaande opdruk, diverse zegels op 
bnefstukje etc Mooi kavel, zeer hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
18248 Albaniè ca. 19201930. Prijs: € 550,00 
Collectie postfnsse veldelen van Albanië ca 19201930 in 2 insteekboeken Bevat o a 
(Michel no's) 89 (481x), 161 (15x), 198 (371x), etc Zeer hoge cat waardel 

Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATEUE.NET 
18096 Albanië. Prijs: € 220,00 
Insteekboek met divers postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van Albanië, waaronder 
leuke oudere series Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
18152 Balkan t/m 1989. Prijs: € 1.250,00 
Kleurrijke collectie/accumulatie, met heel veel postfns materiaal (ook iets * en 0) van o a 
Montenegro, Kroatië incl beter, Joegoslavië, Bulgarije, Roemenie en Albanië, ook veel be
ter matenaal, deels in kleine aantallen of veldeeltjes, ook de blokken in aantallen w o ook 
veel motieven, opgezet in 4 stockboeken + doos met groot aantal zakjes, in doos 

Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
17584 Baltisclie Staten 19181940. Prijs: € 1.500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Baltische Staten 19181940, waaronder on
getand en blokken van 4 in stockboek Collectie bevat veel beter materiaal zoals (Michel 
no's) Litouwen 348355A**, 3483558", Gardinas 2A*, 3A*, 5A, 6A*, 7A* 8A*, 9A, Midden 
Litouwen 4*, 5*, 6*, 7*, 8*, 9*, 10*, 4447B*, Estland 4142*, 43A*, 43B*, 44A, 44B*, 45B*, 
4852A*, 4852B*, 54** 6061, 9093, 152155*, Tallinn verschillende waarden (onge
keurd), Letland 190192A, 1901928*, 198202A*, 198202B, 220* 222*, 225*, 227*, etc 
Verder ook wat afwijkingen aanwezig Leuke collectie, hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE NET 
18772 Baltische Staten 19181940. Prijs: € 1.150,00 
Prachtige **/*/0 verzameling met vele betere zegels en senes, meest in nette kwaliteit wo 
Estland 1918 15k getand, 1923 luchtposten, 1930 opdrukken, blokken, Letland met veel 
betere senetjes jaren 20/30 1930 opdruksene gebruikt, 1931/32/33 luchtposten getand en 
ongetand, Litouwen incl 1935 40c luchtpost opdruk ongebruikt, 1938 Jamboree serie, 
blokken etc in zelfgemaakt album Mooie en waardevolle collectie" 

Compleet gefotografeerd op: WWW FILATELIE NET 
18198 Bosnië stempelverzameling 18791918. Prijs: € 500,00 
Leuke verzameling afstempelingen op de diverse emissies, ook op betere waarden, veel 
verschillende typen stempels, ook van kleine (zelden aangeboden) plaatsjes, in insteek
boek In totaal ruim 380 afstempelingeni Mooi lot voor de liefhebber/specialist 

Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
18850 Bulgarije 18791942. Prijs: € 900,00 
Mooie ongebruikte/gebruikte collectie incl veel beter klassiek materiaal, Ie uitgave met 
goede zegels, 1884/5 incl 5 op 30s en 15 op 25s, 1931 Balkan spelen etc etc Tevens iets 
Bosnië, in album 
18515 Bulgarije 18791942. Prijs: € 400,00 
Kleine, ongebruikte en gebruikte collectie Bulgarije 18791942 in insteekboek Collectie be
vat beter matenaal zoals (Michel no's) 14(*), 8(*), 10(*), 24(*), 248*, 249*, 260265*, 266
271*, 286290*, 291295*, etc Hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
18990 Bulgarije 18791944. Prijs: € 600,00 
Mooie, gebruikte collectie Bulgarije 18791944 in Schaubek album Collectie bevat beter 
matenaal zoals (Michel no's) 2, 242248, 249251, 260265, 266271, 274279, 291295, 
aardig port etc Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
18851 Bulgarije 18791947. Prijs: € 900,00 
Mooie ongebruikte/gebruikte collectie, vrijwel compleet in meest hele mooie, frisse kwaliteit 
WO beter Ie emissies, 1884/5 opdrukken, 1931 Balkan spelen gebruikt, 1935 voetbal etc 
etc 
18519 Bulgarije 18791952. Prijs: € 525,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie/voorraad Bulgarije 18791952 in stockboek 
Bevat veel beter materiaal zoals (Michel no's) 1*, 3, 4 (4x), 5 (6x), 11*, 20*, 21 (2x), 9092*, 
209*, 245*, 246*, 247*, 260265*, 266271*, 286290*, 291295* (3x), 360364* (2x), 377
388* (3x), etc Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
18708 Bulgarije 19601984. Prijs: € 400,00 
Postfnsse, goed gevulde collectie Bulgarije 19601984 in 2 luxe Leuchtturm albums Bevat 
zeer veel matenaal, zegels en blokken 
18206 Bulgarije, Hongarije en Servië Idassiel«. Prijs: € 600,00 
Insteekboek met klassiek matenaal van Bulgarije, Hongarije en Servië Bevat veel goed 
matenaal, hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
18797 Estland en Letland. Prijs: € 200,00 
Leuke kleine postfnsse verzameling Duitse Bezetting in Estland en Letland in veldelen in 
map Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
18741 Hongarije 18711949. Prijs: € 385,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, enigszins gespecialiseerde collectie Hongarije 1871
1949 in blanco album Aardig gevulde collectie met leuk klassiek deel en o a (Yvert no's) 
448, 468472, luchtpost 2425**, 34 etc 
18779 Hongarije 18711999. Prijs: € 800,00 
Voornamelijk ongebruikte en postfnsse collectie Hongarije 18711999, met betere ex en 
senes wo (cat Yvert)no 710gebr, 120122 gebr, 139141*, 140gebr etc InSdikke in
steekboeken 
17564 Hongarije 1871 2006. Prijs: € 1.000,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Hongarije 18712006 in 6 Davo albums en 2 
Schaubek albums Aardig gevulde collectie met ook beter matenaal zoals (Michel no's) 
403410', 517521* 522527*, blok 2*, 3*, 4*, 5**, 6**, 23**, 24**, 25*, 27A**, 28***, etc 

Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE NET 
17153 Hongarije 19601976 ongetand. Prijs: € 1.350,00 
Postfnsse collectie ongetand matenaal van Honganje 19601976 in 2 insteekboeken Mooie 
kwaliteit, cat waarde (Michel) 6674 euro Compleet gefotografeerd op: WWWFILATELIE.NET 

18813 Hongarije bezetting 19191920 Prijs: € 1.900,00 
Schitterende **/*/0 speciaal verzameling van dit zelden aangeboden matenaal, met grote 
verscheidenheid aan opdrukken, foutieve opdrukken, ongecatalogiseerde vaneteiten etc 
etc met o a Franse bezetting Arad met 5f zwarte opdruk 15f metzwartblauwe opdruk(4), 
15f violet (witte letters 2x), waarden t/m 10kr, afwijkingen als 45f op 3f, vele kopstaande op
drukken, porten, BanatBacska zeer uitgebreid, Baranya met afwijkingen, Debreczen met 
alle dure uitgaven, Koztarsasag opdrukken t/m 5kr(i), met uitgegeven waarden, blokken 
van 4 etc Szegedin, Temesvar, Transylvanie, zeer indrukwekkende prachtcollectie, in dub
beldik insteekboek Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
18810 Hongarije blokken. Prijs: € 875,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie blokken van Hongarije in insteekboek, waaronder veel 
beter matenaal zoals (Michel no's) blok 1**, 2*, 3**, 4**, 5**, 6**, 10*, 11*, 12* 13*, 17*, 
20**, 21**, 22**, 24**, 26A**, 27A*, 27B*, 28A*, 28B**, 30B**, 378**, 89B** 1061** (zonder 
midden tanding), etc Mooie collectie, hoge cat waarde' 
18604 Hongarije. Prijs: € 100,00 
Voornamelijk gebruikte partij Hongarije, in aantallen, met o a luchtpost en port, in 2 stock
boeken Zeer veel materiaal' 
17683 Joegoslavië 19451980. Prijs: € 600,00 
Vrijwel complete, postfnsse en ongebruikte collectie Joegoslavië 19451980 incl de betere 
senes en blokken in Kabe en Lindner album 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
18011 Kaukasus 19121922. Prijs: € 600,00 
Leuke ongebruikte en gebruikte collectie Armenië, Georgië, Oekraïne, Batoum etc op al
bumbladen in map Aardige collectie met ook beter materiaal zoals (Yvert no's) Batoum 
27*, 28, 29*, 30, 31, 35, 36, 37, 38, Kaukasus 17*, etc 

Compleet gefotografeerd op WWW.FILATEUE.NET 
16294 Letland 19251935. Prijs: € 225,00 
Insteekboek met ruim 100 pakketkaarten van Letland 19251935 Interessant en zelden 
aangeboden Compleet gefotografeerd op: WWW FILATELIE NET 
18997 Litou»/en 19191939. Prijs: € 325,00 
Klem insteekboekje met divers postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van Litouwen 
19191939 in wat gemengde kwaliteit, waann ook wat betere zegels zoals (Michel no's) 
237*, 238* 240*, 316323B*, 3403478*, 417420**, 429431** etc 
17856 Litouwen en Midden Litouwen 19191940. Prijs: € 315,00 
Aardig gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Litouwen en Midden Litouwen 1919
1940 in blanco Schaubek album Collectie bevat o a (Yvert no's) 319326*, 327334*, 335
339, 365AD*, luchtpost 3740*, 6067*, 6875*, 7683*, etc 

Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE.NET 
18790 Midden Litouwen 19201922. Prijs: € 320,00 
Kleine gebruikte en ongebruikte collectie Midden Litouwen 19201922, wo (cat Michel) 
no 411 ', ongetand, port misperforaties etc Op insteekbladen in map 

Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE.NET 
18749 Oekraïne 19181919. Prijs: € 140,00 
Kleine ongebruikte collectie Oekraïne 19181919 op albumbladen in map Bevat o a diver
se verschillende types opdrukken Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
18398 Oezbekistan 1997. Prijs: € 225,00 
Compleet postfns velletje van 100 zegels van de schaarse 6 Sum donkersmaragdgroen 
met Landswapen, (zegel met Inschrift Uzbekistan i pv Ozbekiston), Michel 163, catw 
2000+ euro, koopje' Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
16456 Oost Europa & Baltische Staten 18621945. Prijs: € 1.350,00 
Mooie ongebruikte/gebruikte collectie in doorgaans goede kwaliteit met zeer goed Bulgarije 
incl 1881/2 en 1882/5 senes, port 1884 t/m 1904 compleet + doubletten. Roemenie vanaf 
1862 vrijwel compleet + doubletten, goedgevulde collecties Estland, Letland en Litouwen 
incl beter, in goedgevuld Kabe album Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE.NET 
18384 Oost Europa. Prijs: € 2.000,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte partij Oost Europa in zakjes in doos Bevat zeer veel 
matenaal, waaronder ook beter en veel klassiek Bevat o a Bulgarije, Estland Letland, 
Litouwen, Polen, Hongarije, Roemenie, TsjechoSlowakije etc Zeer mooie uitzoekpartij, ho
ge cat waarde' 
17589 Oost Europese landen 18661948. Prijs: € 600,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Oost Europese landen 18661948 in Kabe al
bum Collectie bevat Estland, Letland, Litouwen, Kroatië en Servië Iets ongeorganiseerde 
collectie met wat doubletten en ook wat beter matenaal 

Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
17246 Oost Silezië 1920. Prijs: € 350,00 
Gespecialiseerde collectie Oost Silesie 1920, o a op kleur, druk, plaatfout etc Op bladen in 
map Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE.NET 
18860 Polen 18601950. Prijs: € 1.200,00 
**/*/0 uitgebreide verzameling, redelijk compleet incl vele dure uitgaven, nr 1, beter back of 
the book, 1933 zeppelin etc etc in album Zeer hoge catw 
17556 Polen 18601989. Prijs: € 800,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Polen 18601989 in 4 Lindner albums Aardig 
gevulde collectie met veel postfns matenaal 

Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE.NET 
16785 Polen 19181996. Prijs: € 600,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbele collectie Polen 19181996 in Lindner 
en 5 Leuchtturm albums in doos 
17565 Polen 19182005. Prijs: € 1.150,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Polen 19182005 in 7 Davo luxe albums 
Leuk gevulde collectie met zeer veel modern postfns materiaal en veel blokken 

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

Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
16872 Polen stempels. Prijs: €150,00 
Collectie stempels van Polen in album en stockboek Bevat voornamelijk klassiek matenaal 
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18197 Polen en gebieden 1918-1950. Prijs: € 1.900,00 
Zeer indrukwekkende **/*/0 voorraad meest betere zegels en senes in voornamelijk goede 
kwaliteit, beginnend met de 1918 opdrukken met typen wo 20pf ultramanjnC) gebruikt, 
1919 opdrukken incl 3h(4), 5h(2), 10h(4), 20h(3), 30h(4), 1919 5 op 2pf en 10 op 7 1/2pf 
(beide kopstaand, gebruikt), 1921 rode Kruis (3x), zegels uit 1928 blok ongebruikt, betere 
uitgaven jaren 40/50, Oost Silezie proeven (uit 1920), Levant opdrukken t/m 5M, Poolse 
Korps 1918, Grodzisk, Kalisz, Prezdborz incl betere, Zarki, Gdansk, General gouverne
ment in aantallen etc etc in uitpuilend voorraadboek Indrukwekkend lot' 

Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATELIE.NET 
18736 Roemenië 1858-1947. Prijs: € 575,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Roemenie 1858-1947 op blanco bladen in klemband 
Collectie bevat aardig klassiek deel en ook beter matenaal zoals (Yvert nos) 192-202*, 
411-417, 418-421* 422-426* 444, 445, 476A-476F, Roemeens Levant, Transylvanie, etc 
17976 Roemenië 1858-1958. Prijs: € 950,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Roemenie 1858-1958 in Kabe album Goed 
gevulde collectie met ook beter matenaal zoals (Yvert no's) 192-202*, 406-410*, 422-426*, 
440-445, 446-448 476A-476F, blok 1, etc 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16790 Roemenië 1858-1981. Prijs: € 2.350,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbele collectie Roemenie 1858-1981 in 5 
Yvert albums in doos Fantastische collectie met prachtig klassiek materiaal en vele betere 
nummers zoals (Michel no's) 102/105F* (5 en 25 bani samenhangend), 146-153*, 197-
207* (zonder 205), 197-207, 227-236*, 227-236, 293-302* ongetand, 397-401*, 397-401, 
402-405*, 402-405, 406-412*, 406-412, 413-417*, 413-417, 437-442*, 443-445*, 443-445, 
468-473*, blok 1 **, etc Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE NET 
16393 Roemenië 1862-1947. Prijs: € 1.150,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Roemenie 1862-1947 in oud Schaubek album Collectie 
bevat veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 151*, 156-171* (156-159 gebruikt), 192-202, 
406-410*, 411-417*, 418-421*, 422-426*, 427*, 438, 440-445*, 446-448*, 449-451*, 476A-
476F*, 481-485*, blok 1 *, etc Compleet gefotografeerd op: WWW FILATELIE NET 
16674 Roemenië 1862-1980. Prijs: € 2.850,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Roemenie 1862-1980 in 2 Scott albums 
Collectie IS zeer goed gevuld en bevat leuk klassiek matenaal en veel betere senes zoals 
(Michel no's) 146-153*, 154-160*, 197-207*, 227-236*, 372-374Y*, 397-401*, 402-405*, 
406-412*, 413-417*, 437-442*, 443-445*, 446-448*, 468-473*. 516-518*, blok 1*, 9**, 13**, 
14** 15** (vouw), 40*, 42*, etc Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE NET 
18462 Roemenië 1864-1993. Prijs: € 900,00 
Enigszins gespecialiseerde, ongebruikte en gebruikte, zeer goed gevulde collectie 
Roemenie 1864-1993 in 2 blanco Victoria albums Collectie bevat uitgebreid deel Koning 
Karl I en veel betere series zoals (Michel no's) 227-236, 406-412, 413-417*, 443-445*, 
446-448*, 468-473*, 484-488*, 516-518*, etc Ook veel blokken, kleinbogen en ongetande 
zegels aanwezig Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE.NET 
17056 Roemenië 1870-1979. Prijs: € 300,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Roemenie 1870-1979 in 2 Kabe albums 
Collectie bevat veel matenaal, waaronder leuk klassiek en ook wat beter zoals (Michel 
no's) 406-412*, 413-417*, 446-448, 528-535*, 538-542*, 564-568*, etc 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16784 Rusland 1857-1972. Prijs: € 2.950,00 
Ongebruikte en gebruikte, gespecialiseerde collectie Rusland 1857-1972 in 7 kleine blanco 
albums in doos Beetje rommelige collectie, maar met zeer veel beter matenaal, waaronder 
ook tanding variëteiten Zeer hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op: WWWFILATELIE.NET 
17240 Rusland 1858-1979. Prijs: € 800,00 
Voornamelijk gebruikte, goed gevulde collectie Rusland 1858-1979 in 4 Schaubek albums 
Collectie bevat ook leuk brieven en kaarten en ook beter materiaal zoals (Michel no's) 
334*, 363-364, 385-388, 390, 539-541, 625-636, 1494-1499, 1529, 1530, 1871 I, etc 
18758 Rusland 1864-1992. Prijs: € 575,00 
Gebruikte restant collectie Rusland 1864-1992 in 4 albums Collectie bevat nog zeer veel 
materiaal, waaronder ook wat beter en veel blokken 
17145 Rusland 1868-1991. Prijs: € 250,00 
Postfnsse, ongebruikte, maar voornamelijk gebruikte collectie Rusland 1868-1991 op blan
co bladen in 2 ordners Bevat veel matenaal, waaronder ook blokken 

Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
18951 Rusland en gebieden 1864-1925. Prijs: € 160,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Rusland en gebieden 1864-1925 op Yvert albumbladen 
in map Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
18297 Rusland en nieuwe Russische Republieken Prijs: € 1.250,00 
Prachtige 'nieuwtjespartij' zo uit het abonnement met vaak de sene postfns en gestempeld 
+ vaak in blok/velletje + veel uitgaven ook op fdc, van o a Belarus, Kazachstan, Armenië, 
Rusland, Georgië, Moldavië, Turkmenistan, Kirgizië etc etc met heel veel prachtige motie
ven, in zakjes, in grote doos Prachtlot met enorme nieuwtjesprijs'" 

Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
18344 Rusland klassiek. Prijs: € 600,00 
Doosje met een ongebruikte en gebruikte collectie klassiek Rusland op Minkus albumbla
den Tevens diverse postfrisse vellen en veldelen Leuk kavel voor de specialisfi 

Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 

18992 Rusland vanaf 1850. Prijs: € 600,00 
Twee insteekboekjes en een klem albumpje met divers postfns, ongebruikt en gebruikt ma
tenaal van Rusland vanaf 1850 Bevat ook beter matenaal zoals (Michel no's) Russische 
post in China 53*, Sovjetunie XV-XVIII*, 292-295B*, 298-299*, 300-301*, 302-304B*, 305-
307B*, 311-312*, 317-322*, 326-327*, 328-334*, 339-353*, 354-357*, 494-498, blok 10 II, 

17457 Rusland. Prijs: € 575,00 
Doos met diverse albums, insteekboeken en stockbladen met postfns, ongebruikt en ge
bruikt matenaal van Rusland 
18947 Russische gebieden 1862-1950. Prijs: € 2.100,00 
Doos met diverse insteekboeken en stockkaartjes met postfns, ongebruikt en gebruikt ma
tenaal van Russische gebieden 1862-1950 Mooi materiaal, zeer hoge cat waarde! 
16115 Russische gebieden. Prijs: € 350,00 
Ongebruikte collectie Russische gebieden op blanco albumbladen in map Bevat o a 
Batum, /Azerbeidzjan, Armenië, Levant Compleet gefotografeerd op: WWWFILATELIE.NET 
17002 Servië 1866-1915. Prijs: € 1.350,00 
Zeer mooie, gespecialiseerde, vrijwel complete ongebruikte collectie Servië 1866-1915 op 
albumbladen in map Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) 2*, 4*, 6y*, 
7y* (met eert), 9-10*, etc Cat w volgens verzamelaar 11 000 EURO"! 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE NET 
17247 Servië 1866-1920. Prijs: € 350,00 
Gebruikte en ongebruikte collectie Servië 1866-1920, WO (cat Michel) no 11-18,19-20, 
ook in aantallen Op insteekbladen in map 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
ABin Touva 1926-1936. Prijs: € 400,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Touva 1926-1936 op blanco albumbladen m 
map Aardige collectie met beter materiaal zoals (Michel no's) 1-10*, 11-14*, 15-28*, 15-28, 
29-34*, 3911** (I), 41-48A*, 41-48B*, 49-57*, etc 

Compleet gefotografeerd op: WWWFILATELIE.NET 
18828 Tsjecho-Slovi/akije 1918-1945. Prijs: € 1.550,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, gespecialiseerde collectie Tsjecho-Slowakije 1918-
1945 in insteekboek Bevat o a (Michel no's) veel lokale revolutie opdrukken, 21-11* (pad
vinder zegels), 09-211*, 256*, 267-276 met speciale stempels, 291-294*, 299-302* (2x), 
317*, 330-331X* (uit velletjes), blok 7*, etc Veel ongewoon matenaaM 
17538 Tsjecho-Slowakije 1918-1945. Prijs: € 1.400,00 
Zeer uitgebreide en gespecialiseerde verzameling met typen, proeven, tandingen, stem
pels, veel dure uitgaven aanwezig, redelijk compleet, ook zeer uitgebreid Slowakije, 1945 
bevrijdingsopdrukken etc in 2 zelfgemaakte albums 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16714 Tsjecho-Slowakije 1918-1952. Prijs: € 800,00 
Ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie Tsjecho-Slowakije 1918-1952 
in blanco album Collectie bevat beter matenaal zoals (Michel no's) I-M* (padvinder egels), 
209-211*, 209-211, 212-215*, 212-215, 253-256*, 263-266*, 314-317*, 630-633* blok 12*, 
etc Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE.NET 
18852 Tsjecho-Slowakije 1918-1965. Prijs: € 2.850,00 
Mooie ongebruikte/gebruikte kwaliteits-verzameling incl betere voorlopers als Budejovice 
serie, 1919 opdrukken zeer uitgebreid incl toppers als de luchtpost opdrukken (met eert, 
Yvert 62/64, cat w 1800 EURO"), 1916 port met opdrukken daarna grotendeels compleet 
met alle dure uitgaven, ook de zeer zeldzame 1934 Hymne blokken in mooie kwaliteit (Yvert 
cat w 1750 EURO'i) en vele andere dure uitgaven, in album Zeer indrukwekkende collec-
tiei 
18211 Tsjecho-Slowakije 1918-1971. Prijs: € 575,00 
Voornamelijk gebruikte, vrijwel complete collectie Tsjecho-Slowakije 1918-1971 in 
Schaubek album en stockboek Collectie bevat veel matenaal Ook veel blokken aanwezig 
zoals (Michel no's) 35A**(4x), 35B** (2x), 36** (3x), 37** (3x), 44** (4x), 48** (2x), 53** 
(4x), 58** (2x), 59**, 63** (2x), etc Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16358 Tsjecho-Slowakije 1918-1975. Prijs: € 1.050,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Tsjecho-Slowakije 1918-1975 op albumbladen in map. 
Collectie bevat beter matenaal, waaronder veel opdruk materiaal van 1918-1920 en o a 
(Yvert no's) 188-191*, 270-273*, luchtpost 7-9, 10-17*, blok 1* en 2* (i, plakkers in vel-
rand) Compleet gefotografeerd op: WWWFILATELIE.NET 
18853 Tsjecho-Slowakije 1945-1946. Prijs: € 600,00 
Prachtige speciaal verzameling met opdrukken van Nachod, Bohumin, Nové Mesto, 
Mezimosti, Pernstejn, Pisek, Stnbro, Slavonice, Lobendava, Cerna Voda, Moravska, 
Ostrava & Prague on Bohemia Moravia issues, plus 62 bneven Indrukwekkende verzame-
lingi 
18521 Tsjecho-Slowakije blokken. Prijs: € 235,00 
Insteekboek met een postfnsse collectie blokken en kleinbogen van Tsjecho-Slowakije 
Bevat 0 a (Michel no's) 2737-2741 in kleinbogen, 2841-2845 in kleinbogen, 2885-2888 in 
kleinbogen (2x), 2889-2893 in kleinbogen, 3069-3072 in kleinbogen, blok 19, 74, 75, 76, 
etc Tevens wat gewone series aanwezig 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
18293 Tsjecho-Slowakije. Prijs: € 950,00 
Stempelcollectie van Tsjecho-Slowakije na 1945, opgezet in 20 stockboeken Mooie, inte
ressante collectie, zelden zo aangeboden 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 

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

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

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

. ^ -

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

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Grote Wade 23 A/B, 3439 NX Nieuwegein of fax naar 030-2892620 
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EINDEJAARSBEURS 
vrijdag 28 & zaterdag 29 december 2012 

Locatie / Location / Ort: 
De Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 
3771 CB Barneveld 
10.0017.00 
Toegang/Entrée/Eintritt/Entrance: 
€. 3, p.p.per dag / jour / Tag/ day. 
Jeugd / Jeunesse / Jugend / Youth 
< 16 gratis / gratuit / frei / free. 

Grote internationale beurs / Grande bourse internationale 
Große internationale Messe / Big international fair 
1500 stoelen / chaises / Stühle / chairs 
Ca. 160 Handelaren / Marchands / Händler / Dealers. 
Filatelie, munten, bankbiljetten, prentbriefkaarten, verenigingen. 
Philatélique, monnaie, billets de banque, cartes, groupes d'étude. 
Philatelie, Münzen, Banknoten, Ansichtskarten, ArGe. 
Philatelies, coins, papermoney, postcards, studygroups. 

Auto / Voiture / Car: 
Al: Afrit / Sortie / Ausfahrt / 
Exit 16 Voorthuizen / Harselaar. 
Volg / Suivre / Folge Barneveldcentrum 

Trein / Train / Bahn: 
400 m. van station Barneveldcentraal / 
du gare centraal / ab Bahnhofcentraal / 
from stationcentrum 

Plattegronden en standhouderslij sten 
vanaf begin december op de website. 
Natuurlijk krijgt u de meest recente 
op de beurs zelf. 

FILAKRANT 2 (2013) 
Komt uit op de eerste dag van de 
Eindejaarsbeurs en is dan (ook in 
grotere aantallen) gratis verkrijgbaar. 

WWW.EINDEJAARSBEURS.NL 
V.O.V.V..,p/a Tienwoningenweg 53, 7312 DL, Apeldoorn NL 
(0031)(0)553558600 email: organisatie(a)eindejaarsbeurs.nl 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ B t t B B B M H a 

http://www.eindejaarsbeurs.nl


Uitnodiging voor 28 en 29 December 2012 
vÄ Mm .=*ä£&—V 
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BelgischNederlands Jeugdevenement 

Hi?rcr 

Stamptales vind plaats in de toneelzaal van de Veluwehal, 
Nieuwe Markt 6 te Barneveld. 
Beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur. 
Probeer op tijd te komen om aan alles mee te kunnen doe 

I % Alleen jeugd tot 17 jaar kan gratis deelnemen aan het program 
4 Dit jaar hebben wij het schitterende thema Japan en Thailand 

met tal van verrassingen !!!!!! 
Prachtige decors en veel nieuwe jeugdbladen over de natuur 
en cultuur van deze Aziatische landen. 
Natuurlijk weer een uitgebreid (én lilatelistisch) spelprogramma 
met heel veel gratis postzegels en andere mooie prijzen. 
Elke dag wordt afgesloten met een geweldige jeugd veiling. 

Neem de proef op de som en kom 
zelf ervaren dat een bezoek aan 
Stamptales een prima keus is. 
Jullie gaan nooit met lege handen 
naar huis, want daar zorgen wij 
wel voor! 

* De toegang is voor iedereen gratis! 



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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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

01

'UZ

734 

Pzh, N, DE N E E F 

■ Speciale aanbiedingen / partijtjes : 
■ Alle genoemde aanbiedingen bestaan uitsluitend uit prima kwaliteit 

F01, 
*F02, 

FOSa. 

F05b. 

F06. 

*F07a, 

*F07b, 
•F09, 

*F10a, 

•F10b, 

*F10c, 

•F14, 

*F22. 

F22a, 
F22b, 
F22c, 
F22d, 

'F34, 

« 3 

* * b . 
" c . 
* * d . 

e. 

Aruba 1986/1995 luxe postfris compleet (c w €338) 
Nederland combinaties uit boekjes 1/28 postfns compleet 
incl losse zegels Nvph (270 stuks ca € 750 cat wrd ) 
Nederland onbeschreven FDC's 1978/1997 compleet 
incl anrs (258sl), Nvph El 63/375, ca 680, cat wrd 
Nederland onbeschreven FDC's jaren 1998/2002 
compleet incl anrs, Nvph E376/475 
Oud Sunname 1962/1975 compleet postfns 
(NVPH 376/653 en Luchtpost 33/59) voor slechts 
Rep Suriname, complete postfrisse verzameling (incl 
4/6 en 19/20) 1975 t/m 1985 cat wrd 2bl ca 785,

Rep Sunname, compleet postfns 1986 t/m 1994 
Ned Antillen, compleet postfns 1953/1985 
(NVPH 244/830) cal waarde ruim 700,

Indonesie compleet postfns volgens Davo de jaren 
1970/1979 (Zonnebloem 672/976 ca 1 400, c w) 
Indonesië compleet postfns volgens Davo de jaren 
1980/1982 (Zonnebloem 977/1136 ca 1 340, c w) 
Indonesië compleet postfns volgens Davo de jaren 
1983/1988 (Zonnebloem 1137/1361 ca 1 000, cw) 
Oostenrijk postfns jaren 19611988 compleet op 
hoofdnummers Ivlichel (Ca 700 uitgiften ") 
Pracht restverzamelingen postfns complete uitgiften. 
geen doubletten, ruim 500, cat wrd (Nvph, Zbl of Michel) 
Nederland 57, F22e, Berlijn + Bund 
Cur/Antil len 38, F22f Bund 
Indonesië 29 F22g, DDR 
Rep Sunname 34, F22h, Beriijn 

Supercollecties complete uitgiften (series en blokken) en 
2onder doubletten ( ' * : in luxe 64bladig stockboek)' 
Indonesië cat wrd Zonnebloem postfns ruim 2 000 
Duitsland (BRD) postfns, cat wrd ruim 2 000  IVIichel 
Bund en Berlijn mooi gestempeld, ruim 2 000, Michel 
Bund en Berlijn, luxe postfns en ruim 2 000, Ivlichel 
Bund 15 versch Kleinbogen(IO) postfns, cw ca 280,

Aanbiedingen zolang de vooiraad strekt 

65

90,

55,

69,

25,

59,

105,

69

77,

125,

99,

79,

22

26,

39,

27,

129,

119

99,

98,

39,

■ Bestellingen b v k per email, fax of 5Chnfteli|k Tel 0523614978 (vnjdag zaterdag 
■ Franco boven 50  Bii vooruitbetaling op giro 4335822 franco en 4% 
| N e d A n 

korting Wij h 
Aruba Curasao Car Ned Stf^aarlen Sunname + Rep Indonesië Dui 

» Pzl).N.OENEEF POSTBUS 143 7700AC DEDEMSVAART 

Complete postfrisse jaargangen 
Ned,Antillen Aruba 
1986 8 00 6,00 
1987 10,00 5,00 
1988 7,50 6,00 
1989 8,50 6 00 
1990 8,50 8,00 
1991 12,00 7,50 
1992 9,50 7,00 
1993 9 00 7,00 
1994 13,00 8,00 
1995 9,50 8,00 
1996 13 00 12,00 
1997 21,00 19,00 
1998 22,00 16,00 
1999 20,00 22 00 
2000 33,00 19,00 
2001 39,00 17,00 
2002 49 00 17,00 

" 2003 58 00 19,00 
" 2004 65 00 16,00 

2005 75 00 33,00 
•" 2006 92,00 28,00 

2007 88,00 19 00 
2008 0 a 43,00 
2009 122,00 35,00 

** 2010 o a 84,00 
2011 zie Cur 99 00 

" Excl apart verkrijgbare pers postz 
vellen Ned Ant /Aruba 

BRD senes postfns o a 
139/140 66,00 

kh) 177/196 79 00 
205/208 6,00 
210/211 6,00 
212/215 6,00 
216/220 8 00 

Kb 1797/01 17,50 

Berlijn 
k) 17/20 
106/109 
112/113 
116/120 
124/139 
140/154 
155/190 

^ ^ ^ 

Rep, Sur, 
1100 
12 00 
10,00 
9,00 

10,00 
1100 
11,00 
15 00 
29 00 
28 00 
34 00 
33,00 
39 00 
40 00 
55,00 
59,00 
92,00 
80,00 

115 00 
110,00 
109,00 
117 00 
119,00 
149 00 
141,00 
139,00 

overige jrj 
postfns 

85,00 
6,00 

16,00 
8 00 

15 00 
1100 
9,00 

k) = alle met keur Schlegel kh) idem alleen hoogste 
en maandag van 13 3022 30 uur) 

ebben 0 a in voorraad Nederland, 
sland Ver Europa en div buitenland 

Email' ndeneef@kpnntatl 

Fax : 0523610702 mm 
JH 

^ ^ 
(op hoofdnrs) 

BRD 
1961/70 
1971/75 
1976/80 
1981/85 
1986/88 

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

Indonesië 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011* 

postfris 
17,00 
17 00 
17,00 
25 00 
20,00 
8,00 
8,00 

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

postfns 
29,00 
46,00 
32 00 
57,00 
47,00 
33,00 
70,00 

*incl 2888/92(2010) 
op aanvraag 
Berlijn mooi gest 

k)z f r 18 
42/60 
87 
91/100 

110/111 
121/123 
140/154 

waarde 

IHf ^ ^ ^ 

49,00 
7,50 
4,90 

11,50 
10 50 
6,50 
8,00 

Curafao, BE 

gestempeld 

amn ' 

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

Nederland 
Complete jaargangen 

jaar postfris 
1950 549/67 55 00 
1951 568/77 15 00 
1952 578/00 45,00 
1953 601/16 16,00 
1954 641/54 15,00 
1955 655/70 16,00 
1956 671/87 28 00 
1957 688/06 10,00 
1958 707/19 7,50 
1959 720/35 7,50 
1960 t/m 1964 
nrs 736/835 17,50 
Jaren 1965/1976 compleet 
incl blokken 49 00 
excl blokken 24,50 
overige jrg op aanvraag 
Nederiand mooi gebruikt 
oa 104/105 8000 

257/260 10 00 
261/264 6 00 

Indonesië proeven 
volgens Prangko 2009 
72/80A(exclbk) 

in hor paren 135 00 
192/193AW 28,00 

hoekstukken 55,00 
in randparen 80,00 

volgens Zonnebl 2011 
31D in randpaar (CW 800+) 

en gegomd " 95 00 
189/194A 2900 

randslukken 65,00 
m hoekparen 125,00 

lrianBarat17/18A 12,50 
Indonesië compl vellen; 
2533/60 V(2) 25 00 
2581 V 10 00 
2630 V I / V 4 1500 
2888/92 V 19,00 

S, St Maarten, Aruba, Rep,Sur„ Ind 

en fdc's en Nedertand(fdc's) ook 

T^tammj^na:— 

m. 
Nederland 
jaargangen Fdc s 
1998 7,00 
1999 12,00 
2000 17,00 
2001 21,00 
2002 16,00 
2003 17 00 
2004 24 00 
2005 59,00 
2006 55,00 
2007 49,00 i 
2008 62,00 
2009 69,00 
2010 85 00 
2011 95 00 

Fdc's in abonnement 
zegels t €1 30 per env 
Nederland postfris o a 
217A(+C) 85 00 
238/239 48 o o i 
248/251 60,00 
325/326 10,00 
Ned, Antillen (nieuw) 
postfns of luxe gest 
Cura9ao2010 10,00 
Curapao2011 111,00 
Car Ned 2010 0 7 o | 
Car Ned 2011 26 OOF 
St Maarten 2010 1,05 J 

St Maarten 2011 56 00 
(jrg 2012vanaffebr 2013) 
Oostennjk postfris o,a. 
738/7701 3,50 
885/892 3,50 
929/932 19 00 
937/940 12,50| 
952/954 28 0 0 | 
968y 3 o o i 
978/980 4 0 0 1 
999/1004 4 0 0 | 
1031/1058 6 0 0 l 

onesié postfns, ■ 

n abonnement @ 



PostBeeld.nl 
De grootste postzegelwinkel op internet 
Megavoorraad postzegels 
Te zien en te bestellen via 
internet en in onze winkels 

Haarlem: PostBeeld, Gen. Cronjéstraat 68 
Rotterdam: PostBeeld Medo, Nieuwe Binnenweg 255a 

kijk op onze website voor de openingstijden van de winkels 

Bekijk ook onze catalogus op internet: www freestampcatalogue.com 

I MUNTEN- &POST7EGEL ORGANISATIE 

Aankumende Post/egel- en Muntenbeurzen: 

Dcii Ihum 9 december 

Rotterdam 23 december 

Wassenaar. Zijdeweg 54 
Regardz Airport Hotel 
viiegveldweg 59-61 

WWW.MPO.NL 
[)e volgende lialljaarlijkse MPO-postzegelveiling waar 

ook ansichtkaarten geveild worden, vindt pkiats op 
22 & 23 februar i 2013. 

Wilt II nv\ verzameling laten veilen? Neem dan contact op 
met MPO en wij ver/oruen professionele beueleiding van 

Kantooradres MPO: Energieweg 7. 3401 MD IJsselstein 
Tel: 030-6063944 - Fa.x: 030-6019895 - WWW.MPO.NL 

postzegelhandel 
lue vansteen kiste 

belgië en frankrijk 
partijen en kilowaar 

congo ruanda burundi 
belgië met certifikaat 

aankoop nominaal 
ook brieven en postkaarten 

tel: 0032475784348 
email: vansteenl<iste.luc6a)telenet.be 

• SINGLE STAMPS • COLLECTIONS • CARTONS 
• CLASSICS • SPECIALISED • COVERS 

• UNIQUE & UNUSUAL • POSTAL HISTORY 

NEW!!! I 
STAMP CAM !.* 

Online video presentations 
Stamps brought to life 

New videos load 

latest collections 
ür philatelic experts 

Sandafavre 
STAMP AUCTIONS^ 

NEW WEBSITE 

www.sandafayre.com 
Please send me my FREE mtroductory Sandafayre catalogues 
Name 
Address 

Postcode 

Enter details beiow if you would like to be added to the Collectors Register 

My coHecting interests are 
E-mail (NL) 

SANDAFAYRE, PARKGATE, KNUTSFORD, WA16 8DX, UK 

http://PostBeeld.nl
http://freestampcatalogue.com
http://www.mpo.nl
http://WWW.MPO.NL
http://www.sandafayre.com


UIT DE WERELD VAN DE FILATELIE 
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FILATELIEPRIJZEN 2012 

Afgelopen zaterdag zijn 
tijdens het feestelijke 
jaarlijkse najaarsdiner in 
Soestduinen de Filatelie-
prijzen 2012 uitgereikt. 
Deze bestonden uit een 
plaquette en bijbehorende 
oorkonde. 
Voorzitter Cees van Balen 
Blanken reikte de Thema
tische Wisselbeker dit jaar 
uit aan Edwin Voerman 
voor zijn artikel: "Geïl

lustreerde brieven-
briefkaarten". 
De "Leon de Raay"-
medaille ging naar Dr. 
Albert Louis voor zijn 
artikel: "Schatgraven bij 
de ze emissie". Mevrouw 
Bouscher nam deze prijs 

^é kinderpostzegels 2012 . » ^ 
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RECORDOPBRENGST KINDERPOSTZEGELS 

De verkoop van de kinder
postzegels bracht dit jaar 
€11,6 miljoen op. Op de 
kinderpostzegels van dit 
jaar staan de drie Oran
jeprinsesjes, met foto's 
gemaakt door de Prins van 
Oranje. Sinds kort zijn de 
schoolkinderen weer op 
pad om de bestellingen 
van de postzegels af te 

leveren. De postzegels zijn 
voor € 4,50 verkrijgbaar 
bij Bruna-vestigingen, de 
Collect Club in Groningen 
en online via www.postni. 
nl/collectclub. Hetvel 
bevat zes verschillende 
postzegels met waarde
aanduiding V binnenland 
en €0,25 bijslag per 
postzegel. 

' l i j " " Ib^K/ JP3><ZJ|J>a<iti 

Terugkijkend kunnen we 
zeggen, dat we er wederom 
in zijn geslaagd u elf 
afleveringen te bezorgen 
met veel nieuws, achter
gronden en wetenswaar
digheden uit de wereld van 
de filatelie. Met het nieuwe 
kabinet vol bezuinigingen 
ontkomen wij er ook niet 
aan hier en daar ons aan te 
passen. De trend naar 
digitale post zet door, al 
doen de postbedrijven hun 
best om zoveel mogelijk 
emissies uit te geven. Ook 
de trend van de persoon
lijke postzegels maken en 
verzamelen neemt een 

hoge vlucht, waar we op 
inspelen met een aparte 
rubriek. Enfin, we mogen 
ons nog steeds verheugen 
op een trouwe groep lezers 
die wij zullen blijven 
bedienen. Kijk eens op onze 
website, Facebook of 
Twitterpagina's, waar 
honderden filatelisten uit 
de hele wereld samenko
men om hun postzegel
nieuwtjes en verzamelin
gen te delen. 
Namens alle medewerkers 
en bestuursleden wenst 
Filatelie u prettige 
feestdagen en een 
gezegeld Nieuwjaar toe! 

namens hem in ontvangst. 
Gouden medewerkerpla
quettes waren er voor de 
heer E.F. Nagel die 25 jaar 
lid is van de Raad van 
Toezicht van de Stichting 
Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie. René 
Hillesum kreeg ook goud 
als auteur van meer dan 
zestig artikelen in ons 
maandblad Filatelie. 
Zilveren plaquetten waren 
ervoor de heer L.H.J. Oos-
terloo, inmiddels 20 jaar lid 
van de Raad van Toezicht, 
Jan Borluutdieiojaar 
redacteur van de maan
delijkse rubriek België is 
en voor Edward Froon die 
10 jaar redacteur van de 
rubriek Maximafilatelie is. 
De bronzen plaqette en 
oorkonde tenslotte ging 
naar Leo Elzinga, omdat hij 
2,5 jaar lid is van het dage
lijks bestuur van bovenge
noemde stichting. 

XANDER KRIJGT EERSTE DECEMBERZEGELS 

Het eerste velletje 
Decemberzegels 2012 is op 
16 december tijdens de 
Margriet Winterfair in de 
Utrechtse Jaarbeurs 
overhandigd aan zanger 
Xander de Buisonjé, die ter 

ere van Kerst een speciale 
kerstsingle heeft uitge
bracht. Xander postte 
tegelijk op de fair de 
allereerste kerstkaart van 
dit jaar in de brievenbus 
op de stand van PostNL. 

http://www.postni


DE ZELDZAAMSTE FOUTDRUK VAN SICILIË? 

Soms duikt er iets op, 
na jaren in het bezit van 
een verzamelaar te zijn 
geweest, dat zo'n grote 
zeldzaamheid is, dat zelfs 
de heden ten dage bekende 
Italiaanse keurmeester 
Sivano Sorani dit nog nooit 
heeft gezien. 
Zo'n zeldzame foutdruk is 
de zogenoemde dubbel
druk van de 20 grana met 
de beeldenaar van 'Koning 
Bomba' van de emissie 1859 
van Sicilië. 
De unieke foutdruk is her
ontdekt door de veiling van 
Sandafayre in Engeland. 
Vermoedelijk is het bij 
weinig verzamelaars nog 

bekend, dat de postzegels 
van deze emissie op een 
bijzondere wijze moesten 
worden gestempeld. Men 
had een stempel gemaakt, 
dat alleen rondom het 
portret van de koning 
mocht worden afgeslagen, 
zodat zijn gezicht niet werd 
beschadigd. 
Van deze emissie is nog een 
andere foutdruk bekend, 
namelijk de druk aan beide 
zijden. Bekend op drie 
verschillende waarden. Nu 
is het lastig om van een op 
een brief geplakte post
zegel te zien of deze op de 
achterzijde is bedrukt, van
daar dat men deze eigenlijk 

nooit afgestempeld ziet. 
De verwachte opbrengst 
van de dubbeldruk wordt 
geschat op 5.000 tot 6.000 
pond sterling. De veiling is 
op 20 november a.s. 

[hertaling: 
Henk van der Vlist 
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LIA VIEVEEN WEG BIJ POSTZEGELBLOG 

Na bijna zeven jaar werken aan 
Postzegelblog 
www. Postzegelblog.nl heeft 
medeoprichtster Lia Vieveen 
besloten om pen januari 
2013 te stoppen. Rob Smit van 

1 PostBeeld is haar opvolger 

geworden en zal Postzegelblog 
verder voortzetten. 
Lia is een nieuwe uitdaging 
aangegaan met een eigen 
webshop 
www.feelgoodies.nl. 
Wij wensen Lia alle succes! 

UITSLAG GEWICHT BOX POSTEX 2012 

De Postzegelshow is dit 
jaar weer prima verlopen, 
aldus de organisatie van 
Postex 2012. Erg gezellig 
en goed bezocht. Vele 
bezoekers hebben weer 
een gratis gokje gewaagd. 
Zij moesten dit jaar raden 
naar het gewicht van een 
glazen bak met postzegel
inhoud. 
Het juist gewicht was 4 kilo 
en 321 gram. Dus iedere 
deelnemer kan nu zijn ei

gen schatting controleren. 
De derde prijs ging naar H. 
Van Hall uit Diemen met 
een gewicht van 4 kilo en 
380 gram; De tweede naar 
Emma Smit uit Apeldoorn 
met 4 kilo en 374 gram en 
de winnaar is geworden 
Ronald Mulder met 4 kilo 
en 350 gram. Twee prijs
winnaars waren nog in de 
zaal aanwezig en konden 
hun prijs in ontvangst 
nemen. 
De derde zal zijn prijs 
krijgen toegestuurd. 
De kist werd gekocht 
door Dhr. F.j. Mous uit 
Hilversum. Ook hij kon de 
kist gelijk mee naar huis 
nemen. 
Volgend jaar, in het derde 
weekend van oktober, kan 

KANSELIER HELMUT KOHL GEZEGELD 

Met zijn 16jarige ambts
termijn van 19821998 is 
Helmut Kohl nog steeds de 
langst zittende kanselier 
van de Bondsrepubliek 
Duitsland. Voor zijn levens
werk heeft hij vele onder

scheidingen ontvangen, 
waaronder in 1998 titel 
'ereburger van Europa'. 
Door zijn politiek van 
de Duitse eenwording is 
Helmut Kohl tevens de 
'kanselier van de eenheid' 
is geworden. "Nooit meer 
oorlog" was altijd al een 
centraal thema van zijn 
politiek, net als zijn motto 
"Duitse eenheid en de een
wording van Europa zijn 
twee kanten van dezelfde 
medaille". Deutsche Post 
eert Kohl voor dit alles met 
een eigen postzegel van 
€0,55. 

de bezoeker weer deelne
men aan een gratis spel. 

Ter ere van het 20jarig 
jubileum van BL0F geeft 
PostNL een speciaal 
postzegelboekje uit. 
Afgelopen maand 
ontvingen de bandleden 
van BL0F in het hoofstede
lijke Ziggo Dome het eerste 
exemplaar van dit boekje 
uit handen van Yme Pasma 
van PostNL. Centraal hierin 
staan de tien albums die 

BL0F inmiddels heeft 
uitgebracht, waaronder 
Blauwe Ruis, Umoja en 
Alles Blijft Anders. 
Daarnaast bevat het boekje 
postzegels van de 
bandleden. 
Het boekje met 15 post
zegels kost €9,95, via 
www.postnl.nl/blof. Van de 
opbrengst gaat 20% naar 
het UMOJA Fonds van BL0F. 

De volgende mutaties 
zijn in het overzicht van 
bij Filatelie aangesloten 
verenigingen doorgevoerd 

Landelijk secretariaat: 
N.V.P.V 
Wijziging emailadres: 
k.schokker(a)nvpv.nl 
Amsterdam 
AV "De Philatelist": nieuwe 
secretaris: M. Snoek, 
Lomanstraat 34 hs, 1075 RC 
Amsterdam, 
telefoon 0205285099, 
t:snoek.martijn(a)gmail.com. 
Capelle a/d ijssel 
IJssel en Lekstreek: nieuwe 

secretaris: F. Schuiling, 
Tussenspoor 2,2908 BE 
Capelle a/d Ijssel, 
telefoon 0104580301. 
Papendrecht 
Het secretariaat Postze
gelvereniging "IRIS" in 
Papendrecht (nr. 125): ^^ 
wijziging emailadres: i H 
^l.akostertakpnmail.nl ' " 

Mutaties op dit overzicht 
kunt u uitsluitend sturen 
aan: Mevr. E. Braakensiek, 
Prins Willem Alexander
laan 41,3273 AS Westmaas, 
«e.braakensiek(5)tele2.nl. 

EDWARD HOPPER KRIJGT ZEGEL 

Ter gelegenheid van een 
grote overzichtstentoon
stelling in het Grand Palais, 
Parijs, gaf de Franse La Poste 
op 1 februari een postzegel 
van € 1,45 met het schilde
rij 'Morning Sun/Soleil du 
Matin' uit 1952 van de Ameri

kaanse kunstschilder Edward 
Hopper (18821967) uit. Zijn 
postimpressionistische werk 
kenmerkt zich door grote 
lichtcontrasten en opvallend 
kleurgebruik. De expositie 
in de Franse lichtstad duurt 
nog tot eind januari. 

PO&PO AUTEURS IN DE PRIJZEN 

Tijdens de IPhLA (Inter
nationale Philatelistische 
LiteraturAusstellung) 2012 
in Mainz zijn vele medailles 
toegekend. Er werd geju
reerd volgens de regels 
van de Duitse Bond voor 
een tentoonstelling Rang 1. 
Het niveau was hoog en er 

is streng gejureerd. Het be
stuur van Po&Po feliciteer
de de aanwezige auteurs 
tijdens de ledenbijeen
komst van 10 november in 
Ede. De Nederlandse 'Gros 
Vermeil' winnaars waren 
Hans Aitink (2x), Kees de 
Baar, Sam Drukker en )ac. 

Spijkerman. 'Goud' was er 
voor W. Erfmann/E. Stuut, 
Werkgroep Posthistorie en 
Boudewijn Hellebrekers; 
'Vermeil' was er voor René 
Taselaar en lanHeijs. De 
speciale prijs Grootgoud 
en de ereprijs werd gewon
nen door Kees Adema. 

^.m. 
■ " ^ Z ^ M I ^ 

^ ^ ^ B « ^ ^ H ; ^m ■ 

^^j^r^' m ^ m^ , m i 
Vinr: Erfmann, Miesyerus, Drukker, Spijkerman, Aitmk, Taselaar, Hellebrekers 

http://Postzegelblog.nl
http://www.feelgoodies.nl
http://www.postnl.nl/blof


VERZAMELCEBIED EDERLAND 
Samenstellmg Rem Bakhuizen Van Den Brink 
E-mail dziewon@xs4all nl 
Website www galeoptix nl/)ila/druktech htm 
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NIEUWE HALLMARK KERSTZEGELS 2012 

^ ^ kinderpostzegels 2012 
Z K H de Pnns van Oranje 

KINDERZEGELS 2012 

Op 6 november verscheen 
een blok met 6 [=3x2] zegels 
van V en 25c toeslag met 
de prinsesjes van kroon
prins Willem Alexander en 
prinses Maxima naar foto's 
genomen door hun vader 
De zegels zijn gedrukt m 
6-kleuren rasterdiepdruk 

[mcl L-vormige fosforbalk] 
bij De La Rue, Dunstable, 
England, op hun ATN 
druk-aan-de-rol pers De 
standaard drukkleuren 
cyaanblauw, magenta geel 
en zwart plus goudkleurig 
Elektromechanische gegra
veerde cilinders 

Het zegelformaat G = 
36x25mm, scheertandmg 
14 444414 4000 26/18 tan
den horizontaal/verticaal 
De oplage is 4 750 000 
blokken Artikelnummer 
321460, productbarcode 
+75888 

Begin november verscheen 
de nieuwe serie Kerstze
gels met wenskaarten van 
Hallmark De zegels m het 
vierkante model 'blauw" 
gedrukt bij Joh Enschede 
m Haarlem voor wat be
treft het kader en bij Lijnco 
in Groningen, geprint op 
een digitale pers voor wat 
betreft de afbeelding Prijs 
2 99 per kaart Er zijn 40 
verschillende kaarten te 

Vrolijke 

vinden in de kiosken van 
o a Primera, Bruna en The 
Read Shop 

#0' 

73t 

O!®®® Po" 

LIEFOEZEGELS '1 ' IN NIEUWE UITVOERING 

m 

De hangblokken met lox Voor de 
Liefde zijn medio 2012 geleidelijk 
aan verschenen met het PostNL 
logo Deze m offset gedrukte 
zegels bij Walsall Security Prin
ting, in Walsall bij Birmingham, 
Engeland, hebben nieuwe cilin
ders gekregen voor druk op de 

Muller-Martini druk-aan-de-rol-
pers Het opvallendste verschil 
zit in de blauwe cilinder Bij de 
nieuwe cilinder is een veel grover 
raster gebruikt Hetplaatnummer 
IS met opgehoogd naar 2 maar 
misleidend op 1 blijven staan 

Ned 
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HPJ^ERZAMELGEBIE 
Samenstelling; 
jan Borluut 

UITGIFTEPROGRAMAAA 2013 

Op dinsdag 6 november 
was de traditionele jaar-
I ij kse presentatie van bpost 
over het uitgifteprogram-
ma van het komende jaar. 
Een uiterst fleurig geheel -
als het ware een modeshow 
- waarbij kosten noch 
moeite lijken gespaard. Wie 
een beetje om zich heen 
kijkt en zich interesseert 
voor hoe de filatelie kan 
worden gepromoot, weet 
dat we het hier hebben 
over België! 

InhetWolubilisinSt. 
Lambrechts-Woluwe - een 
mooie locatie met een 
uitgebreide parkeer- en 
winkelgelegenheid tegen
over - was de ontvangsthal 
al ruim vóór de aanvang 
stampvol. Uit heel België 
waren een honderdtal 
vertegenwoordigers van de 
postzegelkringen, samen 
met de medewerkers van 
bpost gekomen. Ontwer
pers en makers van de 
zegels waren er uiteraard 
ook, maar dit keer stonden 
vooral personen rond de 
aanleiding van de zegels 
op de voorgrond. Toen 
de bezoekers naar de zaal 
waren gedirigeerd kon 
de voorstel!ing beginnen. 
Van elke jaargetijde werd 
de'collectie'gepresen
teerd met inleidende film, 
waarna de spreker vanuit 
den lande het stokje over
droeg aan presentatrice 
Barbara van Speybroeck op 
het podium. 
Begonnen met de Najaars
collectie van 2013, waarin 
een trotse burgemeester 
van Doornik zijn stad aan
prees, over naar de Winter
en vervolgens kwamen de 
Lente- en de Zomercollectie 
aan de orde. 
Het loo-jarige bestaan van 
de Ronde van Vlaanderen 
werd besproken met ex-
wielrenners en de aandacht 
voor de chocolaterie van 
Pierre Marcolini kreeg later 
tijdens de receptie nog 
een tastbaar en proefbaar 
vervolg. 
De routiniers van de post
zegelmakers MVTM (het 
ontwerpersduo Myriam 
Voz en Thiery Martin), )ean 
Libert en Guillaume Broux 
bleven buiten schot, maar 
waren tijdens de receptie 
wel aanwezig en aan
spreekbaar. 

Zowel de CEO van bpost 
lohnny Thijs, alsook direc
teur Marketing & Customer 
service van Bpost )an Smets 
maakten duidelijk hoe 
belangrijk de Belgische 
postzegel nog steeds is. 
Méér dan een visitekaartje 
alleen, een onderdeel van 
een 'Collection', waarmee 
bpost zijn land België in de 
spotlights zet! 
Na afloop kreeg ieder
een bij inlevering van de 
badges een map met alle 
gekleurde afbeeldingen 
van de zegels, zoals die in 
2013 zullen verschijnen! 
Ook konden de aanwezigen 
een ansichtkaart met haar 
portret beschrijven als feli
citatie voor een binnenkort 
40-jarige prinses Mathilde. 

Nu het uitgifte-
prograinina lelf: 
-op 21 januari 20)3; blok 

Prinses Mathilde 40 jaar; 
zelfklevend boekje 
sprookjes; blok Kid Paddle 
[jeugdfilatelie];twee 
nieuwe zelfklevende 
zegels in de vogelreeks 
van André Buzin 
[aantekenen en vereni
gingen] 

- op 11 februari 2013: blok 
verkeersveiligheid met 
opgloeien in het donker 
van inkt; blok bestelwa
gens van bpost; 

-op 25 maart 2013: blok 
100 jaar Ronde van Vlaan
deren; blok Belgische 
chocolade; zelfklevende 
zegels Vlinders; 

-op 15 april 2013: 
zelfklevende zegels 
kunstschilder Theo van 
Rysselberghe; blok 100 
jaar Luchtpost in België; 

- op 13 mei 2013; blokje met 
200 jaar Verdi en Wagner; 
zelfklevende zegels Wilde 
Dieren; 

-op 24 juni 2013: blok 20 
jaar Koningschap Albert II; 
blok 100 jaar Kon. Mete
orologisch Instituut met 
warmtegevoelige inkt; 
blok Muziekfestivals 

- op 13 september 2013: 
zelfklevende gelukszegels; 
150 jaar Henry van de 
Velde; eennieuwe 
zelfklevende zegel in de 
vogelreeks van André 
Buzin [AR - handtekening 
retour]; zelfklevende 
rouwzegels; 

- op 28 oktober 2013: blok 
Grote Markt van Doornik; 

blok 150 jaar Rode Kruis; 
drie blokken Musea; 
twee zelfklevende zegels 
Eindejaarswensen 

Wat een trend is geworden: 

blokken met twee zegels 
van 3 Europa, [bestelwa
gens, luchtpost. Albert 
II, Henry v.d. Velde]-elk 
blokje € 5. Zegels, waarvan 

nauwelijks aanneembaar 
is, dat ze een postaal nut 
dienen. Linea recta gaan ze 
het album in. 
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Julenisse is afkomstig 
uit de Scandinavische 
landen. 
Het is een mensaclitige 
figuur die de boerde
rijen in de gaten liield 
en de kinderen 's nachts 
beschermde tegen onheil. 
Meestal heeft hij een 
lange baard en draagt hij 
boerenkleding. Het is niet 
eenvoudig om hem te zien 

want hij bezit de gave om 
zichzelf onzichtbaar te 
maken. 

Fee 
In Italië kennen ze La 
Befana, die op 6 januari 
cadeautjes geeft aan de 
kinderen. Meestal ziet ze 
er uit als een oude vrouw 
met een bezemsteel. Dat 
klinkt als een heks, maar 
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tegenwoordig noemen ze 
haar liever een goede fee. 
Lieve kinderen krijgen 
snoep en stoute kinderen 
geeft ze steenkool. Vol
gens de overlevering komt 
ze door de schoorsteen en 
het is de gewoonte om een 
glas wijn en een schaal 
met eten voor haar neer te 
zetten, je moet overigens 
oppassen dat je haar niet 
te zien krijgt, want als ze 
in de gaten heeft dat je 
naar haar kijkt, krijg je een 
tik met de bezemsteel. 

Oude vrouw 
In Rusland kennen ze 
Baboushka, een vrouw 
die in een klem huisje 
woonde midden m het bos. 
Op een koude winterdag 
hoorde ze ineens stemmen 
die van drie verdwaalde 
reizigers bleken te zijn. Ze 
nodigde hun uit en gaf ze 
een uitgebreide maaltijd. 

*De mannen vertelden dat 
ze op zoek waren naar een 
pasgeboren prins. De ster 
die de weg wees waren 
ze Uit het oog verloren 
door een zware sneeuw
storm. Baboushka liet het 
drietal zien hoe ze weer 
op de goede weg moesten 
komen. De mannen wilden 
dat ze meeging om de 
prins te zoeken, maar ze 

Kerstlied 
Tweede Kerstdag kwam 
de Goede Koning Wences-
las op bezoek bij een arme 
boer om hem een kleinig
heid te brengen en dat on
danks de bittere kou. In de 
Engelstalige wereld leeft 
de koning voort dankzij 
een populair kerstlied, 
waarin zijn goedheid 
bezongen wordt. 

weigerde omdat ze veel te 
oud was voor zo'n onder
neming. Toen ze weg wa
ren voelde de vrouw zich 
alleen en verlaten en had 
ze spijt dat ze niet meege
gaan was. Ze ging alleen 
op pad en vroeg overal 
of men de babyprins had 
gezien, maar niemand kon 
haar helpen. Tot op de dag 
van vandaag zwerft ze nog 
rond met haar vraag en 
geeft ze cadeautjes aan de 
baby's die ze tegenkomt. 

Wie brengt er een cadeautje) 
Nu we het feest van 
Sinterklaas achter de 
rug hebben, kijken we 
uit naar het kerstfeest. 
In veel landen is het niet 
Sinterklaas die de ca
deautjes brengt, maar de 

Kerstman, Santa Claus. Op 
een velletje van Guernsey 
kwamen we het tweetal 
gebroederlijk tegen, maar 
daarnaast zijn er ook nog 
andere figuren die bij de 
decembermaand horen. 

Optocht 
In de buurt van het Franse 
plaatsje Les Baux wordt op 
kerstavond een optocht 
gehouden. Men begint 
ongeveer een uur voor 

middernacht. De deelne
mers wachten allemaal 
geduldig tot ze het teken 
krijgen dat ze hun kaars 
mogen aansteken. Als een 
Imt van vuur lopen ze dan 
richting de oude kerk van 
Sint Vincent. In de optocht 
loopt naast jozef en Maria, 
de drie koningen (Baltha
sar, Melchior en Kasper) en 
engelen in alle soorten en 
maten ook een stoet van 
herders en herderinnen 
mee. De leider van de her
ders mag het kindje Jezus 
een schaap aanbieden. 

Kindje 
In het zuiden van Duits
land en in Oostenrijk en 
Zwitserland kennen ze 
Christkind, een blond 
kindje met vleugels. Daar 
is hij het symbool van 
het kerstfeest. Midden in 
de nacht komt het langs 
en brengt zonder dat de 
mensen het merken de 
kerstgeschenken. 

Kaarsen 
In de Scandinavische 
landen kennen ze Lus-
sibruden. 
De oudste dochter in elk 
gezin staat vroeg op als 
het 13 december is. Ze 
trekt een witte jurk aan 
met rode kwasten en zet 
een kroon op het hoofd 
van takjes, waarin negen 
kaarsen worden gestoken. 
Het is haar taak om de ove
rige leden van het gezin te 
wekken. Samen ontbijten 

ze dan in een kamer die 
verlicht is door kaarsen. 
Het meisje mag zich die 
dag Lussibruden noemen. 
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D e K e r s t m a n 
De kerst komt er weer 
aan en ik dacht: laten 
we het eens over de 
Kerstman hebben. Die 
gezellige dikkerd, die 
door de lucht sjeest en 
cadeautjes uitdeelt. 

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 l l l l l l 
knechtje Zwarte Piet. 
Maar voor Santa Claus 
was dat een probleem. 
Want de hoeven van 
paarden kunnen niet 
tegen al die sneeuw die 
op Amerikaanse daken 

Santa Claus ligt. Dus daar moest iets 
De naam van de Kerst- °P gevonden worden, 
man in het Engels, Santa 
Claus, komt van Sinter
klaas. De Nederlanders 
die rond 1800 naar 
Amerika verhuisden, na
men het Sinterklaasfeest 
mee, en vierden dat in 
hun nieuwe land. Daar 
woonden ook Engelsen, 
en die namen dat feest 
zo'n beetje over. Maar ze 
konden de naam Sinter
klaas niet goed uitspre
ken. Dat werd dus: Santa 
Claus. Hoor je al dat het 
er op lijkt? 

Santa Claus en 
de rendieren 
We weten allemaal dat 
onze Sinterklaas op zijn 
paard over de daken 
rijdt, je hebt hem vast 
wel eens gezien, met zijn 

Rudolph 
Santa Claus heeft acht 
rendieren voor zijn slee. 

A N A D A 42 

Een slee met rendieren 
Precies, rendieren kun
nen héél goed tegen de 
sneeuw. En die kunnen 
een sleetje trekken. 
Kwam dat even mooi uit! 
Had Santa Claus tenmin
ste vervoer. Yo-ho-hol 

In 1939 werd er nóg 
een rendier bedacht, 
dat was Rudolph met 
zijn rode neus. Met zijn 
lichtgevende rode neus 
kon hij de mistige weg 
verlichten. Hij is bekend 
geworden door een 
liedje en daarna is hij 
altijd gebleven in het 
verhaal van Santa. Er is 
zelfs een postzegel van 
uitgegeven. 

Rovaniemi 
Wil je bij de Kerstman 
op bezoek? Dat kan. Hij 
woont in Rovaniemi, 
dat ligt in Finland. Maar 
er zijn meer meningen 
over, want volgens 
de Denen woont hij in 
Groenland en de Ame
rikanen beweren dat hij 
op de Noordpool woont. 
In ieder geval woont hij 
niet alleen. 

De elfen en kabouters 
De Kerstman heeft op 
de Noordpool elfen die 
voor hem werken. Zij 
maken de cadeautjes en 
ze verpakken alles in de 
zakken opdat Santa het 
allemaal gemakkelijk 
mee kan nemen, je merkt 

wel, aan alles wordt 
gedacht. 
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Weer terug naar Europa 
Toen in Amerika het 
Sinterklaasfeest was 
veranderd in het feest 
met de Kerstman, ge
beurde er iets grappigs. 
De Kerstman kwam naar 
terug Europa. Eerst zei 
men nog: nee, dat is een 
Amerikaanse Sinterklaas. 
Maar na verloop van 
tijd begonnen steeds 
meer mensen over de 
Kerstman te praten, te 
zingen en kerstkaarten 
met de Kerstman er op te 
versturen. 

De intocht van de 
Kerstman 
Al een paar jaar maakt 
de Kerstman in ons land 
ook een echte intocht, 
net als Sinterklaas. Maar 
of het ook zo'n groot 
feest is als bij Sinter
klaas, dat weet ik niet. 

Ongeveer dezelfde 
kleren als de Sint 
Als je goed kijkt, zie je 
dat de Kerstman onge
veer hetzelfde draagt als 
onze Sinterklaas. Het lijkt 
alleen wat makkelijker te 
zitten en het is gemaakt 
voor kouder weer dan bij 
ons. Wat is er nog meer 
hetzelfde: de baard, het 
hoofddeksel, de dikke 
buik, en natuurlijk de 
zak met cadeautjes. 

A HAPPY n ' ^ ^ 
THEPOSTOr^ 

A Happy Christmas 
Als het even kan, is het 
belangrijk dat je niet 
alleen zegels verzamelt, 
maar ook andere filate-
listische elementen. Van
daar dit stempel, heel 
toepasselijk bij dit stukje 
over Kerstmis. Maak jij 
ook eens een albumblad 
over een aardig thema? 
En doe er dan een mooi 
stempel bij. 

Succes er mee! 
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De eerste jaren van 
onze ker5t(korting)zegels 

Voor het clubblad van de Postzegel Club 
Almelo schreef Jan Pezie een aantal artike
len over verzameling Decemberzegels. In de 
Posthoorn kunnen j'ullie deze en volgende 
maand een aangepaste versie lezen. 

Het hoeft niet duur te zijn 
om een nieuwe verzame
ling te starten. We hebben 
nu al 24 keer December
zegels (zoals de NVPH-
catalogus ze noemt) 
kunnen gebruiken. Met 
elk van deze uitgiften is 
een leuke verzameling op 
te zetten met alleen maar 
gebruikte, gestempelde 
zegels. In de Posthoorn wil 
ik jullie de mogelijkheden 
laten zien die de eerste 
uitgiften van deze zegels 
bieden. Zonder al te veel 
moeite is het ook nu nog 
mogelijk om poststukken 
te vinden waarop deze 
zegels voorkomen. Op 
beurzen worden ze in gro
te partijen aangeboden 

en als je links en rechts 
aan medeverzamelaars 
vertelt dat je post met 
deze zegels verzamelt, 
zullen ze zeker voor je op 
zoek gaan. 
We schrijven 1987 als 
(toen nog) PTT van start 
gaat met Decemberze
gels. Er komt een boekje 
uit met twintig zegels (i)-
Er zijn vijf verschillende 
kleurcombinaties, waarbij 
de zegels links of rechts 
ongetandzijn. Dus tien 
veschillende zegels. We 
hebben dan ook nog vijf 
verschillende paartjes 
(2). Ook kunnen we, in 
blokjes van vier, nog eens 
vier kleurcombinaties 
aantreffen. 

De uitgiften die volgen zijn 
wat de mogelijkheden een 
beetje saai. Er valt alleen 
wat te stoeien met paartjes 
of randstukjes (3,4), maar 
vanaf 1992 wordt het iets 
minder saai. We krijgen 
twee verschillende zegels, 
die als samenhangend 
paartje verzameld kunnen 
worden (5,6,7). 
In 1995 lijkt het PTT Post 
leuker, en voor ons 
gemakkelijker, te maken 
door de Decemberzegels 
zelfklevend uit te geven 
(8). In 1996 krijgen we vier 
verschillende zegels. Als je 
ze twee aan twee legt zou 
je een doorloper hebben 
(9). In 1997 verrast PTT Post 
ons met twee verschil
lende zegels, beide in drie 
verschillende kleuren. Ze 
krijgen nu blijkbaar de 
smaak te pakken. 
In 1998 komt PTT Post pas 
goed los. Nu wordt het 
voor ons filatelisten, echt 
leuk. Er worden ons twin
tig verschillende Decem
berzegels aangeboden. 

Om de teveel gekochte 
zegels te lozen worden we 
in het nieuwe jaar verblijd 
met een Bijplakzegel (het 
kwartje) om aan te vullen 
tot het normale tarief van 
80 cent. Om de Kerstpak
ketverzenders onder ons te 
plezieren gaf PTT Post ook 
nog een speciale Pakketze
gel uit (10). Pakketten tot 
en met 5 kilogram voor de 
prijs tot en met 1 kilogram. 
PTT Post heeft de smaak 
nu goed te pakken en 
verrast ons in 1999 weer 
met twintig verschillende 
Decemberzegels (11). Ook 
komt er m het nieuwe jaar 
een Bijplakzegel van 25 
cent om de restanten weg 
te plakken (12). In 2000 
verhoogde PTT Post het 
tarief tot 60 cent. Er waren 
weer twintig verschillende 
afbeeldingen. Ze waren 
teven te koop op rollen 
van 100 stuks. Op die rol
len zaten maar negentien 
verschillende exemplaren, 
vanwege de te kleine om
trek van de drukcilinder. 

De bijbehorende Bijplak
zegel koste nu 20 cent. 
Voor eigen gebruik gaf PTT 
Post een Partijenpostzegel 
uit (13). 
2001. Wederom twintig 
verschillende December-
zegel. Voor het eerst in 
eurowaarden van 27 cent. 
Wegens de tussentijdse ta
riefsverhoging tot 85 cent 
ofwel 39 eurocent voor het 
normale tarief to 20 gram 
werden wij verblijd met 
een Bijplakzegel van 12 
eurocent. Tevens werden 
de Decemberzegels weer 
verkocht in rollen van 100 
stuks. 
Ook m 2002 verraste 
(inmiddels) TPG Post ons 
weer met twintig verschil
lende zegels, die ook weer 
oprollen van 100stuks 
werden aangeboden. Als 
Bijplakzegel kregen we er 
nu een met een waarde 
van 10 eurocent. 

(wordt vervolgd) 

Ja» Pezie 
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ANTWOORDEN PUZZEL SEPTEMBER 2012 

Dit zijn de antwoorden 
van de puzzel van sep
tember 2012:1. in de oe
verkant van een watertje; 
2. koning Filips de Stoute; 
3. het eiland Aniesey in 
Wales; 4. de oude Am
sterdamse Jordaan; 5. de 
Apenheul; 6. de ijsbeer; 7. 914 kilo; 
8. strijd tussen strandwachten; 9.1767. 

Na loting heeft Tycho Oudemans uit Utrecht 
een prijsje gewonnen. 

Hartelijk gefeliciteerd! 

PUZZEL DECEMBER 2012 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. Hoeveel jaar bestaat Burgers Zoo in 2013? 
2. Wanneer verschenen de eerste Decemberzegels? 
3. Wat zijn de namen van de drie koningen die op 

zoek waren naar de pasgeboren prins? 
4. Hoe heet het rendier met de rode neus? 
5. Wat kost het om een aangetekende brief vanuit 

Egypte naar Nederland te versturen? 

Stuur je antwoorden voor 1 maart 2013 naar de 
redactie van De Posthoorn, De Goedemeent 1,1447 PT 
Purmerend. 

Vergeet niet je naam, adres en 
PUZZEL DECEMBER te vermelden. 
Graag filatelistisch frankeren met geldige 
postzegels! 

Meer dan 1500 jongens 
en meisjes gingen je voor! 

De postzegeiclub 
van JFN op internet: 
de StampKids Club. 

Surf naar www.stanipkids.org 
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EIGEN ZEGELS VOOR BURGERS ZOO 
In 2013 gaan we met zijn 
allen naar Burgers Zoo om 
de Dag van de jeugdfilate
lie te vieren. De dieren
tuin zelf heeft ook een 
reden om feest te vieren: 
volgend jaar bestaat ze 
honderd jaar! PostNL 
vindt dat een goede reden 
om de dierentuin eigen 
verjaardagszegels te 
geven. De zegels sluiten 

mooi aan bij het thema 
"jonge dieren" van de Dag 
van de Jeugdfilatelie. Er is 
telkens een volwassen dier 
met een jong afgebeeld. 
We kunnen hier nu al een 
van de zegels tonen. Op de 
achtergrond zie je de plat
tegrond van de dierentuin. 
In 2004 waren we ook al te 
gast in Burgers Zoo. 
JFN maakte toen twee per

soonlijke zegels met tabjes 
met een aapje en de naam 
van de dierentuin. 

WIST JE DAT 
...de meeste vis
sen geen oogieder 
hebben zoals jij? 
En dan vraagje 
je af: kunnen die 
vissen dan wel 
slapen? In de 
meeste gevallen 
is het antwoord: 
ja. Tenminste als 
je onder slapen 
verstaat lekker 
uitrusten en niets 
doen. En dat doen 
ze zeker wel hoor. 

sommige vissen 
drijven rustig op 
een plekje bij de 
bodem, andere 
vissen verstoppen 
zich in het koraal 
en weer andere 
kruipen in de 
modder. Maar ze 
slapen alleen als 
het donker is. In 
het heldere licht 
kunnen ze niet sla
pen. Maar ze we
ten dat het iedere 

dag weer donker 1 van je aquarium's 
wordt. Jij moet dan nachts uitdoen, 
ook altijd het licht Toon Oomens 
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Tbc Stcond Presitksti' Me«iiig 
of the Arab and Earopean Universities 

14 May. 200» Cairo Untverstty 
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Prol Dr. Jan Donner 
President, Royal TIXHIICKI Institute 

EEN ZEGELTJE 
MEER OF MINDER 

De afzender van dit poststuk heeft niet 
gekeken op een zegeltje meer of minder. 
Om een aangetekende brief van Egypte 
naar Nederland te kunnen versturen 
moet een bedrag van 117,50 pond be
taald worden, dat is ongeveer 15 euro. 
Om daaraan te voldoen heeft de afzen
der de hele achterkant van de envelop 
beplakt met postzegels. We kregen deze 
envelop van Paul Boer die jullie dit fraaie 
voorbeeld van overdadig frankeren niet 

wilde onthou
den. Heb jij 
daar ook een 
voorbeeld 
van? Stuur 
ons een scan 
en wie weet 

\ beelden we 
! de volgende 

keer jouw 
poststuk af. 
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25 JAAR DECEMBERZEGELS 
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In 1987 IS de PTT begonnen 
met de decetnberzegels, 
zodat we elkaar al 25 jaar 
tegen een gereduceerd 
tarief de beste wensen toe 
hebben kunnen sturen 
Sinds het eerste boekje 
met de vijf verschillende 
kerststerren is het een 
steeds groter succes 
geworden en we zitten 
er nu voor de 26e keer 
weer middenin De eerste 
maximumkaarten (afb 1) 
zijn nog gestempeld door 
de Filatelistische Dienst 
m Groningen en wel op 1 
december, waarmee deze 
dus postaal gewaarmerkt 
IS als een decemberzegel 
De tweede keer in 1988 was 
het een eenling, het vuur
werk (afb z) De derde 
zegel (afb 3) uit 1989 is wel 
zo stemmig met de gesti
leerde kaars die natuurlijk 
m Gouda moest worden 
gestempeld, nu voor het 
eerst m november De uit
giften zijn langzamerhand 
steeds meer vervroegd 
tot m november, nu al in 
de derde week, waardoor 
de hausse aan kerst- en 
nieuwjaarskaarten door 
de post beter gespreid 
verwerkt kan worden 

De eerste tentoonstellings-
collectie maximumkaarten 
van decemberzegels werd 
m Mamer m Luxemburg 
getoond door de bekende 
maximafilist Aad Hofmees
ter Men keek daar toen 
vreemd van op en men 
begreep het eigenlijk niet 
Internationaal kende men 
voornamelijk kerstzegels 
met traditionele christe
lijke afbeeldingen en hoe 
anders zijn onze zegels 
geworden m de loop der 
tijd Toen deze zegels ook 
nog ontwaard bleken 
in november (meestal 
op de eerste dag van 
uitgifte) was men het 
spoor helemaal bijster Er 
moest heel wat uitgelegd 
worden Niettemin zijn 
onze zegels toch ook best 
wel leuk Afb /f met het 
kraslot uit 2007 beeldt de 
vreugde van het winnende 
lot perfect uit met het 
spetterende vuurwerk De 
kaart IS nu gestempeld 
op 31 december, als wij 
traditioneel ons vuur
werk op oudejaarsavond 
afsteken De zelfplakzegel 

uit 2010 met de Kerstman 
op de kerstbal in het 
winterlandschap (afb 5) is 
ook weer geslaagd Nu in 
Winterswijk ontwaard op 
Kerstavond, 24 december 
om24 0ou Nieuw was de 
persoonlijke december
zegel in 2009 Op (afb 6) 
staat die van 2010, onder
werp de 60e verjaardag 
van Snoopy. 

De mooiste voorbeelden 
van maximumkaarten met 
traditionele kerstzegels 
IS de serie oude schilde
rijen die de Franse Post 
m november 2011 uitgaf 
Twaalf zelfklevende kleine 
postzegels werden m een 
boekje uitgegeven met 
Kersttaferelen met de ge
boorte van Christus en de 
aanbidding door de her
ders of de drie koningen 
Hieruit als voorbeeld (afb. 
7) het gotische schilderij 
van de Meester van het al
taarstuk van St Bartholo-
meus uit het museum van 
het Petit Palais in Parijs 
Deze IS gestempeld met 
het stempel "Beste wensen 
uit de Franse Musea" (afb. 
7a) Dit stempel kon goed 
gebruikt worden voor 
schilderijen uit de Parijse 
musea (Afb 8) laat het 
hele driedelige renais
sance schilderij zien, met 
ook de twee koningen die 
afgebeeld zijn op de twee 
zijluiken, waar de zegel 
alleen het middendeel laat 
zien Het schilderij hangt 
m het Paleis voor Schone 
kunsten m Lille, stempel 
dus Lille Beaux Arts (Afb 
9) tenslotte toont het 
Barokke schilderij 'Aanbid
ding door de Koningen' 
van Peter-Paul Rubens uit 
het Louvre met stempel 
Paris, Musee du Louvre 



NIEUW BIJ 

125 lAAR ARCADIS & KNHM 

De aanleiding voor de 
uitgifte op 28 januari 2013 
van het postzegelvel 125 
jaar Arcadis & KNHM is de 
viermg van de oprichting 
in 1888 van de Nederland-
sche Heidemaatschappij 
(KNHM). Deze vereniging 
werd door particulieren 
m het leven geroepen 
voor het ontwikkelen van 
landbouwgronden, het 
herbebossen van zand
gronden en het verbeteren 
van werkgelegenheid. 
Op tien postzegels van het 
velletje staan tien van hun 
prestigieuze projecten. 
Deze illustreren het brede 
terrein waarop beide orga
nisaties actief zijn. 
Het velletje bevat tien 
postzegels V Nederland. 
De afgebeelde projecten 
zijn: het viaduct van Millau 
in Frankrijk, ecoduct 
Zanderij Crailo, verster
king Nederlandse duinen 
en zeedijken, Floriade 
in Venio, het Olympisch 
Stadion in Londen, 
stormvloedkering in New 
Orleans, Tuin aan de Maas 

in Rotterdam, Kern met Pit, 
Station Amsterdam Bijlmer 
ArenA en Artcadia. 
Voor de zes varianten wa
ren verschillende invals
hoeken gekozen, op basis 
van de tien projecten die 
ARCADIS en KNHM hadden 
aangedragen. Het ontwerp 
is van Nadji van den Broek 
en René Kuijpers van 
bureau Werf3. Nadji: "De 
projecten zijn een mooie 
mix van de verschillende 
activiteiten waarmee deze 
twee organisaties zich 
bezighouden, m zowel 
binnen-als buitenland. 
Drie projecten zijn van 
KNHM, zeven van ARCADIS. 
De projecten hebben we 
in de voorbereidende 
fase op allerlei mogelijke 
manieren proberen te ver
beelden, zowel illustratief 
als fotografisch. Zo was 
er een ontwerp waarin 
we de ruilverkaveling als 
leidraad hadden geno
men. Een andere variant 
was geïnspireerd door 
de rijke historie, zowel 
van ARCADIS als van de 

De postzegels zijn, zolang de 
voorraad strekt, verkrijgbaar 
bij de Bruna vestigingen, de 
Collect Club in Groningen en 
via de Onlinewinkel op 
ww/w.postnl.nl/collectclub. 
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Nederlandse postzegels. 
Bij een volgend ontwerp 
keken we weer meer naar 
de toekomst. Er was van 
alles mogelijk." 

Naast het postzegelvel
letje verschijnen er ook 
eerstedagenveloppen. 

POSTZEGELUITGIFTE-
PROGRAMMA EERSTE 
HALFJAAR 2013: 

2 januari 
Persoonlijke Postzegels (ge
gomd) 2013: Reinier Paping 
Persoonlijke Postzegels 
(zelfklevend) 2013: Eekhoorn 

28 januari 
Mooi Nederland 2013 
Staphorst 
MOOI Nederland 2013 
Bunschoten-Spakenburg 
125 jaar Arcadis/Koninklijke 
Nederlandse Heidemij 

25 februari 
Mooi Nederland 2013 
Marken 
Mooi Nederland 2013 
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-Vel uwe 
Mooi Nederland 2013: 
Verzamelvel 

17 juni 
Wereld Bloeddonordag 
Molens in Nederland 

MOOI NEDERUND 2013: STREEKDRACHTEN 

Op 28 januari brengt PostNL de eerste twee velletjes 
Mooi Nederland 2013 met streekdrachten uit, over 
Staphorst en over Bunschoten-Spakenburg. Later in 
het jaar verschijnen postzegels over de streekdrach
ten in Marken en Walcheren (beide 25 februari) en 
Noordwest-Veluwe (20 mei). Ook komt er een verza
melvel (20 mei). 

Ongennuts Hel k'eine gehaakte 
mutsje IS oorsoronkeiijk een 

gebreideonde'muts Nal930werd 
er steeds mnder een [»venmits 

overgedragen Toenwerdtiet 
gehaakte mutsje ook .<leirer 

STREEKDRACHTE 

staphorst 
Op het postzegelvel Mooi 
Nederland Streekdrachten 
Staphorst staat het Stap
horster oorijzer centraal, 
een opvallend onderdeel 
van de hoofdbedekking 
van vrouwen en meisjes uit 
deze plaats in Overijssel. 
Het oorijzer heeft zich in de 

loop van de tijd ontwik
keld vanuit eenvoudige 
beugeltjes die rond 1600 
werden gedragen om de 
muts op zijn plaats te hou
den. Nu wordt het zilveren 
oorijzer in Staphorst alleen 
nog voor netjes en naar de 
kerk gedragen. Een meisje 
droeg vanaf haar zevende 

een meisjesoorijzer, zoals 
op de postzegels is te zien 

!=ond haar 12de 
(16=36 gouden 

:t aorf-Qü'Ijzer ^ a 

\ DooFdMv««kadragsn vrouwen 
> sen klein muts)« verswnjrnet 
• kleunge stipfes o levetf 

Rond haar twaalfde ver
jaardag kreeg zij gouden 
'krullen' aan het ijzer. Ze 
ziet er dan net zo uit als de 
volwassen vrouwen. 

Bunschoten-
Spakenburg 
Op het postzegelvel Mooi 
Nederland Streekdrachten 
Bunschoten-Spakenburg 
staat de ongermuts 
centraal. Dit is een klein 
gehaakt mutsje, dat de 
vrouwen in deze Utrechtse 
gemeente achter op het 
hoofd dragen. Er zijn 
tegenwoordig vrijwel geen 
mannen of kinderen meer 

die dagelijks streekdracht 
dragen, alleen vrouwen in 
plaatsen ais bijvoorbeeld 
Spakenburg en Staphorst, 
minder m Urk, Marken en 
Volendam en hier en daar 
in Zeeland. Deze vrouwen 
dragen streekdracht, 
omdat ze dat al hun hele 
leven gewend zijn. 

Deze informatie is ont
leend aan Het Streek
drachten Boek van Adriana 
Brunstmg en Hanneke van 
Zuthem, Waanders Uitge
vers, Zwolle 2007. 

745 



BOEKEN PLANK 

0>: 
■■■HB C 

m 

JUSQU'A HAND STAMPS 
AND 

OTHER ROUTE INDICATIONS 
JUSQU'A HAND STAMPS AND OTHER ROUTE INDICATIONS 

SOCIËXÉ' MAROCAINE DE CÉRÉALES 

Een korte uitleg van het 
woord lusqu'a. Letterlijk 
vertaald betekent dit 
"naar" beter is "tot aan". 
Beiden dekken niet hele
maal de lading, lusqu'a 
stempels en bemerkingen 
zijn aanduidingen op een 
brief die aangeven, dat het 
poststuk een gedeelte van 
de af te leggen route per 
luchtpost vervoerd moet 
worden. 
In de beginjaren van het 
postvervoer door de lucht 
kwam het regelmatig voor, 
dat een brief een gedeelte 
met het vliegtuig ging en 
een gedeelte per schip, 
trein of andere wijze van 
vervoer. Om aan te geven 
op welk traject van de 
route het stuk per vliegtuig 
vervoerd moest of (of juist 
niet) kon worden, werden 
er postale opmerkingen 
geplaatst. Deze konden 
met de hand geschreven 
notities zijn of d.m.v. een 
stempel kenbaar gemaakt 
worden. Dit boek behan
delt dit soort stempels. De 
reden van het plaatsen 
van een dergelijk stempel 
kon bijvoorbeeld zijn dat 
niet de gehele route per 
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vliegtuig af te leggen was, 
doordat er simpelweg 
geen luchtvervoer beschik
baar was op een bepaald 
traject. Ook kon het zo zijn 
dat het goedkoper was, 
dat het stuk gedeeltelijk 
per luchtpost vervoerd 
werd. Het gebruik van 
deze stempels begon na 
de ie Wereldoorlog en 
duurde tot rond het mid
den van de 50er jaren van 
de 20e eeuw. Daarna was 
het luchtpost vervoer zo 
ontwikkeld, dat post over 
grote afstanden standaard 

door de lucht vervoerd 
werd. 
In het ie hoofdstuk vinden 
we op ruim 300 pagina's 
vele honderden  zo niet 
duizenden  van deze 
stempels alfabetisch op 
land (van Aden tot en met 
Zanzibar) gerangschikt. 
Het 2e hoofdstuk (50 pa
gina's) geeft een overzicht 
van de gebruikte stempels 
(strepen en kruizen) die 
luchtpost aanduiding 
moesten annuleren. 
Hoofdstuk 3 behandelt de 
bijzondere stempels, zoals 
"Exceptionnellement" of 
"Entièrement". Het geheel 
wordt voorafgegaan door 
een korte maar duidelijke 
inleiding en afgesloten 
met 15 pagina's noten, 
verduidelijkingen en ver
klaringen. 
Het gebruik van deze 
stempels was zéér wijdver
spreid. Doordat er geen 
regels voor waren, is het 
niet bekend wat er al
lemaal voor stempels ver
vaardigd en gebruikt zijn. 
De in dit boek getoonde 
en vermelde stempels zijn 
dus 'slechts' een overzicht 
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wat er bekend is bij de 
schrijver. Het aanmelden 
van niet vermelde stem
pels zou hem dan ook zéér 
verblijden. 
De verzamelaar die het 
boek aanschaft kan aange
ven of hij/zij d.m.v. email 
op de hoogte gehouden 
wil worden van nieuwe 
informatie en stempels. 
Schrijver: j.C. ter Welle 
Taal: Engels 
Bladzijden; 378 

Illustraties: zwart/wit 
Verlijmd, 21x14,8 cm. 
ISBN; 9789491030253 
Uitgever: The American 
Book Center 
Winkelprijs: excl porto 
€32,50 
Verkrijgbaar bij: 
H. P. Burgman 
Email; 
henk.burgman(S)gmail.com 

Henk Burgman 

BIJBELTEKSTEN VOOR THEAAATICI VERKLAARD 

In 2007 verscheen 'Bijbel
teksten op postzegels', 
geschreven door Harry 
Manie. Het boek voorzag 
kennelijk in een behoefte, 
want het is inmiddels 
uitverkocht, een digitale 
versie is bij de auteur nog 
wel verkrijgbaar. Nu is er 
een Supplement op dit 
werk verschenen. 
Ook na 2007 versche
nen er uiteraard nog 
vele postzegels met een 
Bijbeltekst. Uitgangspunt 
voor opname in het Sup
plement was dat die tekst, 
eventueel met een loep, 
leesbaar moest zijn. Zegels 
met alleen een Bijbelse 
vindplaats werden niet 
opgenomen. Postzegel
boekjes, postwaardestuk
ken en stempels hebben 
nog geen plaats gekregen 
in dit fraaie naslagwerk, 
dat is uitgegeven met 
steun van de vereniging 
Gabriel. 
Hoe breng je zegels met 
Bijbelteksten in kaart? De 
auteur heeft ervoor geko
zen om de Bijbelboeken als 

uitgangspunt te nemen. 
Het supplement begint 
met een Spaanse zegel 
en een tekst uit Genesis 
i:tio en eindigt met de 
Openbaring van Johannes. 
Kerstzegels zorgen ervoor 
dat teksten uit het begin 
van hetMatteüsevangelie 
en het Lucasevangelie 
relatief veel aandacht 
krijgen. Wie niet heel 
Bijijelvast is en bij een be
paalde zegel niet meteen 
weet met welk bijbelboek 
we te maken hebben, is 
er een landenregisterals 
zoekhulp. Verrassend is. 

dat het Vaticaan in dat 
register niet het meest 
genoemd wordt: Israël en 
GrootBrittannië hebben 
de meeste uitgiftes op hun 
naam staan. 
Naast iedere zegel (zwart
wit, soms wat aan de 
kleine kant) wordt de tekst 
op de zegel weergegeven, 
met daaronder een verta
ling volgens de Nieuwe 
Bijbel Vertaling. Als catalo
gus is de Michel gebruikt. 
Daarna geeft de auteur 
een toelichting op wat er 
op de zegel te zien is. Vaak 
wordt ook de Bijbeltekst 
nader toegelicht of in een 
breder kader geplaatst. 
Voor wie nog verder door 
wil zoeken, is er regelma
tig een verwijzing naar 
een website. Vooral de 
thematische verzamelaars 
zullen de auteur dankbaar 
zijn voor zijn monniken
werk, want er is een schat 
aan gegevens verzameld 
en zeker als je thematisch 
gaat exposeren is het 
tonen van kennis over het 
onderwerp een must. 

De auteur heeft het plan 
om ook postzegelboekjes, 
postwaardestukken en 
stempels met Bijbeltek
sten in kaart te ijrengen, 
maar dan op een dvd. Een 
belangrijk voordeel is dat 
dan alle zegels in kleur 
afgebeeld kunnen worden 
en dat er een zoekfunctie 
beschikbaar komt. 

Harry Manie, Bijbelteksten 
op postzegels Supple
ment 
Uitgave van de Filatelis
tenvereniging Gabriel, 89 
pagina's. 
De prijs (incl. verzendkos
ten) bedraagt € 10 voor 
leden, €12 voor nietleden. 
www.gabrielfila.nl 

John Dehé 

http://www.gabrielfila.nl


Alkmaar 
Kanaalkade 24 
T 072-5117542 

Amersfoort 
Prinses Julianaplein 71 

T 033-4610240 

Apeldoorn 
stationsstraat 160 

T 055-5217988 

Breda 
Sophiastraat 11 
T 076-5139001 

Den Bosch 
Orthenseweg 10 
T 073-6100946 

Den Haag 
Valkenbosplein 1 
T 070-3615384 

Eindhoven 
Leenderweq150 
T 040-2122297 

Emmen 
Weerdinqerstraat 16 

T 0591-615456 

Enschede 
Haaksberqerstraat 133 

T 053-4342447 

Groningen 
Verlengde Hereweg 1 

T 050-5255441 

Verzilver uw goud! 
Goes 

Piet Heinstraat 2b 
T 0113-217666 

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. 

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 

Nijmegen 
Oranjesingel 12 
T 024-3239128 

Rotterdam 
Dorpsweg 74a 

T 010-4803001 

c goudwisselkantoor 
www.goudwisselkantoor.nl 

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

Goudwisselkantoor 
. 2 5 jaar ervaring in goud, zilver en munten 
. een deskundige en vri jbl i jvende taxat ie 

• contante betal ing of indien gewenst per ba 

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

utrecht 
Adriaen Beyerkade 32 

T 030-2731740 

Zwolle 
Thomas a Kempisstraat 9C 

T 038-4543302 

Hoofdkantoor. 
Klaaswaal 

Industrieweg 13 
T 0186-571366 

http://www.goudwisselkantoor.nl


BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeeiantlaan 11 3526 AK Utrecht 
Telefoon 030 2894290 
Fax 030 2800128 
Internet www knbfnl 
E mail knbf@knbfnl 

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

Voorzitter 
VTIM Coenen 
Telefoon oi68 472029 
E ma I ucoenen@knbfnl 

Secretaris 
A G van den Brink 
p/a Bondsbureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 
Telefoon 030 6375200 
E ma I fvancienbrink@knbf n( 

Penningmeester 
S Tuin 
Telefoon 0598 626447 
£ mail stuin@knbf nl 

Veren igmgszaken 
Vicevoorzitter 6 Mol 
Telefoon 0345 613002 
E mail bmol(S>knbf nl 

Evenementen 
P Walraven 
Telefoon 033 4806816 
E ma I pwalraverxsknbf n( 

Algemene Zaken 
I R1 Greitemann 
Telefoon 030 2894290 
E mail jgreitemann@knbf ml 

Filatelistische Vorming 
en Jeugdzaken 
Sj Bangma 
Telefoon 0187 611542 
E mail sbar)gma@knbf nl 

Communicatie 
1 R Luinge 
Telefoon 0!62 517101 
email rlumge@knbf nl 

luryzaken 
A Haan 
D rk Zweepstraat 5 
6464 GE KERKRADE 
Telefoon 045 5416245 
email ahaan@knbf nl 

Webmaster KNBF-site 
(www knbf nl) 
) Boon 
E mal webmaster@knbfnl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
) I M Pieters 
Telefoon 071 5761726 
Materiaalcomm issaris 
Th A E Kniese 
Langestraat 71 
2312 SL Leiden 
£ mail e kr)iese@planet nl 

Bondsbibliotheek 
Bibliothecaris 
C H R T Weevers 
Telefoon 023 5353624 
De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat 1 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035 5412526 
E mail bibliotheek@knbf nl 
Openingstijden elke woensdag 
van 10 tot 17 uur 
Op zaterdag 
2 maart 4 mei 5 oktober en 7 december 
2013 van 10 tot 12 uur 

Bondsinformatiebureau 
Wr W P Heere 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorz tter 
FCW van Beekum 
Keurzendingen s v p aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeuringsdienst 
H Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 079 3611910 
£ mail bondskeuringsdienst@p(anet nl 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

KNBF 

DAI NIPPON 

Dai Nippon IS de naam van 
een filatelistenverenigmg 
van verzamelaars van 
postzegels van Nederlands-
Indie onder Japanse 
bezetting (1942-1945), 
de Republiek Indonesië 
(1945-1949) en aanver
wante gebieden Een stukje 
historie over de Japanse be
zetting Nederlands-Indie 
verklaarde Japan de oorlog 
op 8 december 1941, de dag 
na de Japanse aanval op 
Pearl Harbor In januari 1942 
volgde een grote Japanse 
invasie Nederlands-Indie 
capituleerde op 8 maart 
1942, waarna de Japan
ners de gehele archipel 
bezetten Omdat Indie uit 
tienduizenden eilanden 
bestaat, verspreid over 
vele duizenden kilometers, 
werden sommige eilanden 
pas medio 1942 bezet Het 
IS daarom onmogelijk een 
datum te noemen, waarop 
de bezetting door de Japan
ners begint Bovendien 
bleef het zuidelijke gedeelte 
van Nieuw-Guinea onbezet 
en bleef men daar Indische 
zegels gebruiken, totdat 
de voorraad in 1943-1944 
opwas 

De Japanners verdeelden 
Indie in drie autonome 
landen Java en Sumatra 
kwamen onder bestuur van 
het leger, terwijl Borneo en 
de Grote Oost onder het be
stuur van de marine kwam 
De drie landen gaven elk 
hun eigen postzegels uit De 
Riouw- en Lingga archipel 
en de Anambas- en Karimon 
eilanden, ten oosten van 
Sumatra, bleven nadat 
de administratieve band 
tussen Malakka en Sumatra 
verbroken was, zowel 
postaal als administratief 
een eenheid met Malakka 
vormen Op Sumatra (toen 
het een administratieve 
en postale eenheid met 
Malakka vormde) zijn 
zowel zegels uit Malakka 
als Nederlands-Indie, welke 
voorzien waren van een 
opdruk, gebruikt In de eer
der genoemde archipel en 
eilanden, uitsluitend zegels 
van Malakka 
Japan capituleerde op 
15 augustus 1945 Omdat 
rust en orde gehandhaafd 
moesten worden kregen 
de nog aanwezige Japanse 
troepen hier opdracht voor, 
tot de geallieerden het 
gezag overnamen Hierdoor 
IS een datum, waarop de 
Japanse bezetting eindigde, 
moeilijk te geven, sommige 

Samenstelling 
Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigmgen 
Postbus 4034,3502 HA Utrecht 
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plaatsen stonden tot in 
medio 1946 onder Japans 
gezag Daarom zijn Japanse 
bezettingszegels op bij
voorbeeld Ball tot eind april 
i946doorgebruikt 
Op 17 augustus 1945, twee 
dagen na de Japanse capi
tulatie, nep Indonesië de 
onafhankelijkheid uit Dat 
had grote gevolgen, zoals 
de politionele acties m 1947 
en 1948 Op 27 december 
1949 werd de soevereini
teit van Nederlands-Indie 
- behalve Nieuw-Guinea 
- overgedragen aan de 
Republik Indonesia Serikat 
(R I S = Verenigde Staten 
van Indonesië) Alm april 
1950 werd de federale 
R I S opgeheven en werd 
de eenheidsstaat Republik 
Indonesia uitgeroepen 
Tijdens de turbulente jaren 
van augustus 1945 tot en 
met december 1949, werden 
vooroorlogse en Japanse 
bezettingszegels voorzien 
van Republikeinse opdruk
ken en gaven de Republi
keinen hun eigen zegels en 
postwaardestukken uit 
De periode van begin 1942 
tot en met begin 1950 heeft 
een groot aantal postzegels 
opgeleverd met honderden 
verschillende opdrukken 
en nieuwe uitgiften Een 
moeilijk verzamelgebied, 
maar ook een prachtig 

BONDSBUREAU KNBF 

Het Bondsbureau van de 
KNBF IS gedurende de 
Kerstvakantie gesloten 
van vrijdag 21 december 
vanaf 14 00 uur tot en 
met 2 januari 2013 Het 
Bondsbestuurende 
medewerkers van het 
Bondsbureau wensen u 
fijne Kerstdagen en een 
goede jaarwisseling toei 

verzamelgebied Helaas zijn 
vooral van de opdrukken 
vervalsingen bekend De 
vereniging Dai Nippon 
heeft echter enkele zeer 
ervaren verzamelaars als 
lid die vals van echt kunnen 
onderscheiden Daarnaast 
waarschuwt de vereniging 
op de website, dat twee 
verkopers op eBay actief 
zijn die regelmatig valse 
opdrukken en/of fanta
sieproducten van o a de 
Japanse bezetting van 
Nederlands-Indie en de 

Republiek, inclusief Weense 
drukken, aanbieden Indien 
u de postzegels van deze 
gebieden verzamelt is het 
goed om de website van 
Dai Nippon te raadplegen 
Wilt u meer weten over de 
vereniging Dai Nippon'? Kijk 
dan op de website www 
damippon nl of neem con
tact op met de secretaris, 
Leo Vosse 
secretaryOdamippon nl 

Samenstelling 
Paul Walraven 

POSTEX 2012 

Het was voor de veertiende 
maal, dat een tentoonstel
ling m Apeldoorn met 
de naam Postex werd 
gehouden Deze keer met 
alleen een categorie 3 en 2 
tentoonstelling, maar een 
waaraan categorie 1 was 
toegevoegd Deze laatste 
categorie was speciaal 
opengesteld voor inzenders 
die plannen hadden om 
met hun inzending de 
grenzen over te gaan Deel
nemen aan een internatio
nale tentoonstelling ergens 
m Europa Dat daarvoor 
grote belangstelling was 
bleek duidelijk, omdat met 
minder dan 39 inzendingen 
voor deze categorie waren 
aangemeld En dat de 
resultaten zeer goed waren 
was eveneens duidelijk Zes 
maal groot goud en 16 maal 
goud Voor de categorieën 
2 en 3 waren 76 aanmeldin
gen voor deelname Hierin 
werden zes gouden bekro
ningen behaald m categorie 
2 en tien in categorie 3 
De bronzen medaille van 
de KNBF IS in categorie 3 
toegekend aan de inzen
ding 'British Mail overseas 
1840 tot UPU' van de heer A 
Voorbraak 

De zilveren medaille van de 
KNBF in 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 m 
categorie 1 werd toegekend 
aan inzending 'Internatio
nale briefpost van, naar en 
via Zeeland' van de heer C F 
de Baar 
Alleen de bronzen en 
zilveren medailles van 
de Bond waren nog m de 
voorraad aanwezig Omdat 
de medailles nog de oude 
benaming van de Bond m 
het randschrift hebben en 
het veel te kostbaar is om 
een nieuw stempel te laten 
maken voor het slaan van 
nieuwe medailles, werd 
besloten om in plaats van 
een medaille, een beker 
beschikbaar te stellen met 
inscriptie POSTEX 2012 ca
tegorie 1 Het Bondsbestuur 
heeft een alternatief voor 
de medailles in beraad 
De nog in voorraad zijnde 
bronzen en zilveren medail 
les blijven beschikbaar 
zolang de voorraad strekt 



NATIONAAL EN INTERNATIONAAL TENTOONSTELLEN 

DeKNBFfaciliteertbij 
nationale en internatio
nale tentoonstellingen 
Bi) nationale tentoonstel
lingen zorgt de KNBF voor 
de kaders die overigens 
eigendom zijn van de 
Stichting Filatelie De KNBF 
zorgt voor het beschikbaar 
stellen van een deskun
dige jury en assisteert 
bij de organisatie van 
tentoonstellingen Er zijn 
propagandatentoonstel-
iingen, waarbij geen 
jurering plaatsvindt en ca
tegorie 3,2, en 1 tentoon
stellingen Voor collecties 
met voldoende punten in 
een categorie 3 tentoon
stelling vindt promotie 
plaats naar categorie 2 en 
bij voldoende punten m 
categorie 2 volgt promotie 
naar categorie 1 Voor col
lecties die voldoende pun
ten behaald hebben in een 
categorie 1 tentoonstelling 
bestaat de mogelijkheid 
om ook internationaal 
tentoon te stellen 
BIJ internationale tentoon
stellingen gelden andere 
regels De KNBF heeft bij 
een bestuursbesluit van 
2009 besloten om voor 
jaarlijks maximaal drie 
Europese tentoonstellin
gen een landscommissaris 
beschikbaar te stellen 
Voor tentoonstellingen 
buiten Europa worden 
geen landscommissaris-
sen meer aangewezen 
Momenteel worden er 
met zo heel veel Europese 
internationale tentoon
stellingen meer georga
niseerd, omdat de kosten 
van het organiseren van 

Ruimtevaart Filatelie 
Club Nederland 
1 Historische, technische 

en wetenschappelijke 
aspecten van de ruimte
vaart en de kosmos 

2 Kwartaaltijdschrift "De 
Nieuwsbrief", ruiidagen, 
geven van adviezen voor 
het opzetten van inzen
dingen voor tentoonstel
lingen, deelname aan 
ruimtevaartevenemen
ten en tentoonstellin
gen, verzorging ruimte
vaartcovers en veilingen 
voor de eigen leden 

3 L Barhorst,Escherpad78, 
i328HBAlmere, tel 036-
8484375 

4 €25 Nederland (1 g 
€4,50), €30 buiten Ne
derland (1 g €4,50) of 
€ 25 voor digitale toezen
ding "De Nieuwsbrief" 

een dergelijke tentoon
stelling nauwelijks meer 
te dragen zijn Echter, drie 
tentoonstellingen worden 
in de regel in Europa 
jaarlijks wel georgani
seerd De BDPH, de Duitse 
zusterbond, heeft na de 
paar laatste internationale 
tentoonstellingen buiten 
Europa m navolging van 
de KNBF besloten voort
aan ook met meer buiten 
Europa mee te doen De 

SUCCESFORMULE IN WE 

In 1929 wist men het al m 
het Westland reclame 
maken via de PTT voor de 
Westlandse producten is 
een prachtig middel Niet 
alleen via folders m enve
loppen of reclamekaarten, 
maar via de envelop
pen en kaarten zelf De 
gemeentebesturen kregen 
de mogelijkheid om post
stempels te laten maken 
waarin reclameslogans 
voorkwamen Dit werd als 
volgt bekend gemaakt in 
een Dienstorder van het 
Staatsbedrijf der PTT Aan 
verschillende gemeente
besturen in het Westland 
IS met ingang van 1 Maart 
1929 vergunning verleend 
tot plaatsing van een 
reclameaankondiging m 

5 e-mail 
I barhorst(5)upcmail nl 

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

knippen/ponsen, druk-
kerstekens, paskruizen, 
registerblokken en per
foraties 

2 Bijeenkomsten, ruilver-
keer, veilingen. Publica
ties Randverschijnselen 
en Handboek Plaat- en 
Etsingnummers 

3 Secretariaat p/a Postbus 
522,1000 AM Amster
dam 

4 €12,50 
5 e-mail secretaris® 

etsingnummers nl, 
website 
www etsingnummers nl 

organisatie in met name 
de Aziatische landen laat 
zwaar te wensen over en 
de landscommissarissen 
kunnen de verantwoorde
lijkheid voor de collecties 
niet meer op zich nemen 
Dit nog los van alle kosten 
die ermee gepaard gaan 
Hoe dan ook, tentoonstel
len IS leuk en leerzaam 
en draagt bij tot het ver
breden en verdiepen van 
de filatelistische kennis. 

de stempels, m gebruik 
voor het afstempelen van 
de correspondentie op de 
postkantoren te Naald
wijk, Wateringen, Monster 
en 's Gravenzande en op 
de hulppostkantoren te 
Honselersdijk, Maasdijk, 
De Lier, Kwmtsheul en 
Poeldijk Hetreclame-m-
schrift IS voor alle stempels 
hetzelfde en luidt Land 
v druiven, tomaten, 
bloemen Deze gezamen
lijke reclameactie van de 
gemeentebesturen in het 
Westland was tachtig jaar 
later de inspiratiebron 
voor de Postzegelvereni
ging Monster om met de 
poststempels te gebruiken 
als reclamemiddel maar 
de Persoonlijke Postze
gel Een serie postzegels 
gewijd aan Westlandse 
producten Zoals ook m 
de toenmalige stempels 
waren opgenomen drui
ven, tomaten, bloemen 
Dat zouden de thema s 
worden 
De eerste postzegel, met 
een afbeelding van witte 
en blauwe druiven, werd 
uitgegeven m samenwer
king tussen de postzegel
vereniging Monster en 
Themapark De Westlandse 
Druif, ook m Monster 
De postzegel trok veel 
belangstelling, met alleen 
van verzamelaars, maar 
ook van het bedrijfsle
ven in het Westland Al 
spoedig daarna verscheen 
de tweede postzegel, 
nu met een prachtige 
bloem erop afgebeeld, 
de orchidee Dublin Dit m 
samenwerking met Opti-
Flor m Monster Het bleef 
met bij Monster Greenco 
te Honselersdijk had ook 

hetgeen bijdraagt aan de 
vorming van een betere 
collectie De verzamelaar 
wordt veelal met hulp 
van de jury, gewezen 
op de stukken, die hij/ 
ZIJ nog mist en die een 
waardevolle aanvulling 
op de collectie zouden 
kunnen betekenen Dat 
soort informatie helpt bij 
het gerichter zoeken naar 
ontbrekende stukken en 
dat IS tenslotte een van de 

grote belangstelling en 
dat paste precies m de 
formule van de postzegel
vereniging Monster to
maten Afgebeeld werden 
de zogenoemde Tommies 
tomaatjes 
Hoe nu verder'Bloe
men m de vorm van een 
chrysant DeAnastasia 
Star White van Arcadia uit 
De Lier werd afgebeeld 
En als voorlaatste van de 
serie de Oranje paprika, 
in samenwerking met 
de Stuurgroep Promotie 
oranje paprika 
Al deze postzegels werden 
een succesformule, met 
alleen voor de postze
gelvereniging Monster, 
maar ook voor de bij de 
uitgiften betrokken be
drijven en organisaties Zo 
werden naast de velletjes 
van 10 stuks ook rollen van 
100 zelfklevende zegels 
uitgegeven Dezegels 
trokken de aandacht van 
verzamelaars en door deze 
uitgiften konden nieuwe 
leden van de vereniging 
worden ingeschreven 
Maar het bleef met bij de 
vijf persoonlijke post
zegels Op 12 oktober 
werd een nieuwe zegel 
toegevoegd aan de serie 
Een unieke samenwerking 
tussen Postzegelvereni
ging Monster en Fransen 
Roses met de Agribio 

leuke kanten van het actief 
filatelie bedrijven 
Indien u nog nooit aan een 
tentoonstelling heeft mee
gedaan IS het misschien 
nuwel juist de gelegen
heid om het ook eens te 
proberen Het gaat om het 
plezier, dat tentoonstellen 
met zich meebrengt De 
altijd positief bedoelde 
kritieken van onze juryle
den vergroten dat plezier 

Victor Coenen, Voorzitter 
KNBF 

Group heeft geleid tot de 
zesde persoonlijke post
zegel m de postzegelserie 
'Westlands Mooiste' de 
rode roos Myrnat 
Wellicht een idee voor uw 
vereniging? Vraag eens 
informatie aan de voorzit
ter van de Postzegelver
eniging Monster, Klaas 
Keijzer, e-mail 
nkeijzerOkabelfoon nL 
En kijk eens om u heen en 
zie welke mogelijkheden er 
zijn om m samenwerking 
met een bedrijf of organi
satie m de omgeving ook 
persoonlijke postzegels 
uit te geven Een succes
formule voor de Postze
gelvereniging Monster, 
wellicht een succesformule 
voor uw vereniging'? 

BONOSBIBLIOTHEEK 
BAARN 

De Bondsbibliotheek 
IS op woensdag 2 
januari 2013 gesloten 
De openingstijden op 
andere woensdagen in 
2013 zijn van 10 00 tot 
17 00 uur Verder is in 
2013 de bibliotheek ge
opend op de volgende 
zaterdagen van 10 00 
tot 12 00 uur 2 maart, 
4 mei, 5 oktober en 7 
december 

AANVULLING OVERZICHT 
GESPECIALISEERDE VERENIGINGEN: 

rUND 



POSTZEGEL BOEKJES 
Samenste l l ing: 
Walter M.A. d e Rooij 
Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk 

Voorzijde van het Bhfboekje 

Nederland 
Porseleinen jubileum Bl0f 
Omdat menig huidig 
getrouwd stel nooit aan 
20 jaar huwelijk toekomt, 
is het begrip 'porseleinen 
bruiloft' niet echt gemeen
goed. Is er echter wel 
doorgegaan, dan wordt er 
na twintig jaar gewoon
lijk in een 'nieuw servies' 
geïnvesteerd. 
De Zeeuwse popgroep 
Blof redde het ook. Reden 
voor PostNL om dat met 
een prestigeboekje (PP32) 
te fêteren. Het boekje 
besteedt aandacht aan de 
tien inmiddels uitgegeven 
albums. Voorbeelden 
ervan zijn Blauwe Ruis, 
Umoja en Alles Blijft An
ders. Het boekje bevat vijf 
velletjes met elk drie ze
gels van waarde 1. De uit
giftedatum van het boekje 
was 3 november en de prijs 
van de prestigeboekjes is 
nog steeds €9.95. 
Opmerkelijk is dat dit een 
niet erg goedkoop boekje 
is geworden. Hadden het 
Leger des Heils boekje 
eerder dit jaar nog een 
nominale waarde van 
€ 4.50 (negen zegels 
waarde 1), en de wat latere 
Carré (PR42) en Dag van 
de Postzegel (PR43) tien 
maal 1 (dus € 5.00), het 
Blofboekje komt een stuk 
hoger uit: €7.50. 

verschenen winterzegels. 
Ze laten een winterland
schap zien in de vroege 
ochtend, overdag en 's 
nachts. Een vogeltje is de 
voorbode van de lente. 
Twee van deze zegels zijn 
ook verkrijgbaar in een 
postzegelboekje. Het be
treft een boekje met tien 
zegels van 6.00 en één van 
tien maal 8.00 kronen. De 
Deense boekjes hebben op 
de kaft voortaan een QR-
code, zodat men makkelijk 
op de App van de post 
kan komen met informatie 
over actuele posttarieven, 
postcodes, track en tracé 
en meer. 

Kerstboekje Faeröer 

Frankrijk 
Marianne 
In oktober verscheen er 
een nieuwe oplage van het 
Franse Marianneboekje: 
nummer 38 intussen! Het 
bevat twaalf rode zegels 
zonder waardeaanduiding 
(60c, voor binnenlandse 
post) en maakt op de kaft 
reclame voor een 
jaarpakket 2012 in een 
prfïctjnioyze verpakking. 

dtVannéc 
« , ZCIX 
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ouvrag,t 
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boekje bevat twaalf zegels 
met een verscheidenheid 
aan kerst- en nieuwjaars
wensen. 

Boekjes zijn populair in 
Frankrijk. Niet alleen de 
boekjes met permanente 
zegels (soms méér dan 
tien miljoen per oplage), 
maar ook van het boekje 
ter gelegenheid van het 
Feest van de Postzegel (15 
oktober) werden - vol
gens Timbres magazine 
- maar liefst 5,5 miljoen 
exemplaren vervaardigd. 
Het wensenboekje doet er 
vooronder: 4miljoen. 

Groenland 
Kerstboekje 
Twee tekeningen van 

Les^'m 

Reclame voor het jaarpakket van de gegomde zegels uit 2012 

In november volgde zo'n 
zelfde boekje, nu met een 
aanbeveling tot het nemen 

Wintertafereeltjes op de Deense zegels. 

Faeröer 
Kerstliedjes 3 
Vanwege de op 1 oktober 
verhoogde posttarieven 
(voor post naar Europese 
landen) is de inhoud van 
het op 24 september 
verschenen kerstboekje 

Eén der zegelvelletjes uit het Blefboekje 

Denemarken 
Winter 
Een oud Deens kerstliedje 
is het uitgangspunt van 
de drie op 2 november 

ook veranderd. De inhoud 
bestaat nu uit vier maal 
6.50 en vier maal 12.50 
kronen. 

van een abonnement op 
de postzegels van Frans 
Polynesië. 

gestileerde Inuit meisjes 
in een moderne setting 
zijn te vinden op de twee 
Groenlandse kerstzegels 
van 22 oktober. De beide 
zegels, van 8.00 en van 
9.00 kr, zijn per zes ook 
verkrijgbaar in een postze
gelboekje. 

met als afbeelding een 
vriendelijk rendier, en het 
andere twaalf tweedeklas 
(50p) met een kerstman 
en een roodborstje. De 
boekjes met zelfklevende 
zegels kosten derhalve 
{7.20 en £6.00. 

De beide Engelse kerstzegels 

Ierland 
Kerst 
Kerstzegels zijn nog niet 
zo oud. De eerste echte 
kerstzegel werd in 1943 
uitgegeven door de 
Hongaarse post. Boekjes 
met kerstzegels kwamen 
wat later: Canada begon 
ermee in 1968. Intussen 
verschijnen ze in tal van 
landen. Ierland begon 
ermee in 1997. 
Ook dit jaar weer. Van de 
drie kerstzegels, versche
nen op 8 november, is er 

m KstaaUit NuiwM 
Givnland 

I I I lg^j:?h. 
De zegels in het boekje zijn zelfklevend 

Groot-Brittannië 
Kerstmis 2012 
Sinds 1978 komt de Engelse 
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één ook in een boekje ver
krijgbaar. Het bevat 26 ze
gels van 55c. Sympathiek 
is dat de post de koper er 
maar 25 laat betalen. Prijs 
van het boekje is daarom 
€13.75. 

Reclame voor de postzegels van Frans Polynésie 

Prettige feestdagen 
De jaarlijkse wenszegels 
kwamen uit op 12 novem
ber. Uitsluitend in boekjes. 
Het zijn 'groene' zegels 
zodat voor deze post een 
gereduceerd tarief (57c in 
plaats van 60c) geldt. Het 

post jaarlijks met één of 
meerdere kerstzegels in 
boekjes. Ook dit jaar. Van 
de vijf op 6 november ver
schenen kerstzegels zijn er 
twee in boekjes verkrijg
baar. Het ene bevat twaalf 
eersteklaszegels (6op) 

Het kerstboekje van Ierland 
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Kaaiman Eilanden 
Hulpdiensten 
Op 31 augustus gaven de 
Kaaimaneilanden een 
serie van vijf zelfl<levende 
postzegels uit, waarop 
de hulpdiensten getoond 
worden. Twee van de 
zegels zijn per tien in 
boekjes verkrijgbaar. Het 
betreft de zegel van 25c 
(ambulance tijdens een 
gezondheidsbeurs) en die 
van 75c (brandweer). 

Hulpdiensten op de Kaaiman Eilanden 

jozef en Kind, tarief voor 
binnenlandse post), 
blijken er op 3 oktober nog 
twee andere kerstboekjes 
verschenen te zijn. Het ene 
met tien maal $1.90 (en
gel, internationale post, 
zone A en B) en het andere 
met tien maal $ 2.40 (drie 
wijzen, internationale 
post, zone C, D en E). Bij 
de beide laatste boekjes 
genoot de koper een 
voordeel: men kreeg er 

met vier zegels van € 0.90 
Essl Museum te Klosterneu
burg en dat met vier van 
€ 3.40 waarop het Oosten
rijkse Culturele Forum in 
New York prijkt. 

Vaticaanstad 
Kerstmis 
Het is dit jaar precies 30 
jaar geleden, dat de post 
van Vaticaanstad haar eer
ste postzegelboekje uitgaf. 
Sinds 2001 zijn het hoofd

NieuwZeeland 
Nog meer kerst 
Hoewel de Nieuw
Zeelandse post in eerste 
instantie alleen repte over 
een kerstboekje met tien 
zegels van 70c (Maria, 

■^§7 Post 
3?» 
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E51 

4 STK. 90 CENT SELBST
■ KLEBENDE BRIEFMARKEN 
FÜR SENDUNGEN IM INLAND. 
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pmwu Österreich 

Edition Essl Museum 
Klostemeuburg 

De drie NieuwZeelandse kerstboek/es 

10, maar betaalde slechts 
voor 9. 

Oostenrijk 
Architectuur 
Al eerder schreef ik hier 
over herdrukken van de 
vorig jaar verschenen 
architectuurserie. Die her
druk hield alleen in dat de 
naam van de architect op 
de zegels vermeld werd. 
Van de zeven boekjes 
waren er inmiddels vijf 
herdrukt. De laatste twee 
kwamen uit op 7 septem
ber. Het betreft het boekje 

Herdruk met naam van de 
architect Heinz Tesar rechtsboven 

zakelijk kerstboekjes. 
Op 6 november verscheen 
boekje nummer 21. Een 
kerstboekje. Het boekje 
bevat vier zegels van 60 
en vier van 75c. Afgebeeld 
zijn fragmenten van het 
werk van de Hongaarse 
kunstenaar JanosHajnl 
(1913  2010): de geboorte 
van de Heer en Maria 
Boodschap. 

Verenigde Staten 
Vier vlaggen 
Van het al eerder ver
schenen boekje met de 

vier vlaggen (vrijheid, 
gelijkheid, onafhankelijk
heid en rechtvaardigheid) 
in de ATMversie (met 
achttien zegels, geschikt 
voor automaten) kwam op 
22 september een herdruk 
uit. 

Zweden 
Kerst 
Afgelopen jaren werden 
er in Zweden ongeveer 
32 miljoen kerstkaarten 
verstuurd. De uitgifte van 
een boekje met kerstze
gels  inmiddels versche
nen op 22 november  is 
daarom geen verrassing. 
Het boekje bevat tien eer
steklaszegels (6 kr) in vier 
verschillende motieven. 

vorige eeuw: 1952,1955 en 
1959. Uitgiftedatum was 22 
november. 
Twee van de drie zelf
klevende zegels zijn ook 
verkrijgbaar m een boekje. 
Het bevat acht zegels van 
1.0010.50 (Priority post) 
en zes van 0.85+ 0.40 
(Economie). Prijs van het 
boekje is 17.50 frank. De 
post komt, samen met Pro 
juventute Basel, met een 
eigen versie. 

Het indianenjongetje 
Yakari 
Ook op 22 november 
verscheen een boekje 
met stripzegels van het 
Zwitserse duo Derib en )ob. 
De hoofdpersoon Yakari, 

Yakari met zijn vriend Kleine Bliksem 

Zwitserland 
Pro Juventute: verjaar
dagszegels 
De eerste Pro Juventute 
zegels verschenen in 1912. 
Dit jaar dus een eeuw 
geleden. In dit feestjaar 
grijpt men terug naar 
posters uit het verleden. 
De grote posters moes
ten dus passen op een 
kleine postzegel. Met wat 
aanpassingen is dat prima 
gelukt op posters uit de 
vijftiger jaren van de 

Het kerstboek/e van Yaticaanstad 

Op de voorzijde van het boekje 
prijkt de afbeelding van de poster 

van Victor Rutz uit 1952 

een Sioux indianenjonge
tje, heeft de gave de taal 
van de dieren te verstaan 
en te spreken. Op de twee 
zegels zien we Yakari met 
een vlinder en op zijn pony 
Kleine Bliksem. Ook zijn 
vriend Grote Adelaar is op 
de achtergrond zichtbaar. 
Het boekje bevat tien ze
gels van elk 100 rappen. 



LUCHTPOS1 
Satnenstellmg 
J E C M Dekker Postbus 157,2640 AD Pijnacker 
E mail vliegdek@gmail com 

KLM 

Deze maatschappij ging 
vliegen op Luanda Alleen 
de post kwam helaas terug 
zonder aankomststempel 
KLM gaat vliegen op 3 
April 2013 van Schiphol 
naar Fukuoka met een 
ß777200ER Het IS de 

Vlucht uitgesteld 
27032012 

derde bestemming voor 
de KLM in Japan Fukuoka 
IS de grootste stad op het 
zuidelijke eiland Kyushu 
Er wordt geprobeerd post 
mee te geven met deze 
eerste vlucht, dus ook 
vanuit Japan 

Xmsteritdni luamlrfw 
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MAASTRICHT AIRLINES 

Deze 'nieuwe' maatschap
pij wil gaan vliegen met 
de F50 vanaf Maastricht/ 
Aachen Airport naar 
diverse Europeese bestem
mingen 

LUFTHANSA 

Luchtpost van de eerste 
vlucht MünchenRotter
dam vv op 1102012 
Kijk wat men voor postze
gels gebruikt m Duitsland 
om Nederlandse post mee 
te geven en hoe men 
Rotterdam schrijft 
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LUFTTOST / nut AVION / BV AIR MAH

Fi3U 
ursutoSdben 
c/o Deutsche tolt AS 
NL Brief SG312 1 

Erstflug LH 2314 
München  Rotterdam 
CanadaJr CRJ900 
01 Oktober 2012 

De VlKgeadc HoUmder 
c/o rVT Post Seivice 
3064 GA ROTTERDAM 
NIEDERLANDE 

De Vtegand« Hoisndar 
c/o OeutKiw Poet AO 
NLBrMSQ312 1 
863M Manchen. TyAMnd 
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0 Lufthansa 
Erstflug LH 2314 
München  Rottderdam 
Canadajr CRJ900 
01 Oktot»r2012 

Arthur Schnaible 
c/o TNT Post Service 
3004 GA Rotterdam 
Niederlande 
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OLT EXPRESS 

Op 15102012 zou OLT 
gaan vliegen met de F100 
van Dresden naar Wenen 
V v , maar het werd een 
SAAB2000 Ook ging er 
Liechtensteinse post mee 



atawiki tawiki.nl 

Wekelijkse Postzegel- en Muntenveiling! 

^ Online bieden vanaf vrijdag 

^ Kavels lopen op dinsdag af vanaf 20:00 uur 

^ Aanbod van professionele en particuliere aanbieders 

^ Alle 70.000 Catawiki-verzannelaars berichten we 
over de veiling 

catawiki.nl/postzegelveiling 

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

's Werelds grootste catalogus & marktplaats voor verzamelaars 

^ Leuchiturm 
World Leaders in Collectors Accessories. Since 1917. 

INSTEEKBOEKEN 
COMFORT DELUXE 
• Luxe kwaliteit A4 stockbook 

• Gewatteerde omslag in 
croco-leder look, voorzien van 
goudkleurige metalen hoeken 

• met glasheldere dubbele schutbladen 
en 9 stroken. Tevens dubbel-scharnierend gebonden 

64 biz vervaardigd van extra stevige karton: 
• Witte bladen met pergami|n stroken 

Beschikbaar m royal blauw (art nr 329 276), bordeaux rood 
(artnr 332 059) en dennen groen (art nr 313 308) 

€ 29,95 
• Zwarte bladen met glasheldere stroken 

Beschikbaar m royal blauw (art nr 341 941), bordeaux rood 
(artnr 341 943) en dennen groen (art nr 341 942) 

€ 32,95 
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M e e r info bij u w LEUCHTTURM dealer of direct via LEUCHTTURM: LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH & CO. KG ■ Postfach 1340 ■ D-21495 GeeslhacI 

TsL -I-49 (0) 4152/801 -200 ■ Fax -1-49 (0) 4152/801 -300 ■ service@leuclilturm.com ■ www.leuchtturm.com 

http://tawiki.nl
http://catawiki.nl/postzegelveiling
http://catawiki.nl/postzegelveiling/verkopen
mailto:service@leuclilturm.com
http://www.leuchtturm.com


PERSOONLIJI POSTZEGELS 

EEKHOORN EERSTE IN 
NIEUWE SERIE 

Voor het velletje van tien 
zelfklevende Persoonlijke 
Postzegels met vierkante 
afbeelding heeft PostNL 
gekozen voor een nieuwe 
serie met Nederlandse 
zoogdieren. In 2013 zullen 
vier van deze postzegels 
landelijk te koop zijn op 
alle postkantoren van 
PostNL. Dit zijn respec
tievelijk de eekhoorn (2 
januari), de vos (25 maart), 
de gewone zeehond (22 
april) en het edelhert (12 
augustus). Opvallend aan 
de nieuwe zelfklevende 
postzegels is het gebruik 
van een nieuwe techniek 
om de zegels los te maken. 
Door ze te perforeren en 
een zogeheten break-
slit toe te passen is de 
postzegel nu nog gemak
kelijker te verwijderen. 
Een bijkomend voordeel 
is dat de gegomde en de 

;^^ 

Deze PostNL persoonlijke postze
gels zijn verkrijgbaar bij de Bruna 

vestigingen, de Collect Club in 
Groningen en via de Onlinewinkel 

op www p̂pstril ..nl/col lectc|ub. 

EEKHOORN 

NEDERLAND;NEDERLAND 
II. i j i -

NEDERLAND:NEDERLAND:NEDERLAND; 

:NEDERLAND 

» 

zelfklevende versies van 
de Persoonlijke Postze
gels vrijwel niet meer van 
elkaar te onderscheiden 
zijn. 
Op het velletje met tien 

:h..,R»,......„ 
zelfklevende Persoon
lijke Postzegels (ontwerp 

Martine den Boer) staat 
een eekhoorn afgebeeld, 
de eerste speciale uitgifte 
van een nieuwe serie over 
zoogdieren in Nederland. 

REINIER PAPING 

De Elfstedentocht is een 
200 kilometer lange 
schaatstocht langs elf 
Friese steden die sinds 
1909 wordt georgani
seerd door de Koninklijke 
Vereniging De Friesche Elf 
Steden. In de afgelopen 
honderd jaar zijn er in 
totaal vijftien tochten 
verreden. De meest tot de 
verbeelding sprekende 
'tocht der tochten' was 
die van 18 januari 1963, 

gewonnen door Reinier 
Paping. Vanwege de barre 
weersomstandigheden 
kregen slechts 69 van de 
ruim 9.000 deelnemers 
aan de toertocht een 
Elfstedenkruisje. Ook bij 
de wedstrijdrijders was de 
uitval bijzonder hoog -
niet meer dan 10 procent 
haalde de finish. Reinier 
Paping, geboren in 1931 
in Dedemsvaart, was de 
snelste. De gymnastiekle-

raar finishte in to uur en 
59 minuten, 22 minuten 
voor de nummer 2. In het 
jaar 2000 werd Reinier 
Paping door de kijkers van 
Studio Sport uitgeroepen 
tot de individuele sporter 
die de meest aanspre
kende prestatie van de 
twintigste eeuw had 
geleverd. 
Het ontwerp van deze 
Ingevulde versie van de 
nieuwe 'vierkante' Per-

WINNAAR ELFSTEDENTOCHT 18 JANUARI 1963 

soonlijke Postzegel werd 
gemaakt door Ingmar 
Birza. "Het is 50 jaar ge
leden dat Reinier Paping 
de Elfstedentocht won. Ik 
heb een keuze gemaakt 
uit foto's uit verschillende 
archieven. Deze kwam 
uiteindelijk als beste 
eruit - een mooie opname 
als hij onder een brug in 
Witmarsum doorrijdt." 
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NK-ZEGEL ZWEMMEN 
VOOR POLITIE 

De Haaglandse Politie 
Sportvereniging afdeling 
Zwemmen, organiseert 
op vrijdag 16 november 
2012 het NK Zwemmen. Dit 
kampioenschap zal plaats
vinden in het Hofbad te 's-
Gravenhage. 
Dewedstrij- S;—• 
den worden 
gezwommen 
in het 25 me
ter bad. De 
te zwemmen 
afstanden 
variëren van 
50 tot 400 meter nummers. 
Ook de estafettes zullen 
niet op het programma 
ontbreken. Het Kampi
oenschap is een officiële 
KNZB-wedstrijd. Voor deze 
gelegenheid heeft ze een 
persoonlijke postzegel 
uitgegeven. Meer info: 
www.nkzp.nl 

VREESWIJK BIJ 
KAARSLICHT 

Sinds medio november 
is een nieuwe uitgifte 
verkrijgbaar van een post
zegel ter gelegenheid van 
het kaarsjesevenement 
Vreeswijk bij Kaarslicht, 
dat dit jaar op 12 december 
plaatsvindt. De postzegels 
ter waarde van € 0,50 zijn 
in velletjes van tien stuks 
te koop bij Dagwinkel 
Vreeswijk, Dorpsstraat 10. 
Meer info: www.vreeswijk-
bijkaarslicht.nl 

jm 

LENIN OP JUBILEUMVELLETIE FCOE 

Tijdens de Postex 2012 
kwam ter gelegenheid van 
hun 30-jarige jubileum 
een extra persoonlijke 
verenigingszegel uit van 

de Filatelistische Contact
groep Oost Europa (FCOE). 
De velletjes kosten € 10 per 
stuk en zijn door iedereen 
via voorzitter Marcel de 
long marcel.de.jong(S) 
mdjadvies.nl te bestellen. 

^fJCOi^ _ 

http://www.nkzp.nl
http://www.vreeswijkbijkaarslicht.nl
http://www.vreeswijkbijkaarslicht.nl
http://mdjadvies.nl


.EZERS 
SPELREGELS DE REDACTIE MAAKTE EEN KEUZE UIT DE BINNENGEKOMEN POST IN UW BRIEF KUNT U SLECHTS EEN (FILATELIS 
TISCH) ONDERWERP BEHANDELEN DE REDACTIE KAN DE BRIEVEN BEKORTEN ALLEEN ILLUSTRATIES IN KLEUR (b i voorkeUT 
scans of goede FOTOKOPIEËN) KOMEN VOOR PLAATSING IN AANMERKING PLAATSING VAN EEN BRIEF HOUDT NIET IN DAT 
DE REDACTIE HET MET DE SCHRIJVER EENS IS MET DE PLAATSING VAN UW REACTIE KAN ENIGE TIJD GEMOEID ZIJN 

APS 75 JAAR 

Een illuster gezelschap van 
filatelisten, verenigd onder 
de naam Amsterdamse 
Postzegel Sociëteit, vierde 
begin september haar 
75-|arig bestaan 
Dit clubje mensen, omvat
tende 18 man en een vrouw, 
komt jaarlijks tien maal 
in Amsterdam bijeen om 
serieus over filatelie te 
praten Gewoon lid worden 
van dit gezelschap kan 
met potentiële leden 
worden voorgedragen door 
zittende leden 
leder societeitslid wordt 
geacht met enige regel
maat een lezing te verzor
gen over een filatelistisch 
onderwerp, dat hem/haar 
bezighoudt Het leuke 
van deze sociëteit is, ten 

opzichte van gespeciali
seerde verenigingen, dat er 
nauwelijks overlappingen 
bestaan m de verzamel-
gebieden en dat de leden 
dus maandel IJ ks worden 
verrast met een uiteenzet
ting over een fi latei istisch 
onderwerp, waarover de 
spreker veel weet en de 
luisteraars weinig, wat leidt 
tot verdieping m kennis 
van de anderen 
De APS IS geen gezelschap 
dat aan de weg timmert, 
IS met aangesloten bij de 
Bond, noch bij de Kamer 
van Koophandel en wil 
graag intiem blijven 
Toch willen WIJ u, lezer, 
deelgenoot maken van het 
bestaan van deze sociëteit 

Ot Louw, secr APS 

POSTNL (1) 

In deze rubriek van 
september staat een inge
zonden brief van de heer 
Henk Stam Hij hekelt het 
uitgiftebeleid van PostNL 
steeds meer zegels voor 
steeds minder brieven Ik 
ben het hartgrondig met 
de heer Stam eens, en ik 
hoop van harte, dat zijn 
brief iets op gang brengt 
Zelf breng ik de boycot, 
waartoe hij oproept al m 
praktijk ik ben per eind 
2001 het 150e jaar, waarin 
m Nederland postzegels 
zijn uitgegeven en tevens 
het laatste jaar, waarin 
de gulden onze valuta-
eenheid was, met mijn 
verzameling Nederland 
gestopt Als ik naar het 
Nederlandse uitgiftebe

leid van de laatste jaren 
kijk, ben ik nog steeds blij 
met de beslissing die ik 
destijds heb genomen 
Wat de aandacht m Fila
telie voor de Nederlandse 
postzegels betreft vind 
ik het overigens nogal 
verwarrend, dat er een 
rubriek "Verzamelge-
bied Nederland" en een 
rubriek "Nieuw bij PostNL" 
IS, waarom worden m 
het septembernummer 
bijvoorbeeld de sportze-
gels m de eerstgenoemde 
en de Carre en de Stedelijk 
Museumzegels m de als 
tweede genoemde rubriek 
vermeld' Dat ontgaat me 
volkomen Het samenvoe
gen van deze rubrieken of 
ze vlak na elkaar opnemen 
zou al een stuk helderder 
zijn En-aansluitendbij 

ZELFKLEVENDE POSTZEGELS AFWEKEN 

In Hertogpost van februari 
2012 staat een stukje over 
het afweken van zelfkle
vende zegels De conclusies 
van een grondig onderzoek 
van PostNL naar het afwe
ken van de groene serie lox 
Nederland uit 2010 staat 
netjes beschreven Jammer 
dat dit onderzoek met ver
der gaat dan alleen deze 
serie Als de beschreven 
methode wordt gebruikt 
voor het afweken van de 
Groene Post lox Nederland 
van 2011 gaat het helemaal 
mis Ook de tegelijk uitge
geven zelfklevers Wereld 
en Europa kun je met op 
deze manier afweken 
Deze zegels zijn gemaakt 

Groene Post 10 x Nederland 
uit 2011 

van enkele lagen papier, 
die van elkaar loslaten 
als ze te lang m het water 
liggen En te lang is m dit 
geval erg kort De zegels 
vallen uit elkaar, voordat 
ze loskomen van het papier 
waarop ze geplakt zijn Na 
een tijdje experimenteren 
en oefenen heb ik de vol
gende methode gevonden 
om deze zegels netjes van 
de ondergrond te los te 
krijgen 
Leg het stukje papier met 
de zegel op een handdoek 
en wrijf met een nat wat
tenstaafje vanuit het mid

den over het papier waarop 
de zegel zit geplakt Het 
duurt eventjes voordat 
het papier vochtig genoeg 
en door het wrijven ruw 
wordt Ga voorzichtig door 
met een vochtig watten
staafje, totdat je door het 
papier heen bent Dan kun 
je op deze manier vanuit 
het midden van de zegel 
naar de kanten toewerken 
en zo al het papier van de 
zegel verwijderen Zorg 
ervoor dat je met teveel 
water gebruikt Dezegel 
moet nagenoeg droog 
blijven Als op deze manier 

al het papier van de zegel 
af IS, heb je grote kans dat 
deze nog een beetje plak
kerig aanvoelt Wanneer je 
probeert de lijmlaag met 
water te verwijderen gaat 
het mis Wat ik doe, is met 
een droog wattenstaafje 
een klem beetje talkpoeder 
over de lijm wrijven 
Het eindresultaat is een 
schone droge zegel die 
er keurig uitziet Er is wat 
geduld voor nodig, maar 
het resultaat mag er zijn 

Daan van Os 

de ingezonden brief van 
de heer Stam - het zou m 1 
wenselijk zijn, dat Filatelie 
m haar kolommen wat 
meer stelling neemt tegen 
het Nederlandse uitgifte
beleid, m plaats van m de 
rubriek "Nieuw bij PostNL" 
de persberichten van 
PostNL op te nemen 

Jan van den Brink 

POSTNL (2) 

Tegenwoordig worden bij 
aangetekende verzen
dingen zegels met meer 
gestempeld, zo lijkt het 
wel In plaats daarvan 
worden de zegels met pen 
onbruikbaar gemaakt Ik 
vraag me af, waarom de 
zegels met gestempeld 
worden Volgens mij is 
dit amper meer werk dan 
de zegels stuk voor stuk 
met pen te ontwaarden 
Laatst had ik de 5 gulden 
zegel brievenbus uit 1999 
op een aangetekende 
zending Dit is toch een 
redelijk aparte zegel In 
plaats van een stempel, 
heb ik nu een pennenkras 
op de zegel Als er weer 
eens contact is met PostNL, 
kan dit dan met nog eens 
aangekaart worden' Ik zal 
met de enige zijn met deze 
vraag Vooral bij aparte 
zegels is het leuk als deze 
met een stempel ontwaard 
worden 

Julius Luteijn 

PORTZEGELS 

Auteur Ton Welvaart 
worstelt met poststukken 
met portzegels, hoe die 
in een verzameling m te 
passen in zijn artikel over 
posthistorische landen-
verzamelmg Polen in het 
afgelopen oktobernum
mer Deze vraagstelling 
geldt ook voor andere 
landen Portzegels worden 
gebruikt voor de verre
kening van (straf)port en 
voor het bewaarloon van 
Poste Restante zendingen 
De verrekening van (straf) 
port IS door internationale 
verdragen (UPU) geregeld 
Er IS toentertijd afgespro

ken, datbij internationale 
zendingen het ontvan
gende land de (straf)port 
int van de postzendingen 
welke in het vertrekkende 
land te weinig of met 
gefrankeerd waren Bij de 
Poste Restante zendingen 
wordt het bewaarloon 
geïnd op de plek waar de 
zending bewaard is en 
betaald moet worden door 
degene die de zending 
afhaalt 
In (dit geval) Polen is te 
weinig gefrankeerd met 
buitenlandse portzegels 
dit kan in een Polenver
zameling, omdat er met 

aan de Poolse tarieven is 
voldaan 
In het buitenland IS te 
weinig gefrankeerd met 
Poolse portzegels dit kan 
in een Polen verzameling, 
omdat er Poolse portzegels 
gebruikt zijn 
Poste Restante zendingen 
vanuit Polen deze kunnen 
met m een Polenverzame
ling, want het bewaarloon 
IS een buitenlandse aange
legenheid en met elk land 
vraagt bewaarloon 
Poste Restante naar 
Polen dit kan wel in een 
Polenverzameling, omdat 
het bewaarloon een Poolse 

aangelegenheid is en er 
Poolse portzegels gebruikt 
worden 
Worden er portzegels ge
bruikt Uit verschillende se
ries, dan kan men spreken 
van porto mengfranke-
ring Maar om van landen 
over mengfrankering te 
spreken bij internationale 
zendingen, frankeerzegels 
van het vertrekkende land 
en portzegels van het ont
vangende land) gaat mij 
te ver, het is een logisch 
gevolg van grensover
schrijdende post 

Jan Jansen 



LITOUWSE POSTZEGEL, 
V BASKETBAL EN VREEMDE 

%, 

Aanleiding voor een 
speurtocht 
Na 30 jaar reorganiseerde ik 
mijn veel te rommelig geworden 
Litouwenverzamelingen kwam 

tdaarbij een zegel tegen die mijn 
nieuwsgierigheid wekte, een 
postzegel met veel vlaggen. Kort 
voor het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog vond in Kaunas het 
Europees Kampioenschap basket
bal plaats. De hoogste waarde van 
drie postzegels die deze gebeur
tenis memoreerden, Mi 431, toont 
volgens Michel, "die Flaggen der 
17 Nationen welche der Inter
nationalen Korfballvereinigung 
(FIBB) angehören". De Yvert en 
andere bronnen zeggen, dat het 
de vlaggen zijn van de 17 deel
nemende landen. Dit leidde tot 
twee vragen die nauw met elkaar 
verbonden zijn: welke vlaggen 
zijn afgebeeld op de postzegel en 
welke landen namen deel aan het 
kampioenschap? Beide vragen 
leverden een speurtocht op het 
internet op met  zoals vaak 
halve antwoorden en weer nieuwe 
vragen. 

Een onbelcende vlag 
Prominent aanwezig is de Duitse 
vlag uit de Hitlertijd die overdui
delijk de 'swastika' laat zien. De 
Italiaanse vlag toont het Kruis 
van Savoye van het toenmalige 
koningshuls. Verder is de vlag van 
Turkije te zien, wat de gedachte 
opriep dat het tot Europa behoren 
van Turkije destijds blijkbaar geen 
punt van discussie was. Eén vlag 
bleef lang een raadsel: het toont 
de halve maan en drie sterren. 
Welke andere moslimstaat deed 
mee aan het kampioenschap? 
Wellicht het Franse mandaatge
bied Syrië, of de eigenlijk Turkse 
provincie Alexandrette, in die tijd 
de kortstondige Republiek Hatay? 
Was er wellicht een voormalig 
Turks eiland in de Middellandse 
zee dat onder eigen vlag mee
deed? 
Of mochten Franse gebieden als 
Marokko of Tunis onder eigen 
vlag meedoen? De onbekende 
vlag bleek die van het koninkrijk 
Egypte te zijn, drie sterren op een 
groen veld. Hoorde Egypte opeens 
ook al bij Europa? Nee, het zat 
anders. 
Welke landen namen deel in 1939? 

VLAGGEN 
OLAV PETRI, ZEIST 
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Een stuk sportgeschiedenis 
Deze vraag leek eenvoudig te 
beantwoorden, maar was het niet. 
De 17 afgebeelde vlaggen zorgden 
voor veel verwarring. Stukje bij 
beetje werd duidelijk hoe het 
deelnemersveld in de basketbal
wereld er in de jaren '30 uitzag. 
De huidige FIBA, ook bekend als 
FIBB, heette oorspronkelijk FIBA 
en was opgericht in 1932. De 
oprichters van de FIBA waren: 
Argentinië, TsjechoSlowakije, 
Griekenland, Italië, Letland, Portu
gal, Roemenië en Zwitserland. De 
FIBA wilde graag per werelddeel 
kampioenschappen organiseren, 
maar in Afrika kreeg men maar 
één lid, Egypte, dat geen tegen
standers had. Daarom kregen de 
Egyptenaren toestemming in r937 
in Letland mee te doen met de 
Eurobasket. Veel plezier hebben 
ze daar niet aan beleefd, want 
ze eindigden met een superlage 
score en deden in 1939 niet mee in 
Litouwen. 
In 1934 telde de FIBA volgens de 
eigen site 17 leden. Bij de acht 
oprichters kwamen België, Oos
tenrijk, Egypte, Spanje, Estland, 
Frankrijk, Duitsland, Portugal, 
USA, Polen. In 1935 organiseerde 
de FIBA het eerste kampioen
schap, de zogenaamde Eurobas
ket en wel in Zwitserland, waar 
de organisatie haar zetel had. 
Tien Europese landen namen 
deel, Letland, Spanje, Tsjecho

' fcfe^^fc^^'^^ 

Slowakije, Zwitserland, Frankrijk, 
België, Italië, Bulgarije, Hongarije 
en Roemenië. Letland won. 
In 1936 deed men mee met de 
Olympische Spelen in Berlijn met 
aanvankelijk 23 landen, waarvan 
twee zich terugtrokken. Nazi 
Duitsland, waarvan de vlag zo 
markant midden in het vlag
gen lint op de postzegel staat 
afgebeeld, werd bij de Olym
pische Spelen in Berlijn al in de 
voorronden uitgeschakeld. 
In 1937 vond de tweede Euro
basket plaats (in Riga). De FIBA 
telde inmiddels 36 leden. Slechts 
8 landen namen deel. De derde 
Eurobasket werd in 1939 georga
niseerd in Litouwen, de winnaar 
van 1937. In Litouwen zouden vol
gens alle gevonden overzichten 
en scorelijsten slechts acht landen 
meegedaan hebben: Frankrijk, 
Polen, Italië, Estland, Letland, Li
touwen, Finland, Hongarije. Litou
wen won, Letland werd tweede. 
Polen derde. De in overzichten 
genoemde voorrondes zijn steeds 
ter plekke, tijdens het kampioen
schap gehouden. 

Van welke 17 landen zijn de 
vlaggen afgebeeld? 
Het getal 17 moet verwijzen naar 
de situatie van 1934. De afge
beelde vlaggen zijn evident niet 
die van de acht oprichters van de 
FIBA. Hoe ik de deelnemende lan
den aan de drie Eurobasket kam

pioenschappen ook optel, ik kom 
niet tot 17 landen. De 17 landen die 
volgens de Fiba in 1934 lid waren, 
zijn het niet. Evenmin zijn het de 
vlaggen van de deelnemers aan 
Eurobasket 1939 plus 1937 samen 
genomen. Ook zijn het niet de 
vlaggen van de deelnemers aan 
de Olympische Spelen van 1936. 
Griekenland, Turkije, Engeland 
en Duitsland) hebben aan geen 
enkele Eurobasket deelgenomen. 
TsjechoSlowakije nam deel 
in 1937 maar is niet afgebeeld, 
begrijpelijk, aangezien het land 
in oktober 1938 na het verdrag 
van München slechts als romp
staat bestond en in maart 1939 als 
Duits "Protektorat Böhmen und 
Mähren" verder moest. Litouwen 
onderging in 1940 een vergelijk
baar lot, het werd de Litouwse 
Sovjetrepubliek.... 
De postzegel is uitgevoerd in 
één kleur, zwartviolet, dus het 
is niet eenvoudig te zien of een 
bepaalde vlag de Nederlandse 
is of bijvoorbeeld de Litouwse. 
Daarvoor zijn de kleurnuances te 
gering. Met alle informatie reke
ning houdend zie ik in volgorde 
van links naar rechts: 
Bovenste rij: Litouwen, Groot 
Brittannië, Frankrijk, Duitsland, 
Estland, Italië, Polen, Zwitserland, 
koninkrijkjoegoslavië (lid sinds 
1936). 

Onderste rij: Turkije, Roemenië of 
België (beide landen waren des
tijds lid), Hongarije, Griekenland, 
Portugal, Luxemburg (lid sinds 
1934, Nederland heeft ongeveer 
dezelfde vlag maar werd pas in 
1946 lid), Egypte en Letland. 

N.B. 'r^.rsf
Drie bij de FIBA aangesloten natio
nale bonden waren zo vriendelijk 
enkele gegevens te verifiëren, 
waarvoor hartelijke dank. 
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EUROKNAUERS ^ 7 ' EUROKNALLERS j j ^ '^! EUROKNALLERS Q f ^ 30 

#ükk^.É] 
Zomerzegels 1971, nrs 985/989 
luxe postfns, en vele andere series voor slechts € 1,00 per 

aantal jaar omschrijving 
1941 
1941 

X 
...X 

Zomer 
Kind 

1946 Hulp 
1946 Prinsessen 
1946 Kind 
1947 Kind 
1948 Inhuldiging 
1954 Luchtvaart 
1957 DeRuyter 
1959 Europa 
1960 Vluchtelingen 
1950 Europa 
1961 Kind 
1962 Zomer 
1962 Kind 
1963 Rode Kruis 
1963 Kind 
1964 Kind 
1965 Zomer 
1965 Kind 
1966 Zomer 
1967 Zomer 
1967 Kind 
1968 Zomer 
1968 Kind 
1969 Zomer 
1969 Kankerbestrijding 
1969 Kind 
1969 25 Ct Rood Gewoon 
1970 Zomer 
1970 Kind 
1971 Zomer 
1971 Bernhard 
1971 Kind 
1972 Zomer 
1972 Rode Kruis 
1972 Kind 
1973 Zomer 
1973 Gelegenheid 
1973 Kind 
1974 Miheu 
1974 Zomer 
1974 Gelegenheid 
1928 Koppen En Van Der Hoop 
1953 Bijzondere Vluchten 

al deze 45 series luxe postfns 

nummer 
392/96 
397/01 
449/53 
454/59 
469/73 
495/99 
506/07 
647/48 
693/94 
727/28 
735/37 
745/46 
759/63 
766/70 
779/83 
795/99 
802/06 
830/34 
842/46 
849/53 
859/53 
877/81 
894/98 
901/05 
912/15 
920/24 
927/29 
932/36 
939a 
955/59 
978/82 
985/89 
992/95 
996/00 
1003/06 
1015/19 
1020/23 
1026/29 
1032/35 
1038/41 
1043/45a 
1046/49 
1052/54 
LP4/5 
LPM 

serie' 

prijs 
1,-
1,-
1,-
1, 
1,-
1,-
1,-
1, 
1, 
1,-
1,-
1, 
1, 
1,-
1,-
1, 
1, 
1, 
1,-
1,-
1,-
1, 
1, 
1,-
1,-
1,-
1, 
1,-
1,-
1,-
1, 
1, 
1, 
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1, 
1, 
1, 
1, 
1,-
1,-
1,-

42,50 

»LES 
2,50 

Kankerbestrijding 1955, nrs 661/665 
luxe postfns, en vele andere series voor slechts €2,50 per serie' 

aantal jaar 
X 1945 
X 1948 
X 1948 
X 1949 
X 1950 
X 1952 
X 1955 
X 1956 
X 1956 
X 1957 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1963 
1967 
1968 
1969 
1971 
1972 
1973 
1976 

omschrijving nummer prijs 
Cijfer 460/68 2,50 
Zomer 500/03 2,50 
Kind 508/12 2,50 
Wereldpost 542/43 2,50 
Leidse Universiteit 561/62 2,50 
Jubileum 588/91 2,50 
Kankerbestrijding 661/65 2,50 
Olympische Spelen 675/80 2,50 
Kind 583/87 2,50 
Rode Kruis 595/99 2,50 
Europa 700/01 2,50 
Kind 715/19 2,50 
Kind 731/35 2,50 
Kind 747/51 2,50 
Zomer 752/56 2,50 
Zomer 785/90 2,50 
Amphilex 886/88 2,50 
Kind 917 2,50 
Kind 937 2,50 
Kind 1001 2,50 
Kind 1024 2,50 
Kind 1042 2,50 
Amphilex 1098/02a 2,50 
al deze 23 series luxe postfris 55,-

THEO PETERS 

Rode Kruiszegels, 
nrs. 607/611 

luxe postfns, en vele andere series 
voor slechts € 5,- per sene' 

aantal jaar 
X 1921 
X 1941 
X 1941 
X 1942 
X 1944 
X 1949 
X 1949 
X 1949 
X 1952 
X 1952 
X 1953 
X 1953 
X 1953 
X 1957 
X 1954 
X 1955 
X 1955 
X 1957 
X 1957 
X 1958 
X 1959 
X 1960 

. .X 

omschrijving nummer prijs 
Jubileum met opdruk 106 5,-
Vliegende Duif 379/91 5,-
Vliegende Duif 379a/d 5, 
Legioen 402/03 5, 
Bevrijding 428/42 5,-
Zomer 513/17 5,-
Niwin 538/41 5,-
Kind 544/48 5, 
Zomer 583/87 5,-
Kind 595/00 5,-
Rode Kruis 507/11 5,-
Kind 612/16 5, 
Juliana En Profil 617/36 5, 
Juliana En Profil Fosfor 618b/634b 5,-
Kind 649/53 5,-
Zomer 655/59 5, 
Kind 666/70 5,-
Zomer 688/92 5,-
Kind 702/06 5,-
Zomer 707/11 5, 
Zomer 722/26 5, 
Zomer 738/42 5, 
al deze 22 series luxe postfris 105,-

EUROKNALLERS ^ 1 ALLES 

i l 10.-

Zomerzegels 1951. nrs 568/572 
luxe postfris, en vele andere series voor slechts € 10,- per senei 

aantal jaar omschrijving nummer prijs 
X 1936 Universiteit 287/88 10,-
X 1937 Jamboree 293/95 10,-
X 1939 Willibrordus 323/24 10,-
X 1940 Kind 374/78 10, 
X 1950 Zomer 550/55 10, 
X 1950 Kind 563/67 10, 
X 1951 Zomer 568/72 10, 
X 1951 Kind 573/77 10,-
X 1952 Riebeeck 578/81 10,-
X 1953 Zomer 602/06 10, 
X 1954 Juliana En Profil 537/40 10, 
X 1956 Zomer 671/75 10, 
X 1965 Kind 854 10, 

...X al deze 13 series luxe postfris 125,-

EUROKNALLERS | Q 15 

Spoorwegzegels 1939, nrs 325/326 
luxe postfns, en vele andere series voor slechts € 15, per serie' 

aantal jaar omschrijving 
X 1923 Koningin W/ilhelmina 
X 1924 Redding 
X 1924 Kind 
X 1934 Emma 
X 1939 Spoorweg 
X 1940 Konijnenburg 
X 1954 Zomer 
X 1955 Europa 
X 1967 Amphilex 
X 1947 Cijfer in rechthoek 

nummer 
82/83 
139/40 
141/43 
259 
325/26 
332/45 
641/45 
681/82 
V886/88 
P80/106 

prijs 
20 
15 
20 
20 
15 
15 
15 
20 
25 
25 

al deze 10 series luxe postfris 

MEGA OPRUIMING 

185,-

Kinderzegels 1937, nrs 300/304 
luxe postfns, en vele andere series voor slechts € 30,- per serie' 

aantal jaar omschrijving nummer 
X 1929 Hulp 224 
X 1934 Crisis 265/55 
X 1936 Kind 289/92 
X 1937 Zomer 295/99 
X 1937 Kind 300/04 
X 1938 Zomer 305/09 
X 1938 Kind 313/17 
X 1939 Zomer 318/22 
X 1939 Kind 327/31 
X 1950 Kerken 555/60 
X 1952 Tentoonstelling 592/95 
X 1931 Koningin Wilhelmina LP9 
X 1906 Overdruk rood P29/30 

.. .X al deze 16 senes luxe postfris 

prijs 
35, 
35,-
40, 
30,-
30, 
30, 
30,-
30, 
30, 
30, 
30,-
45,-
45,-

425,-

EUROKNALLERS 

Rembrandt 1930, nrs 229/231 
luxe postfris, en vele andere series voor slechts € 50,- per serie' 

aantal jaar 
X 1929 
X 1930 
X 1930 
X 1931 
X 1933 
X 1934 
X 1934 
X 1935 
X 1940 

UROM 

omschrijving 
Kind 
Rembrandt 
Kind 
Goudse Glazen 
Kind 
Curasao 
Kind 
Luchtvaart 
Guilloche 

[NALLERS 

nummer 
225/28 
229/31 
232^5 
238/39 
261/64 
267/58 
270/73 
278 
356a/d 

""W 

prijs 
50, 
50,-
50, 
65,-
75, 
50,-
75, 
50,-
65 

V . l 
100 

Legioenblokken 1940, nrs. 402/403b 
luxe postfns, en vele andere series voor slechts € 100,- per serie' 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

1919 
1923 
1924 
1928 
1935 
1940 
1942 
1947 
1949 
1921 

Hulp 
Opruiming 
Tentoonstelling 
Olympiade 
Kind 
Guilloche 
Legioenblokken 
Hartz 
Juliana En Face 
Allegorische Voorstelling 

102/03 
132ß3 
135/38 
212/19 
279/82 
356/73 
402/03b 
474/89 
518/33 
LPl/3 

150, 
150, 
150 
125, 
100, 
100 
100, 
100 
175 
150, 

252 

5 PER SOORT PE. 
Nieuwezijds Voorburgwal 252 • 1012 RR Amsterdam 

Winkel geopend: 
ma/za 10.00-17.00 uur 

of 24 uur per dag 
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COLLECTIES EN PARTIJEN KRUIS AAN EN BESTEL AUTOMAATBOEKJES POSTFRIS 

5100 

5142 

5005 

5086 

Dagelijks kopen wij postzegels in, voornamelijk van particuliere verzamelaars en uit nalatenschappen Zo kunnen wij onze voorraad 
mooi op peil houden Echter wij kopen vaak meer in dan wij voor onze voorraad kunnen gebruiken 
Ook deze zegels willen wij weer kwijt en dat doen wij door ze in collecties (zoals bij ons bmnengekomenl) te verkopen tegen een zeer 
aantrekkelijke prijs Elke verzameling is uniek en daarom slechts lx voorradig, dus ook hier geldt op=op 
Veel verzamelingen bevinden zich in Davo Luxe albums, deze albums kosten leeg vaak al bijna € 100,, wij hebben ze met meegere

kend, dus extra voordeel voor u Soms betaalt u eigenlijk alleen het album en zijn de zegels vrijwel gratisi 
U kunt al deze collecties bij ons aan de zaak bekijken en kopen, bestellen per post kan natuurlijk ook In alle gevallen garanderen wij de 
omschreven kwaliteit en catalogus waaide Probeert u ook eens zo'n scherp geprijsde verzameling' 

nr omschrijving / cataloguswaarde prijs 
13015 Aruba 1986 2003 Complete collectie m luxe 

Davo album 310 zegels en 2 blokken 
Voordeligi Postfris 646 198,

13024 België 1956 1969 Bijna complete collectie in Davo 
Luxe album 530 zegels en 15 blokken 
Volgens Michel geteld Postfris 691 195,

13025 België 1970 1984 Bijna complete collectie in Davo 
Luxe album 622 zegels 14 blokken en 13 postze 
gelboekjes Volgens Michel geteld Postfris 522 175,

13029 Denemarken 1920 1969 Prachtige collertie in luxe 
Davo album 417 zegels in luxe kwaliteit' 
Volgens Michel geteld Postfris 1888 595,

13030 Denemarken 1970 1999 Complete collectie in Davo 
luxe album 737 zegels en 14 blokken Dikkel pil' 
Volgens Michel geteld Postfris 1078 395,

13053 Duitsland 1948 1969 West Duitsland Collectie met 
403 zegels en 2 blokken in luxe kvi/aliteit In Davo 
luxe album Michel geteld Postfris 938 395,

5074 Duitsland 19781990 Vrijwel compleet postfris in 
luxe Leuchtturm album Postfris 650 150,

13055 Duitsland 1990 2000 Duitsland Complete collectie 
met 621 zegels en 32 blokken in Davo luxe album 
Michel geteld Postfris 1404 475,

13050 Frankrijk 1961 1980 Complete collectie m top 
kwaliteit 959 Zegels en 1 blok in Leuchtturm SF 
album Yvert geteld Postfris 863, 275, 

13051 Frankrijk 1981 1989 Mooie collectie met 555 zegels 
4 blokken en 6 postzegelboekjes in Leuchtturm 
SF album Yvert geteld Postfris 883 275,

13021 Indonesië 1948 1970 Bijna complete collectie inclu 
sief opdruksene (ZB 1/11) en ZB 24/38 Uiterst luxe 
geheel in Davo LX album 751 zegels en 16 blokken 
Postfris 1568 495,

9007 Indonesië 19701983 Mooie verzameling zegels 
blokken (ook de schaarse Voetbalblokken) porten 
etc Prachtig geheel in Davo cristal Postfris 2000 + 425,

11027 Indonesië 1971 1994 Een schoonheid dezeovercom 
piete verzameling Indonesië Zegels blokken porten, 
etc Ook de schaarse voetbal en apenblokken 
Postfris 4285 1250,

13014 Ned Antillen 1990 2003 Nagenoeg complete collectie 
m Davo Luxe album 517 zegels en 29 blokken en 
1 pb Voordeligi Postfris 1398 495, 

13047 Nederland 1852 1951 Mooie klassieke verzameling 
frankeerzegels op 3 na compleet iets port lp en rolt 
726 zegels vnl gestempeld Gest/ongebr 6101, 1795,

5135 Nederland 1852 1972 Mooi opgezette collectie 
gebruikt en ongebruikt, meest complete series 
Gestempeld/ongebruikt 1900 320,

11009 Nederland 1852 1977 Verzameling postfris vanaf 1940 
daarvoor ongebruikt en gebruikt Netjes verzameld 
in Davo Enorme catalogus waarde 5700 + 1175,

13002 Nederland 19451969 Complete collectie (Juliana en face) 
in luxe Davo album 473 zegels 9 blokken/velletjes 
Alles perfect postfris Postfris 1558, 595,

nr omschrijving / cataloguswaarde 
13003 Nederland 1970 1989 100% Compleet volgens Davo 

Luxe album 548 zegels 27 blokken/velletjes en 9 post 
zegelboekjes Wauw voordeligi Postfris 752 
Nederland 1965 1992 Prachtige verzameling Ie Dag 
enveloppen tussen nrs 77 299 Blanco 530 
Nederland 1982 1994 Complete collectie fdcsm album 
nrs 202 326 Blanco 483 

13004 Nederland 1990 2000 100% Compleet volgens Davo Luxe 
album 331 zegels 50 blokken/velletjes en 9 postzegel 
boekjes Niet wachten, maar kopen' Postfris 785 

13010 Nederland 1997 2001 Ie Dag enveloppen E 359/435a 
compleet m mooi Leuchtturm album + cassette 100 ex 
Onbeschreven 459 
Nederland 19801998 Maximum kaarten molenreeks 
1 462 compleet m 4 albums Uitgifteprijs ruim € 1500 
Gestempeld 
Nederland 1981 2000 EDB Importe nrs 1 232 vrijwel 
compleet in 3 Davo albums Gestempeld 

13032 Noorwegen 1938 1969 Nette verzameling in Davo Luxe 
album 387 zegels Volgens Michel geteld Postfris 1025 

13017 Overzee 1908 1962 Ned Indie en Nieuw Guinea Mooie 
sfeervolle verzameling m oud Yvert album, 346 zegels 
Ongebruikt 1611 

5050 Portugal 1945 1960 Prachtige verzameling op luxe 
Kabe albumbladen alles postfrisi Postfris 1850 

13016 Suriname 1945 1975 Mooie verzameling vanaf nr 220 
frankeerzegels compleet in luxe Davo album Mooie start 
met 463 zegels en 15 blokken Postfris 1007 295, 

11022 Suriname 1975 1987 Verzameling nagenoeg compleet in 
luxe Kabe album Incl vellen boekjes, etc Postfris 1130 220, 

13049 Vaticaan 1996 2003 Davo luxe album met 187 postf risse 
zegels en 7 blokken Luxe kwaliteit mooie start Postfris 

13041 Verenigd Europa 1956 1970 Complete verzameling in 
Davo LX album Inclusief toppers Luxemburg 1956, 
Liechtenstein 1960 485 zegels 
Michel geteld Postfris 1619, 

13042 Verenigd Europa 1971 1980 Bijna compleet in Davo Luxe 
album 552 zegels en 14 blokken Volgens Michel geteld 
Postfris 1246 

13044 Verenigd Europa 1991 1999 Mooie collectie in 2 Davo 
luxe albums 772 Zegels en 15 blokken Slechts 1 euro 
per zegel of blok' Postfris 2351 

13058 Verenigd Europa 1936 1992 Ver Europa mee en voor 
lopers etc O a Portugal Nato 1952, België 1950 
Luxe geheel 355 zegels/2 blokken Postfris 1000++ 

13046 Verenigd Europa 1952 2003 Verenigd Europa meelopers 
etc Prachtige verzameling met 638 zegels en 23 blokken 

prijs 

279,

129,

95,

299,

115,

195,

150,

340,

575,

495,

125,

595,

395,

787,

345,

m Davo luxe album Postfris 
13035 Zweden 1939 1969 Mooie verzameling vanaf 1945 

compleet in Davo luxe album 794 zegels en 1 blok 
Volgens Michel geteld Postfris 951, 

13039 Zweden 1966 1995 Postzegelboekjes Mooie collectie 
in Davo Luxe album 99 boekjes 
Volgens Michel geteld Postfris 607 

235,

295,

175,

l>V.D 
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WNi lH i i i i l l . 

aantal nr 
X P2 22C 1 
X PZ 25e 1 
X PZ 38 

aantal nr 
X PB1 
X PB 1H 
X PB IMx 
X PBIMy 
X PB IMz 
X PB 2 
X PB 2H 
X PB 2Mx 
X PB 2My 
X PB 2Mz 
X PB 3 
X PB 3a 
X PB 4 
X PB4y 
X PB4z 
X PB 5 
X PB 6a 
X PB 6b 
X PB 6c 
X PB6d 
X PB 6e 
X PB 6ef 
X PB Sffp 
X PB 6ffq 
X PB 7a 
X PB 7b 
X PB 7bf 
X PB 8a 

WWM 

prijs 
120, 
325,

90,

prijs 
2,
2,

11,
7,

17,
3,50 
3,50 

11, 
7, 
9, 
1,
1,
1,
1, 
3, 
1, 
2,

69,
19, 
19,
3, 
1, 
2,50 
9,

1, 
1,50 
3,

4,

> 
V 

> 

:m 
■ • i ^ " " " i " 

ca 
aantal nr 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

PBSaf 
PB Sb 
PBSbf 
PB 8c 
PBScf 
PB 9a 
PB9af 
PB 9b 
PB9cf 
PB9d 
PB9df 
PB 9e 
PB9ef 
PB9f 
PB9ff 
PB9g 
PB9gf 
PB9h 
PB9hf 
PB 10a 
PB lOaf 
PB 10bf 
PB l l a f 
P B l I b f 
PB 12a 
PB 13a 
PB 14a 
PB 14b 
PB 15a 
PB 16a 
PB 16b 
PB 17a 
PB 17b 

Q 
|9| 

prijs 
4, 
4, 

13, 
19, 
32, 

5,
3, 

75, 
29, 
49,
39,
39,
74, 
46, 
46, 
12, 
12,
5,

2,
3,

4,
10,
5,
8, 
4, 
5, 
2,
2,
2, 
1, 
1, 
1,
1,

SPECIAL PB 1 
Complete collectie postzegelboekjes 
Nrs 1 t/m 13 alle teksten 
gewoon & fosfor, luxe postfris 54 ex 
Cataloguswaarde € 1645, € 599,

SPECIAL PB 2 
Complete collectie postzegelboekjes 
Nrs 14 t/m 81 alle teksten, 
luxe postfris 86 ex 
Cataloguswaarde € 422,30 €215.

1 ' DAG ENVELOPPEN lUXE 
GEADRESSEERD 

aantal nr 
X E 1 
X E2 
X E3 
X E4 
X ES 
X E6 
X E7 ^ 

E8 
E9 
E 10 
Complete set 1/10 luxe met adres 

prijs 
795 
335, 
169, 
175, 
145, 

95,
69, 
45
65,
47,

1750,

' DEZE ADVERTENTIE in een envelop 
I zonder postzegel sturen aan: 

THEO PETERS 
N U M I S M A T I E K & F ILATEL IE B V Antwoordnummer 11338,1000 PJ Amsterdam 

I Stuurt u mi) a.u.b. de aangekruiste artikelen: 

BESTELBONUS 
Bestellingen van 
€ 25,tot €100,

Nederland 
nrs 920924 
• Serie van 5 zegels 
• Architectuur in Nederland 
• gewilde serie 
• Luxe postfris 

GRATIS! D 

Bestellingen van 
€ 100, tot € 300,

^ 
UV Handlamp 

• Voor detectie van uw 
fosforzegels 

• Voor herkenning van vals geld 
• Handzaam formaat voor 

thuis en onderweg 
• n must voor iedere verzamelaar 

GRATIS! D 

Kruis de gewenste 
bestelbonus aani 

1 per klant 

Bestellingen 
vanaf € 300,

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

Nederland nr. 100 

• Jubileumzegel 1913 
• leuk om te hebben of 

te ruilen 
• cat w 45, 
• mooi gestempeld 

GRATIS! n 

Subtotaal € 
D Ja, ik verzeker mijn zending tegen verlies en diefstal € 
D Verzendkosten zegels, munten, etc onder € 150, {binnen Nederland) € 
D Verzendkosten albums, catalogi, supplementen (binnen Nederland) € 
D Verzendkosten buitenland worden door ons berekend € 

Totaal €~ 

1,50 
2,75 
7,50 

Naam 

Straat i huisnummer 

Postcode 

Telefoonnummer 

Email 

Relatie nr m/v 

Woonplaats 

Handtekening datum 

mailto:info@theopeters.com


LUCHTVERBINDINGEN MET 
NEDERUNDSINDIË 

VAN NOVEMBER 1941 TOT MAART 1942 
HANS E. AITINK, ENSCHEDE 

In de zomer van 1936 hadden het Japanse kabinet en de Japanse 

Marineleiding geheel los van elkaar besloten om het machtsgebied van 
Japan uit te gaan breiden naar het gebied van de Zuidelijke Oceaan. Dit 

moest met vreedzame middelen worden bewerkstelligd. Het gebruik van 
niet vreedzame middelen zou echter niet worden geschuwd. 

Onderhandelingen over deze uitbreiding van 
het Japanse machtsgebied gingen tussen 
Japan en de Verenigde Staten steeds door. 
Japan wilde in 1940 het recht krijgen om een 
groot garnizoen in Indo China te legeren en 
gebruik te kunnen maken van de Marinehaven 
en de vliegvelden. De Verenigde Staten waren 
hiertegen fel gekant en wilden dat Japan deze 
eisen zou uitstellen. Dit geschiedde echter niet 
en de Verenigde Staten kondigde een em
bargo af op de uitvoer van benzine, aardolie, 
ijzererts en staal. Toen de Japanse troepen de 
zuidelijke helft van Indo China binnentrokken, 
breidde president Roosevelt het embargo uit 
tot de gehele uitvoer van Amerikaanse goede
ren naar Japan en alle Japanse kredieten bij 
Amerikaanse banken werden bevroren. Enge
land sloot zich bij dit Amerikaanse embargo 
aan en ook de Nederlandse regering in Londen 
nam het besluit hieraan deel te nemen. 
Op 19 oktober 1941 werd het Japanse kabinet 
gevormd onder leiding van generaal Hideki 
Todjo, die tevens minister van oorlog werd. In 
begin november werd het idee van generaal 
Todjo ondersteund om nog een uiterste po
ging te doen om de onderhandelingen met de 
Verenigde Staten voort te zetten. Zijn voorstel 
tot onderhandelingen met de Verenigde Sta
ten werd eerst door de keizer en daarna door 
de Contactraad op 5 november bekrachtigd 
tijdens een keizerlijke conferentie. Indien deze 
onderhandelingen op 25 november 1941 niet 
tot het gewenste resultaat zou leiden, dan zou 
een eskader Japanse vliegkampschepen op 
weg gaan om de Amerikaanse Pacific vloot in 

Afb. 2. Een slagschip van de Amerikaanse Pacific vloot, 
brandend en half gezonken, na de Japanse luchtaanval op 7 

december 1941, bij Pearl Harbour, Hawaii. 

Pearl Harbour op Hawaii te vernietigen. 
De onderhandelingen in Washington zouden 
van Japanse zijde worden gevoerd door de 
Japanse ambassadeur in Washington admiraal 
Nomoera met zijn staf, bijgestaan door de be
kwame Japanse diplomaat Saburo Kurusli. Van 
Amerikaanse zijde werd dit de Amerikaanse 
minister van Buitenlandse Zaken Cordell Huil 
en zijn staf in overleg met president Roose
velt. De Japanse diplomaat Saburo Kurusli en 
zijn secretaris ging op 5 november 1941 naar 
Hongkong om de Clipper te halen die naar de 
Verenigde Staten zou vliegen. De Hong Kong 
Clipper II zou op 5 november 1941 naar Manilla 
vertrekken. Na overleg van de Amerikaanse 
ambassadeur, Josep C. Crew met de minister 
van Buitenlandse Zaken Cordell Huil werd 
besloten om het vertrek van de Hong Kong 
Clipper II tot 7 november uit te stellen, zodat 
de Japanse diplomaat op tijd de Clipper naar 
Manilla zou halen. 
Op 7 november 1941 vertrok de China Clip
per uit Manilla met diplomaat Saburo Kurusli 
met zijn secretaris Seitano Zuki, hoofd van de 
afdeling Amerikaanse Zaken van het Japanse 
ministerie van Buitenlandse Zaken, aan boord. 
Door het slechte weer en door problemen 
met een van de motoren moest de Clipper op 
Midway wachten. De vliegboot arriveerde 
op 9 november op Midway en vertrok weer 
op 12 november 1941 en arriveerde daarna in 
Honolulu op Hawaii. De passagiers moesten 
overstappen in de California Clipper en deze 
vertrok op 14 november naar San Francisco 
(15H194O. Toen de besnorde diplomaat de 
Clipper verliet, liet hij aan de pers weten dat 
hij zijn reis als bijzonder prettig had ervaren. 
De Japanse diplomaat en zijn secretaris ver
lieten het vliegveld Mills Field in San Francisco 
met een United Airlines DC3 Sleeper naar 
Washington D.C. (17111941), 
In Washington D.C. begonnen de onderhan
delingen en al spoedig bleek dat er moeilijk 
met Japan een overeenstemming zou worden 
bereikt. Cordell Huil reageerde eerst nogal 
gematigd op de Japanse voorstellen, maar 
besloot in overleg met president Roosevelt 
de voorwaarden van de Verenigde Staten 
sterk aan te scherpen. Japan moest namelijk 
al zijn strijdkrachten uit China en Indo China 
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Afb. I. De laatste onderhandelingen tussen de Verenigde 
Staten en Japan in november 1941. Links op de foto de Ame
rikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Cordell Huil en 

rechts de Japanse diplomaat Saburo Kurusli. 

terugtrekken. Japan die voor zijn grondstof
fen afhankelijk was van het buitenland eiste 
van de Verenigde Staten de levering van een 
bepaalde hoeveelheid aardolie. Hierop wilde 
de Verenigde Staten voorlopig niet in toestem
men. Verder moest Japan zich losmaken uit het 
Driemogendhedenpact tussen Duitsland, Italië 
en Japan. Op de middag van 26 november 1941 
werden deze nieuwe Amerikaanse voorstellen 
aan Nomoera en Kurusli overhandigd. Al snel 
werd door de Japanners de conclusie getrok
ken, dat het onmogelijk was om aan deze 
voorwaarden te voldoen, omdat deze nogal 
vernederend waren voor Japan. 
Inmiddels had het Japanse eskader vlieg
kampschepen de thuishaven verlaten, zonder 
dat dit werd opgemerkt door de Amerikaanse 
Geheime Dienst. Op 22 november was het 
Japanse eskader bij de Koerillen aangekomen 
en begon op 26 november 1941 aan de lange 
tocht naar Pearl Harbour. 
Op zondagmorgen 7 december 1941 bevond 
het Japanse eskader zich op 300 kilometer 
van Pearl Harbour. De grote aanval begon op 
7 december s'ochtends om 7.55 uur (plaatse
lijke tijd) met grote aantallen Japanse jagers, 
torpedovliegtuigen en bommenwerpers op 
de Amerikaanse Pacific vloot en de op land lig
gende vliegvelden. De overval was desastreus 
voor de Amerikanen: acht slagschepen, waar
onder drie vliegkampschepen van de Pacific 
vloot werden vernietigd en verder werden 
er 188 vliegtuigen vernield en een dertigtal 
waren zwaar beschadigd. De Japanners verlo
ren slechts dertig van de 360 vliegtuigen. Zo 
begon totaal onverwacht de oorlog met Japan. 
Niet alleen met Amerika, Engeland en zijn 
dominions, maar ook met Ned.lndië. 



Luchtverbindingen met Nederlands-Indië 
De luchtverbindingen waren, na het uitbreken 
van de oorlog m West Europa m mei 1940, 
voor Ned -Indie met Noord- en Zuid-Amerika, 
Afrika, Azie en met Europa van groot belang 
De verbinding met Engeland was ook van 
belang, omdat de Nederlandse regering in 
ballingschap m Londen haar onderkomen had 
gevonden Verder waren er de verbindingen 
met de neutrale landen m Europa, zoals Portu
gal, Spanje en Zweden De rest van Europa was 
door Duitsland en Italië bezet 
We zullen m dit artikel de verschillende lucht-
lijnen bespreken, die door de diverse lucht
vaartmaatschappijen werden uitgevoerd en we 
behandelen de problemen die ontstonden na 
het uitbreken van de oorlog met Japan op 7 de
cember 1941 Door de snel oprukkende Japanse 
troepen vielen bepaalde luchtverbindingen 
weg en werden andere geïntensiveerd Uitein
delijk verdwenen alle luchtverbindingen m de 
loop van december 1941, januari en februari 1942 

Luchtlijn KLM Lydda - Bandoeng v.v. 
tussen juli 1940 en februari 1942 
Na de deelname van Italië de zijde van Duits
land op 10 juni aan de oorlog, was het voor 
de KLM onmogelijk om Napels als vertrekpunt 
van de Indielijn te handhaven Na overleg kon 
worden besloten om het vertrekpunt naar 
Lydda in Palestina te verplaatsen De eerste 
vlucht vanuit Bandoeng had plaats op 22 juli 
1940 met de DC-3, Oehoe (PK-AKO), onder 
gezagvoerder Smirnoff De Oehoe arriveerde 
op 26 j ui 11940 m Lydda De terugvl ucht had 
plaats met een KLM DC-3 op 30 juli 1940 naar 
Bandoeng (3-8-1940) De tweede vlucht vanuit 
Lydda werd verplaatst van dinsdag naar 
woensdag 26 juli Zo werd eenmaal per week 
deze luchtverbmdmg gevlogen De route was 
Lydda (Palestina) - Amman (Trans Jordanië) 
- Bagdad (Irak) - Basra - Bahrein - Karachi 
(Brits Indie) - Jodhpur - Allahabad - Calcutta 
- Rangoon (Burma) - Bangkok (Siam) - Pe-
nang (Malakka) - Medan (Ned -Indie) - Sin
gapore (Malakka) - Palembang (Ned -Indie) 
- Batavia - Bandoeng Vanaf 7 november 1940 
werd op donderdag vanuit Lydda vertrokken 
De vertrekdag vanuit Bandoeng bleef zondag 
Voor de Indielijn waren vier DC-3's beschik
baar, namelijk PK-ALN, Nandoe,PK-ALO, Oehoe, 
PK-ALT, Torenvalk en PK-ALW, Wielewaal 
Er bestond grote belangstelling voor 
deze luchtlijn mede door het vervoer van 
"Troop"mail voor de Britten De overeenkomst 
tussen de BOAC en KLM geschiedde met vol
gens een mail-contract, maar het was slechts 
een vrachtvervoer - overeenkomst Dit had 
ongetwijfeld te maken met de vervoersprijs 
Vanaf maandag 23 juni 1941 werd tweemaal 
per week vanuit Lydda gevlogen, namelijk op 
maandag en donderdag Vanaf donderdag 19 
juni 1941 werd vanuit Bandoeng op maandag 
en donderdag vertrokken 
Nadat de oorlog door Ned -Indie aan Japan 
was verklaard, werden de vluchten m decem
ber 1941 met dezelfde regelmaat gevlogen, 
ondanks de moeilijkheden, die door de inval 
van de Japanse troepen op 5 december in 
Siam en op 7 december m Malakka, werden 
veroorzaakt 

Enkele PTT-mededelingen in Ned.-indië 
In het Algemeen Indisch Dagblad van don
derdag 11 december 1941 werd gemeld, dat de 
postverzending 
Voor Thailand en Indo China wordt geen mail 
en luchtpostcorrespondentie aangenomen 
Poststukken voor de Philippijnen kunnen 
uitsluitend per mail worden verzonden 
Luchtpostcorrespondentie Voor Hong Kong, 
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Afb 4 Luchtpostbrief van Batavia 
(11-7-1940) op lava naar New York in de 
Verenigde Staten De brief passeerde de 

censuur in Batavia en vloog op 22 /uli 1941 
met de eerste vlucht van de KLM via de 

Lydda-luchtli/n naar Rangoon (24-7 1940) 
Vandaar op 2; juli per BOAC naar Hong 

Kong en verder op 31 juli 1940 met de 
China Clipper van PanAm (fAM 14) naar 

SanFrancisco (7-8-1940) Het tarief bestond 
uit het porto van is cent (0-20 gr) + het 

luchtrecht van 180 cent (s 10 gr) = 195 cent 

Afb 3 Luchtpostbrief van Hong Kong (5-11-1941) naar Mount 
Clemens in de Verenigde Staten De brief passeerde de cen
suur in Hong Kong en vloog met de Hong Kong Clipper II op 
7 november 1941 naar Manilla Vandaar vloog de brief met de 
China Clipper voor PanAm (FAM14) op 7 november naar San 
Francisco (is-ii-1941) en verder met een binnenlandse luchtlijn 
naar de plaats van bestemming De dag van vertrek uit 
Hong Kong werd verplaatst van snaar 7 november 1941 om 
de Japanse diplomaat Saburo Kurusli en zijn secretaris aan 
boord te kunnen nemen om via Manilla naar San Francisco 
te vliegen teneinde op tijd in Washington DC te zijn voor de 
onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Japan 

DEa*-Ciï. ï^toh Kaa. I , .S .A. 

Afb s Luchtpostbrief van Batavia (23-t-
1942) op Java naar Detroit in de Verenigde 
Staten De brief werd op 24 januari 1942 
m Batavia gecensureerd en passeerde daar 
de Economische en de Deviezencontrole De 
brief vloog op 2S januari 1942 meteen DC 3 
van de KLM naar Lydda De route die langs 
Malakka liep m verband met de oorlogsom
standigheden ging via Medan - Sahang -
Akyah De brief vloog vanaf Tiberias in Pales
tina met een Short Empire vliegboot van de 
BOAC via de Horseshoe Route naar Durban 
in Zuid-Afrika Vandaar per schip naar New 
Vork en via een binnenlandse luchtlijn naar 
Detroit Het tarief bestond uit het porto van 
2s cent (20 40 gr) * het luchtrecht van sx6s 
cent (20-2S gr) » 3S0 cent 

Aß 6 Luchtpostbrief van Batavia 
(2 7 1938) op Java met de eerste vlucht 

van de K.NILM met de Lockheed L-14 Super 
Electra PK AFM op 3 juli naar Sydney 

(s-7-1938) m Australië Op de brief staan 
de handtekeningen van de gezagvoerder 
C van Messel en de marconist Verheijen 

De brief werd voorzien van het eerste 
vluchtstempel Het tarief bestond uit het 
porto van is cent (0-20 gr) * het lucht 

recht van 10 cent (o-sgr) = 2S cent ' ^ $ ^ *?-*.'•'. O.P*O.Bac 21T D. 
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Aß 8 Luchtpostbrief van Batavia ds-it 1941) op 
Java naar Fort Mason in de Verenigde Staten De 

brief werd op 17 november 1941 gecensureerd m 
Batavia De brief vloog met de 36ste en laatste 

extra' vlucht op 20 november 1941 met een DC 3 
van de KNILM van Batavia naar Manilla Vandaar 

ging de brief met de Anzac Clipper van PanAm 
(FAM 14) naar San Francisco (1-12-1941) en ging 

verder naar Fort Mason Het tarief bestond uit het 
porto van is cent (o 20 gr)* het luchtrecht van 

6s cent (o-s gr) - 80 cent 
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Afb 7 Luchtpostbrief van Koepang (20-1-1942) op 
Timor naar Blanemont in Australië De brief vloog 
vermoedelijk op 27 januari 1942 van Koepang met de 
KNILM naar Sydney (28-11942) In verband met het 
oprukken van de Japanse troepen in Ned -Indie was 
het vliegen naar Australië gevaarlijker geworden 
Vooral ook in verband met de aanvallen van Japanse 

jachtvliegtuigen Het tarief bestond uit het porto 
van IS cent (0-20 gr) * het luchtrecht van 10 cent 
(o-s gr) = 2s cent 
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Afb. 9. Aangetekende luchtpostbrief van Batavia (216
1940) op Java naar New York In de Verenigde Staten. De 
brief werd in Batavia gecensureerd. De vluchten van de 
KM op de Indieroute waren stilgelegd en de brief vloog 
op 22 junl 1940 met de eerste QANTAS/BOAC vlucht via de 
Horseshoe Route naar Bangkok (2361940). De brief vloog 
op 24 juni met de BOAC van Bangkok naar Hong Kong 
(2461940). Vanuit Hong Kong vloog de brief op 24 juni 
1940 per China Clipper naar Honolulu (471940) en verder 
met de California Clipper naar San Francisco (671940). 
De brief vloog met een binnenlandse luchtlijn naar New 
Vork (771940) en werd doorgestuurd naar Lancaster (8
71940). Het tarief bestond uit het porto van is cent (020 
gr.) * het luchtrecht van 90 cent (os gr.) = /05 cent. 

Afb. 10. De dikke zwarte lijn op de aßeelding stelt een 
deel van de Horseshoe Route voor. De reserve route 1 

liep van: Rangoon  Mergul  Penang  Singapore 
De reserve route 2 liep van ■ Rangoon  Port 

Blair  Sabang  Penang  Singapore De reserve 
routes liep van: Rangoon  Port Blair  Sabang 

Padang  Batavia  Soerabaja (Merchant Airmen) 
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Afb. 11. Luchtpostbrief van Bagdad (22121941) in Iraq naar 
Sydney (211942) In Australië. De brief vloog van Habbanlya 
(Bagdad) met een Short Empire vliegboot vla de reserve route 

2 Rangoon  Port Blair  Sabang  Penang  Singapore 
 Batavia verder naar Sydney. De brief werd in Bagdad 

gecensureerd. Enkele weken later werd de Horshoe Route door 
de oprukkende Japanse troepen verstoord. Hat tarief inclusief 

luchtrecht, bedroegso Fils. 

Aß. 12. Luchtpostbrief met de eerste terugvlucht 
van de Martin Mijo, China Clipper, onder ge
zagvoerder Edwin C Musick, op 2 december 193s 
naar San Francisco (6121935) Vandaar werd 
de brief doorgestuurd naar Newark. Op de brief 
staat het speciale vluchtstempei Het tarief 
Inclusief luchtrecht, bedroeg 106 Centavos. 
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Afb. 13. Luchtpostbrief van Oalang (26111941) op Sumatra naar 
Zurich in Zwitserland. De brief vloog via Medan naar Singapore. 

De brief werd In Medan gecensureerd en passeerde daar de Devie
zencensuur. In Singapore passeerde de brief ook de censuur. Vanuit 
Singapore vloog de brief op 29 november 1941 met de laatste terug

vlucht van de China Clipper van PanAm (FAM 14) naar San Francisco 
(6121941) Vandaar met een binnenlandse luchtlijn naar New Vork 
en verder vermoedelijk op 11 december 1941 met de Dixie Clipper van 

PanAm (FAM 18) naar Lissabon (14121941). Vandaar per trein naar 
Zurich m Zwitserland. Het tarief bestond uit het porto van i; cent 

(020 gr.) * het luchtrecht van 8s cent (osgr.) = 100 cent 

Aß. 14. Luchtpostbrief per eerste Trans ■ Pacific 
vlucht van San Francisco in de Verenigde 
Staten naar Auckland in Nieuw Zeeland. De 
American Clipper van PanAm (FAM 19), onder 
gezagvoerder Tilton, vloog op 12 juli 1940 van 
San Francisco naar Auckland (1771940) De 
terugvlucht badplaats van 19 tot24 juli 1940. 
Het tarief inclusief luchtrecht, was so cents (1 
cent overgefrankeerd). 
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Aß. IS. Luchtpostbrief van Medan (9101941) op Sumatra naar New 
Vork in de Verenigde Staten. De brief vloog van Medan op 12 oktober 

1941 met een DC3 van de KLM naar Singapore en werd daar gecen
sureerd. Op 17 oktober 1941 vloog de brief naar Batavia (17101941). 

De brief werd in Batavia gecensureerd en passeerde daar de Econo
misch Controle. Vanuit Batavia vloog de brief op 20 oktober 1941 net 

de KNILM naar Sydney (22101941X Vandaar vloog de brief op 2s 
oktober 1941 met de TEAL naar Auckland In Nieuw Zeeland. Vandaar 

vloog de brief op 11 november 1941 met de op één na laatste vlucht 
met de Pacific Clipper van PanAm (FAM 19) naar San Francisco (17

111941). Vandaar vloog de brief met een binnenlandse luchtlijn naar 
New Vork Het tarief bestond uit het porto van is cent (020 gr.) * 

het luchtrecht van 130 cent (510 gr.) = 14s cent 
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China, Macao en Siberië kan niet meer via 
Manilla worden verzonden. De aanwezige 
luchtpostcorrespondentie wordt zonder extra 
kosten via Rangoon omgezonden. 
Voorlopig is er geen gelegenheid voor het 
verzenden van luchtpost voor Micronesië, 
Hawaii, Amerika, Azoren, Europa en Noord en 
NoordWest Afrika via de U.S.A. route. 
In het Soerabaiasch Handelsblad wordt op 20 
december 1941 gemeld, dat er geen postver
binding meer met Zweden is, zowel per lucht
post als per boot. Dit geschiedde reeds op 16 
december. De op het postkantoor aanwezige 
correspondentie naar Zweden zal aan de 
afzenders worden teruggezonden. 
In de lavabode van 2 februari 1942 waren de 
PTTmededelingen: 
De luchtpoststukken voor geheel Amerika, 
Hawaii, de Azoren, GrootBrittannië, Ier
land, Vaticaanstad, Zwitserland, onbezet 
Frankrijk,Spanje, Portugal, Noord en Noord
West Afrika worden voortaan elke weg per 
vliegtuig via Egypte en Brazilië naar New York 
verzonden. Vanuit New York worden deze post
stukken eveneens per luchtpost doorgezonden. 
Het luchtrecht van Hawaii wordt verhoogd tot 
45 cent voor briefkaarten en 85 cent per 5 gram 
voor brieven en overige stukken. De lucht
poststukken met bestemming Sovjet Rusland 
moeten worden voorzien van de aanduiding 
"Air throughout via Teheran". 
In de Javabode van 9 februari 1942 werd ge
meld, dat de aanname van luchtpoststukken 
voor GrootBrittannië en Ierland gefrankeerd 
voor de verzending "IA to Durban" is stopgezet. 

Verdere vluchten 
Op donderdag 8 december 1941 werd de route 
nogal gewijzigd. Van Rangoon werd direct naar 
Sabang op Sumatra gevlogen en verder naar 
Medan en niet naar Singapore, en dan naar 
Batavia. In december werd deze route nog 
tweemaal per week in beide richtingen gevlo
gen. Op 28 december 1941 werd het vliegveld 
van Medan door de Japanners gebombardeerd. 
De DC3, PKALN, Nandoe, op weg naar Lydda 
vloog in brand. Ook verschillende gebouwen 
op dit vliegveld gingen in vlammen op. Geluk
kig konden de bemanning en passagiers in vei
ligheid worden gebracht. De mail vanuit java 
en een grote hoeveelheid "Troop"mail voor de 
Australische troepen in het middenoosten werd 
ongeschonden uit de "Nandoe" gered. Hierna 
werd besloten, omdat er een tekort aan DC3's 
was ontstaan, weer eenmaal per week te gaan 
vliegen.Op maandag vanuit Bandoeng en op 
vrijdag vanuit Lydda. Dit werd volgehouden 
tot begin februari 1942. 
De maand januari 1942 werd normaal gevlo
gen met de overgebleven DC3's. De laatste 
vlucht had op 8 februari 1942 plaats vanuit 
Batavia met de DC3, PK ALW, Wielewaal, met 
gezagvoerder E. van Dijk aan de stuurknuppel. 
Vanuit Medan moest hij direct naar Rangoon 
vliegen, een afstand van 2500 kilometer over 
zee. Na aankomst in Lydda op 12 februari 1942 
werd de Wielewaal snel volgetankt en vloog 
meteen weer terug naar Batavia. Op de terug
weg deed Van Dijk Akyab en Singapore aan 
voor naar Batavia te vliegen. In de nacht van 
13 op 14 februari 1942 vloog Van Dijk tweemaal 
heen en weer tussen Batavia en Singapore en 
wist nog 36 vrouwen en kinderen te evacueren 
uit de belegerde stad. Op 15 februari viel de 
vesting Singapore in handen van de Japan
ners. Zo kwam er een einde aan de Indiëlijn 
Lydda  Bandoeng v.v. van de KLM. 

KNILMdienst naar Singapore 
Op 4 maart 1930 werd de luchtlijn Batavia 
 Singapore geopend. Er werd eenmaal per 
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week op dinsdag naar Singapore gevlogen en 
op woensdag terug naar Batavia De route was 
Batavia  Palembang  Singapore (Malakka) 
In november 1941 vloog de KLM nog naar 
Singapore De vliegtuigen vlogen op dinsdag, 
woensdag en vrydag van Soerabaja naar 
Singapore De terugvluchten hadden plaats 
op woensdag, donderdag en vrijdag De route 
was Soerabaja  Semarang  Batavia  Palem
bang  Singapore (Malakka) In de loop van 
december 1941 werden deze vluchten gemaakt 
en kon daardoor niet meer volgens de west
moesson dienstregeling 19411942 ingaande 
22 decemben94i vliegen Wel was er nog 
even een verbinding volgens de Sumatralijn 
Daarna werden alle vluchten stopgezet 

KNILMluchtlijn van Batavia  Sydney v.v. 
19381942 
Na jarenlange onderhandelingen kreeg de 
KNILM toestemming om een luchtlijn naar 
Australië te openen Op 3 juli 1938 vertrok de 
Lockheed L14, Super Electra, PKAFM, onder 
gezagvoerder G van Messel naar Sydney 
(571938) De route was Batavia (Ned Indie) 
 Soerabaja  Den Pasar  Koepang  Darwin 
(Australië)  Cloncurrey  Longreach  Bris
bane  Sydney Voor de luchtlijn naar Austra
lië waren vijf Lockheed L14, Super Electra's 
beschikbaar, namelijk de PKAFI, de PKAFM, 
de PKAFN, de PKAFO en de PKAFQ 
Vanaf de eerste vlucht werd tweemaal per 
week naar Sydney gevlogen Met ingang van 
dinsdag 1 augustus 1939 werd de Australie
dienst teruggebracht tot eenmaal per week 
Deze frequentie is aangehouden tot het einde 
van deze dienst 
In de maanden november, december 1941 en 
januari 1942 kon de dienst volgens de frequen
tie van eenmaal per week worden uitgevoerd 
De vluchten werden met grote regelmaat, 
zonder problemen naar Sydney afgelegd 
Op 19 december 1941 werd de 250ste vlucht 
uitgevoerd met de DC3, PKAFV, onder 
gezagvoerder G van Messel naar Sydney (24

121941) 
In begin februari 1941 waren de vluchten 
steeds moeilijker uit te voeren, ten gevolge 
van de oprukkende Japanse troepen m Ned 
Indie Op zondag 2 februari 1942 vloog de 
DC3, PKAFV, onder gezagvoerder G van Mes
sel, over de gebruikelijke route naar Sydney 
(421942) De terugvlucht vertrok op 6 fe
bruari 1942 uit Sydney en ging via Charleville, 
Cloncurry, Dalywaters en Broome rechtstreeks 
naar Batavia (721942) 
De laatste vlucht vertrok op 4 februari 1942 
met de DC3, PKAFZ, onder gezagvoerder 
Dunlop, van Soerabaja direct naar Broome 
Tevens werd van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om dit vliegveld en zijn omgeving 
te verkennen Na Cloncurrey en Charleville 
werd naar Sydney gevlogen (521942) Op 
16 februari 1942 vloog de PKAFZ via dezelfde 
route naar Batavia (1721942) 
Op donderdag 19 februari 1942 gaf generaal 
Van Ooyen de opdracht om alle overgeble
ven toestellen van de KLM en de KNILM met 
personeel naar Australië te vliegen Dit waren 
DC3's en Lockheed L14, Super Electra's 
De Amerikanen hadden de behoefte om zelf 
de beschikking te krijgen over eigen vliegtui
gen m Australië In maart 1942 begonnen de 
toestellen van de KLM en de KNILM opdrach
ten van de Amerikanen uit te voeren Van 
Amerikaanse zijde werd m april 1942 aange
drongen om deze toestellen over te dragen 
aan het Amerikaanse Transport Command De 
Nederlands Indische Commissie en de KNILM 
directeur Versteegh weigerden hieraan mee 
te werken De Amerikanen dreigden met een 

boycot van de brandstoflevering voor deze 
toestellen In midden mei gaven de Commissie 
en Versteegh toe aan het Amerikaanse verzoek 
en alle toestellen werden aan de Amerikanen 
verkocht De meeste marconisten en een 
aantal boordwerktuigkundigen gmg naar 
de militaire luchtvaart en een aantal piloten 
volgden in de Verenigde Staten een opleiding 
voor oorlogsvlieger Het resterende deel van 
de marconisten en boordwerktuigkundigen 
werden in dienst gesteld van het West  In
disch Bedrijf 

'Extra' vluchten KNILM Batavia  Manilla 
1940/1941 
In de dertiger jaren van de twintigste eeuw 
probeerde het Gouvernement van Ned Indie 
een luchtlijn te stichten van Soerabaja naar 
Manilla Zo kon de KNILM een snelle verbinding 
met de Trans  Pacific dienst van de PanAm 
naar de Verenigde Staten worden verkregen 
Na twee jaar onderhandelen tussen de KNILM 
en de PanAm was er nog geen resultaat en m 
april 1937 werd de gevraagde toestemming 
geweigerd 
De Amerikaanse Raad voor de Burgerlucht
vaart was positief over een dergelijke luchtlijn, 
maar de Amerikaanse regering wilde hiervoor 
geen toestemming geven Vanaf 1935 werden 
er enkele proefvluchten vanuit Soerabaja of 
Batavia uitgevoerd Ook werd een charter
vlucht ingezet 
Na de bezetting van Nederland op 15 mei 1940 
door de Duitsers bestond er m Ned Indie 
de sterke behoefte aan een goede luchtver
binding met de Verenigde Staten Het lukte 
de KNILM om m 194014 "extra" vluchten uit 
te voeren, volgens het jaarverslag van de 
PTT over 1940 Collegaverzamelaar Wim van 
Aalzum ontdekte bij bestudering van verschil
lende dagbladen uit Ned Indie en van de 
Manila Daly Bulletin, dat er dertien vluchten 
waren uitgevoerd 
Voor iedere vlucht was toestemming van de 
Amerikaanse regering nodig en de vereiste 
vergunningen hepen via de US High Commis
sion in Manilla, die verder geen zeggenschap 
had over postale zaken Over het vervoer van 
luchtpost werd bezwaar gemaakt Eigenlijk 
was dit vervoer illegaal en mocht niet worden 
uitgevoerd met gecharterde vliegtuigen 
Ondanks deze feiten werden bijna op alle 
vluchten luchtpost vervoerd 
De "extra'Vluchten werden enkele dagen voor 
het vertrek in de dagbladen in Ned Indie aan
gekondigd Deze vluchten mochten met met 
een vaste regelmaat worden gevlogen 
In 1941 werden drie en twintig "extra" vluchten 
uitgevoerd Soms werden drie tot vier vluch
ten per maand uigevoerd Toen PanAm in mei 
1941 haar Trans  Pacific luchtlijn (FAM14) naar 
Singapore doortrok, bleek de behoefte aan 
"extra" vluchten sterk te verminderen 
Op 20 november 1941 werd de laatste vlucht 
naar Manilla door de KNILM uitgevoerd met 
een DC3 Daarna werd gestopt met de uitvoe
ring van deze "extra" vluchten 

Horseshoe route ZuidAfrika  Australië 
19401942 
Op 10 juni 1940 nam Italië aan de zijde van 
Duitsland deel aan de oorlog Dit had nogal 
wat gevolgen voor de luchtverbmdingen van 
de BOAC met ZuidAfrika en Australië Het was 
met meer mogelijk deze luchtlijnen van en 
naar Engeland te vliegen De verbindingen 
stopten en er werd door de medewerkers 
van de BOAC hard gewerkt om een nieuwe 
luchtverbmding in te stellen Het deel van de 
Afrikalijn van Durban naar Cairo werd verbon
den met het deel van de Austral iel ijn van Cairo 

naar Sydney De nieuwe luchtlijn werd naar 
haar vorm de Horseshoe Route genoemd 
Op 19 juni 1940 vloog de Short Empire vlieg
boot GAFRA, Cleopatra van Durban naar 
Singapore Daar zette een QANTASbemanning 
de vlucht door met de Short S23 Empire vlieg
boot GAEUH, Corio naar Sydney (171940) 
Op dezelfde dag, namelijk 1 juni 1940 vloog de 
Short Empire S 23 Empire vliegboot GAFBY, 
Carpentaria van Sydney naar Singapore Daar 
wisselde de QANTASbemanning met een 
nieuwe BOACbemanning en de Carpentaria 
vloog door naar Durban (171940) Hiermee 
waren de eerste vluchten op de Horseshoe 
Route een feit De route was Durban (Zuid
Afrika)  Lourenf o Marques (Portugeesch 
OostAfrika)  Inhambane Beira  Queli
mane  Mozambique  Lindi  (Tanganyika 
Territory)  Dar es Salaam  Mombasa (Kenia) 
 Naivasha  Kisumu  Port Bell (Oeganda) 
 )uba (Anglo Egyptische Soedan)  Malakal 
 Kosti  Khartoem  Kareima  Wadi Haifa 
Luxor (Egypte)  Cairo  Tiberias (Palestina) 
Meer van Habbaniya (Irak)  Basra  Bahrein 
 Dubai  Jiwani (Britslndie)  Karachi  Raj 
Samand  Gwalior  Allahabad  Calcutta 
Akyab (Burma)  Rangoon  Bangkok (Siam) 
Koh Samui (Malakka)  Penang  Singapore 
 Klabat Bay (Ned Indie)  Batavia  Soera
baja  Bima  Koepang  Darwin (Australië) 
 Groote Eyiand)  Karumba  Townsville 
Gladstone  Brisbane  Sydney 
Vanaf het winterschema, dat op vrijdag 27 
september 1940 werd ingevoerd, werd volgens 
vier verschillende schema's gevlogen, waarin 
de nachtstops steeds wisselden om de vijand 
te misleiden 
In de zomer van 1941 werden in verband met 
de Japanse dreiging al drie reserve routes 
ontworpen langs de kusten van Burma en Ma
lakka Deze routes werden geoefend en op de 
landingsplaatsen werden reserveonderdelen 
opgeslagen om een ononderbroken en veilige 
vlucht mogelijk te maken 
Vanaf 20 oktober 1941 werd Bangkok met meer 
als overnachtingplaats voor de Short Empire 
vliegboten gebruikt op de route van Sydney 
naar Durban Tevens werd de wisselplaats voor 
de BOAC en QANTAS bemanningen verplaats 
van Singapore naar Karachi De BOAC had 
namelijk op dat moment een groot gebrek aan 
bekwame bemanningen voor de Short Empire 
vliegboten 
In de maand november 1941 kon nog de oude 
route worden gevolgd en werd eenmaal per 
week gevlogen Op 29 november 1941 werd 
reserve route ingezet, die liep van Rangoon 
 Mergui  Penang  Singapore  Batavia 
Al op 8 december 1941 werd route 2 inge
zet van Rangoon  Port Blair (Andaman 
eilanden)  Sabang  Penang  Singapore 
 Batavia De Japanners waren op 5 decem
ber in Siam geland en op 7 decmber 1941 op 
Malakka De japanners rukten snel op naar 
Singapore en op 30 december 1941 werd de 
route 3 van Rangoon  Port Blair (Andaman 
eilanden)  Sabang  Padang  Batavia 
Ingezet In verband met de gevaarlijke situatie 
m Singapore door de steeds bombarderende 
lapanse vliegtuigen werd deze stad met 
meer aangevlogen via de Horseshoe Route Er 
werd een Shuttle Service Singapore  Batavia 
ingesteld 
Het vliegen langs de Horseshoe Route werd 
steeds gevaarlijker, toen de lapanse troepen 
steeds verder in Ned Indie doordrongen Zo 
vloog op 30 januari 1942 de Short S23 Empire 
Vliegboot, GAEUH, Corio, onder gezagvoer
der A A Koch, met vrouwen en kinderen 
aan boord, van Darwin naar Soerabaja De 
vliegboot werd onder vuur genomen door 
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Afb 17 Luchtpostbrief van Batavia (22 111941) op Java naar 
New York in de Verenigde Staten De route werd op de brief niet 

aangegeven De brief werd in Batavia (24111941) gecensureerd en 
passeerde de economische censuur De brief vloogop dinsdag2s 

november 1941 per KNILM naar Singapore Daar werd de brief weer 
gecensureerd en er werd gewacht op de komst van de Clipper Deze 
kwam niet tengevolge van het uitbreken van de oorlog met Japan 

waardoor de Trans Pacific Route van de PanAm FAM 14 werd 
stopgezet De brief werd vermoedeli/k op woensdag 10 december 

met een KNILM  toestel weer terug naar Batavia gestuurd 
Vandaar vloog de brief op maandag 15 december met een KNILM 
 toestel naar Sydney (19121941) in Australië Vandaar vloog de 

brief met een vlieghoot van de TEAL op dinsdag 23 december naar 
Auckland in Nieuw Zeeland De Transpacific Route FAM 19 van 

de PanAm was ook stilgelegd Vandaar ging de brief per schip 
naar San Francisco Daar werd de brief weer gecensureerd met de 

censuurstrook EXAMINED B//1601 en ging met een binnenlandse 
luchtlijn naar New Vork Het tarief bestond uit het porto van 25 

cent (20 40 gr) * het luchtrecht van 325 cent (20 25 gr) = 3so cent 
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Afb 19 Luchtpostbrief van Batavia (19 111941) op Java naar New 
York inde Verenigde Staten De brief werd op 5 december 1941 in 

Batavia gecensureerd en passeerde daar de Economische en Devie 
zencontrole De brief vloog vermoedelijk op dinsdag 9 december 

1941 met een KNILM  toestel naar Singapore De brief wachtte 
op de komst van de Clipper Ten gevolge van het uitbreken van 

de oorlog met Japan werd de Pacific Routes FAM 14 en FAM 19 
stilgelegd De brief passeerde de censuur in Singapore en vloog 

vermoedelijk op dinsdag 9 december 1941 per KNILM  toestel naar 
Batavia Vandaar vloog de brief op maandag i; december met een 

KNILM  toestel naar Sydney (19 12 1941) m Australië en op dinsdag 
23 december 1941 met een vliegboot van de TEAL naar Auckland in 

Nieuw Zeeland Vandaar ging de brief per schip naar San Francisco 
en werd daar gecensureerd met de censuurstrook EXAMINED BV/ 
1684 Vandaar vloog de brief met een binnenlandse luchtlijn naar 
New Vork Het tarief bestond uit het porto van is cent (o 20 gr) + 

het luchtrecht van 195 cent (igr)  210 cent 

Afb 16 Aangetekende luchtpostbrief van 
Bathurst (9 12 1941) in Gambia naar Londen 
in Engeland De brief vloog met de tweede 
terugvlucht naar MiamKs 11942) En verder 
met de Eastern Airlines naar New Vork Vandaar 
vloog de bief vermoedelijk op 13 januari 1942 
met de Yankee Clipper van PanAm (FAM 18) 
naar Lissabon fo /1942) Vandaar ging de brief 
met een KLM vliegtuig naar Bristol en verder 
per trein naar Londen Op de brief staat het 
speciale stempel 1941 American  Africa Ferry 
/Air Mail Service / FIRST FLIGHT Het tarief 
inclusief aanteken en luchtrecht bedroegsS 
and 9 D per'A OZ 

Afb 18 Luchtpostbrief van Pladjoe (20 n 1941) op Sumatra 
naar San Francisco in de Verenigde Staten De brief werd in 
Palembang gecensureerd en vloogop dinsdag 2 december 
1941 per KNILM naar Singapore De brief passeerde daar de 
censuur en wachtte op de komst van de Clipper Tengevolge 
van het uitbreken van de oorlog met Japan werd de Trans 
Pacific Route van de PanAm FAM 14 stilgelegd De brief werd 
vermoedelijk op woensdag m december 1941 met de KNILM 
teruggestuurd naar Batavia en passeerde daar de censuur 
Vandaar vloog de brief op maandag 1; december met een 
KNILM  toestel naar Sydney (19 12 1941) in Australië Vanuit 
Sydney vloog de brief met een vliegboot van de TEAL op 
dinsdag 23 december 1941 naar Auckland in Nieuw Zeeland 
Vandaar ging de brief per schip naar San Francisco en daar 
werd de brief weer gecensureerd met de censuurstrook 
EXAMINEDBY/ 1593 Het tarief bestond uit het porto van 

15 (020 gr) ♦ het luchtrecht van 130 cent (s logr) 143 cent 
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Afb 20 Luchtpostbrief van 
Batavia (5 121941) op Java naar 
New York in de Verenigde Staten 
De brief werd op 6 december in 
Batavia gecensureerd en pas 
seerde de Economische controle 
De brief vloog op 7 december 1941 
met de KLM naar Singapore Daar 
passeerde de briefde censuur en 
werd nadat duidelijk was dat de 
Trans Pacific Route van de Pa 
nAm (FAM 14) stopte m verband 
met de oorlog met Japan terugge 
stuurd met de KLM op donderdag 
II december 1941 Vanuit Batavia 
vloog de brief vermoedelijk op 
maandag 15 december 1941 per 
KNILM naar Sydney (1912 1941) m 
Australië Vandaar vloog de brief 

op 23 december 1941 met een vliegboot van de TEAL naar Auckland in Nieuw 
Zeeland Vandaar gmg de brief per schip naar San Francisco en vloog verder 
met een binnenlandse luchtlijn naar New York Het tarief bestond uit het 
porto van 15 cent (020 gr) * het luchtrecht van e; cent (o sgr)  80 cent 

330 West 42nd Street ' 

New York, N. 
U. S. A. 

Japanse jachtvliegtuigen bij Koepang op 
Timor De Coric dook naar beneden en ging 
vlak boven het zeeoppervlak vliegen om zo het 
strand te bereiken De Corio crashte uitemde
li)k op vijf mijl uit de kust De gezagvoerder 
Koch, de tweede piloot en drie passagiers 
wisten zwemmend het strand te bereiken Drie 
bemanningsleden en tien passagiers verloren 
het leven Na het verlies van de Corio werd de 
route van Soerabaja naar Darwm gesloten 
Op 14 februari 1942 gmg de staf van de BOAC 
per schip naar Batavia Op het moment van 
hun vertrek was net de laatste vliegboot naar 
Australië vertrokken De staf ging per schip 
verder naar Australië Op 15 februari 1942 gaf 
Singapore zich aan de )apanners over De 
Horseshoe Route was verbroken en m twee 
delen verdeeld Een deel gmg van Durban 
naar Calcutta en het andere deel liep uiteinde
lijk van Darwm naar Sydney Voorlopig werd 
Tjilitjap aan de zuidkust van )ava nog gebruikt 
als eindpunt van de route vanuit Sydney Op 
28 februari 1942 maakte de Short S23 Empire 
vliegboten, Circe,onder gezagvoerder W P 
Burton en de Coriolanus, onder gezagvoerder 
SK Howard, hun laatste vlucht naar Australië 
De Coriolanus bereikte veilig Broome, maar 
van de Circe werd mets meer vernomen Vanaf 
het tweede helft van februari 1942 was het niet 
meer mogelijk om luchtpost van en naar Ned 
Indie te sturen Ook deze laatste belangrijke 
luchtpostverbmdmg was uitgevallen 
De vluchten via de overgebleven Horseshoe 
Route van Durban naar Calcutta werden 
gestaakt Vanaf begin april 1942 werd weer 
gevlogen met een dienst van tweemaal per 
week De vertrekdagen vanuit Durban waren 
op woensdag en zaterdag De vertrekdagen 
vanuit Calcutta waren ook op woensdag en 
zaterdag 

Pacificroute PanAm San Francisco/ 
Manilla/Hongkong/Singapore 19351941 
Deze belangrijke route van de PanAm werd 
geopend met een vlucht op 23 november 1935 
vanuit San Francisco door de Martin M130, 
NC 14716, China Clipper, onder gezagvoerder 
Edwin C Musick, via de route San Francisco 
Honolulu  Midway  Wake  Guam  Manilla 
De Clipper arriveerde op 2 december 1935 in 
Manilla Zowel de heen als de terugvlucht ver
liep zonder problemen De volgende vluchten 
werden met een zekere regelmaat uitgevoerd 
In de middag van 21 april 1937 vloog de Martin 
M130, NC 14716, China Clipper,onder gezag
voerder Cluthe,van San Francisco met lucht
post voor Macao en Hong Kong De Clipper 
vloog via de gebruikelijke route naar Manilla 
Daar werd de post overgeladen m de Sikorsky 
S42B, Hongkong Clipper, onder gezagvoerder 
LaPorte en deze vliegboot vertrok op 28 april 
1937 voor de eerste vlucht naar Hong Kong 
De retourvlucht was op 29 april Vanaf Manilla 
vloog de China Clipper, onder gezagvoerder 
Cluthe, op 30 april naar San Francisco (45

1937) 
In 1938 verongelukten twee Clippers De eerst 
was de Samoan Clipper, onder gezagvoerder 
Edwin C Musick, bij Pago Pago op weg naar 
Nieuw Zeeland Alle inzittenden kwamen 
om Op 22 juli 1938 vertrok de Martin M130, 
Hawaiian Clipper, onder gezagvoerder Leo Ter
letzky Op de vlucht van Midway naar Manilla 
verdween de Clipper en stortte vermoedelijk m 
de oceaan Alle inzittenden kwamen om 
De PanAm kreeg nu gebrek aan vliegboten, 
die de route van San Francisco naar Hong Kong 
volgens schema konden uitvoeren Met de 
komst van de nieuwe Boeing ß314's Clippers 
kwam er een einde van deze problemen Op 9 
mei 1941 werd de FAM 14 naar Singapore ver
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lengd Er werd eens per twee weken Singapore 
aangedaan en de tussenliggende week werd 
naar Hong Kong gevlogen Vanaf i oktober 
1941 werd elke week naar Singapore gevlogen 
en er werd een aparte dienst Manilla - Hong 
Kongvv gestart 
De vier vluchten m november 1941 verliepen 
zonder veel problemen De dreigende situatie 
door de opvoering van de oorlogsdreiging van 
Japan gaf wel een grote druk op alles wat er m 
dat gebied gebeurde 
De laatste volledige vlucht van de Martin 
M-130, NC 14716, China Clipper onder gezag
voerder Ford, vertrok op 19 november 1941 uit 
San Francisco De route was San Francisco -
Honolulu - Midway - Wake - Guam - Manilla 
- Singapore De Clipper arriveerde 29 novem
ber 1941 m Singapore De Clipper vertrok op 
30 november naar San Francisco en arriveerde 
daar zonder problemen op 6 december 1941 
De Philippine Clipper vertrok op 3 decem
ber 1941 naar Singapore met nachtstops in 
Honolulu en Midway Island De vliegboot 
arriveerde op 6 december 1941 op Wake Island 
met vier passagiers Spoedig na zonsopgang 
op 7 december 1941 taxiede de Clipper naar 
de vertrekplaats Daar werd een radiobericht 
ontvangen over de Japanse luchtaanval op 
Pearl Harbour Het toestel ging terug naar 
Wake Island en onderging een bombardement 
van 36 Japanse bommenwerpers De Philippine 
Clipper werd door zestien kogels getroffen Er 
waren geen vitale delen geraakt en de Clipper 
kon vertrekken via Wake Island richting Hono
lulu (8-12-1941) De Philippine Clipper vertrok 
vandaar op 10 december en arriveerde op 11 
december 1941 m San Francisco 
De laatste vooroorlogse vlucht met de Anzac 
Clipper, onder gezagvoerder L- Turner, vertrok 
op 5 december 1941 uit San Francisco Aan 
boord waren 32 passagiers, post en vracht 
Na een uur en vijf en veertig minuten vliegen, 
constateerden de vliegers dat er problemen 
waren met een van de motoren Deze motor 
werd stopgezet en men vloog terug naar San 
Francisco op drie motoren Op 6 december 
1941 vertrok de Anzac Clipper weer naar Hono
lulu Op 7 december ontving de gezagvoerder 
een bericht over de Japanse luchtaanval op 
Pearl Harbour De Clipper week uit en landde 
op de rivier Hilo op Hawaii Nadat de post was 
uitgeladen, vertrok de Clipper met enkele 
passagiers weer naar San Francisco, waar 
de Clipper op 8 december 1941 aankwam Zo 
kwam er een einde voor een aantal jaren aan 
de luchtverbmdmg over de Pacific van PanAm 
Ned -Indie was zo verstoken van een directe 
verbinding met de Verenigde Staten 

Pacific Route Panam (Fam 19) San 
Francisco - Auckland 1940/1941 
De president-directeur van de PanAm Juan 
Trippe, wilde nog graag de grote luchtlijnen 
uitbreiden Hierbij was zijn aandacht gericht 
op de verbinding tussen de Verenigde Staten 
en Nieuw Zeeland Na lange onderhandelingen 
kwamen de Amerikaanse en Nieuw Zeelandse 
onderhandelaars tot overeenstemming 
Op 17 maart 1937 had de eerste verkennings
vlucht plaats met de Sikorsky S-42B, vliegboot, 
Pan American Clipper II, onder gezagvoerder 
Edwin C Musick, naar Auckland (29-3-1937) m 
Nieuw Zeeland 
Een tweede vlucht werd uitgevoerd op 23 
december 1937 met de Sikorsky S-42B, Samoan 
Clipper, onder gezagvoerder Edwin C Musick 
naar Auckland (26-12-1937) 
De derde vlucht vertrok op 9 januari 1938 de 
Samoan Clipper, onder gezagvoerder Edwin C 
Musick De Clipper verongelukte kort na haar 
vertrek uit Pago Pago op 11 janauari 1938 

Na nog enkele verkenningsvluchten in 
augustus en november 1939 werd de eerste 
postvlucht door de B-314, American Clipper, 
onder gezagvoerder J H Fulton, op 12 juli 1940 
uitgevoerd vanuit San Francisco De Clipper 
arriveerde op 17 juli 1940 in Auckland De 
vliegboot vertrok weer op 19 juli en arriveerde 
op 24 juli m San Francisco De route, die werd 
gevlogen was San Francisco (USA) - Los An
geles - Honolulu - Canton Island - Noumea 
(New Caledonie) - Auckland (Nieuw Zeeland) 
en de route werd eenmaal per veertien dagen 
afgelegd 
In november 1941 werd door de PanAm FIJI 
als nachtstop toegevoegd aan de route De 
vluchten in november verliepen voorspoedig 
De een na laatste vlucht werd afgelegd door 
de Boeing B-314, California Clipper, onder 
gezagvoerder R Turrohan, vertrok op 17 
november 1941 uit San Francisco en kwam aan 
op 23 november m Auckland aan De terugreis 
begon op 24 november m Auckland en de 
Clipper arriveerde op 1 december 1941 in San 
Francisco Dit was de laatste vlucht, waarbij 
de luchtpost uit Ned -Indie naar de Verenigde 
Staten kon worden verzonden 
De laatste vlucht voor het uitbreken van de 
oorlog met Japan begon op 1 december 1941 
met de Pacific Clipper en op 7 december 1941 
arriveerde de Clipper in Auckland Na het 
uitbreken van de oorlog met Japan besloot 
de PanAm om het vliegtuig via New York naar 
de Veren igde Staten te laten terugkeren Op 
14 december vertrok de Clipper uit Auckland 
en vloog volgens de route Noumea - Glads
tone (Australië) - Port Darwm - Soerabaja 
(Ned -Indie) - Trmcomalee (Ceylon) - Karachi 
(Brits Indie) - Bahrein - Khartoum (Anglo 
Egyptische Soedan) - Leopoldville (Belgi
sche Congo) - Natal (Brazilië) - Port of Spain 
(Trinidad) - New York (USA) Dit was de eerste 
commerciële vlucht van een vliegboot rond de 
wereld Het was voorlopig voor vele jaren de 
laatste vlucht over de Pacific Route naar Nieuw 
Zeeland 

Panam Clipper Service (Fam 22) Miami -
Leopoldville 1941/1942 
Al gedurende 1941 waren er plannen van de 
PanAm om een nieuwe luchtroute te ontwikke
len van de Verenigde Staten via Zuid-Amerika 
naar Afrika Een verkenningsvlucht werd 
uitgevoerd van 10 tot 26 november 1941 door 
de Capetown Clipper De route, die werd geko
zen was Miami (USA)-SanJuan (PortoRico) 
- Port of Spain (Trinidad) - Belem (Brazilië) 
- Natal - Fisherman's Lake (Liberia) - Lagos 
(Nigeria) - Leopoldville (Belgische Congo) De 
faciliteiten op het Fisherman's Lake waren nog 
met gereed en gedurende de eerste vluchten 
landden de Clippers bij Bathurst in Gambia 
De eerste officiële vlucht met de Boeing B-314, 
Capetown Clipper van PanAm (FAM 19) startte 
op 6 december 1941 vanuit New York en ging 
via Bermuda naar San Juan en verder naar Port 
of Spain (7-12-1941) Hier ontving de beman
ning van de Clipper het bericht van de Japanse 
luchtaanval op Pearl Harbour Op 7 decem
ber vertrok de Clipper vanuit Port of Spam 
naar Belem (8-12-1941) en vertrok vandaar zo 
spoedig mogelijk naar Bathurst (10-12-1941) 
De Capetown Clipper vloog verder via Lagos 
(11-12-1941) naar Leopoldville (12-12-1941) De te
rugvlucht vertrok op 13 december en de Clip
per vloog vanuit Lagos (14-12-1941) direct naar 
Natal (15-12-1946) en verder via Belem, Port of 
Spain en San Juan naar Miami (16-12-1941) 
In december 1941 vonden twee vluchten plaats 
evenzo als in januari en februari 1942 Met de 
FAM 22 route werd wel post meegegeven van
uit de Nederlandse Ambassade m Washington 

D C naar Ned -Indie Veel van deze brieven 
bereikten Ned -Indie met meer, omdat de 
Horseshoe Route door het Japanse offensief in 
Siam en Malakka was verstoord 
Vanuit Ned -Indie is mij helaas geen post 
bekend, die met de FAM 22 naar de Verenigde 
Staten is gestuurd Er zijn tot op heden geen 
brieven via deze route bij mij of mijn medever
zamelaars gevonden 

Nog een bijzondere route 
In de loop van november 1941 ontstond bij de 
postverzending vanuit Ned -Indie naar de 
Verenigde Staten en Europa problemen door 
het uitvallen van de verbindingen met de 
Verenigde Staten via de Trans - Pacific Routes 
FAM 14 en FAM 19 De post hoopte zich op na de 
censuur onder andere op m Singapore en werd 
soms per KLM, Bandoeng - Lydda of BOAC, via 
de Horseshoe Route verder gezonden 
Gaarne wil ik vier brieven tonen, die na 
Singapore een andere route hebben gevolgd, 
namelijk per luchtpost via Australië en Nieuw 
Zeeland en verder per schip naar San Francis
co Het lukte mij in de laatste jaren een viertal 
brieven te vinden uit de periode november/ 
december 1941 deze route hebben gevolgd 
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GESCHIEDENIS 
VAN DE TELEVISIE' 

Ter her inner ing aan mijn vader (1912-2007) 
elektrotechnicus en filatelist 

JOHN BEENEN, HOORN 

Analoge systemen 
Het eerste TV signaal van Enge
land naar de Verenigde Staten 
werd niet overgebracht voor de 
verschijning van de Telstar op 23 
juli 1962 (29,30). 
Dat komt omdat TV signalen zich 
alleen in een rechte lijn kunnen 
voortplanten en dat het signaal 
daarom na ongeveer 60 km al 
moet worden overgenomen door 
andere zenders. Natuurlijk kan 
het grotere afstanden afleggen 
via de kabel, maar voor het over
bruggen van grotere afstanden 
door de lucht zijn satellieten echt 
een noodzaak. Tegenwoordig 
heeft bijna elk zichzelf respecte
rend land zijn eigen TV-satelliet in 
de ruimte. 

Al lang geleden bezat elk land 
zijn eigen technische standaard. 
Frankrijk begon op basis van het 
Duitse systeem met 44t beeldlij
nen, later opgewaardeerd tot 819 
lijnen. Dat bijna het dubbele van 
het Britse systeem met 405 lijnen. 
Omdat de Fransen nooit de kwa
liteit bereikten verbonden met 
de 819 lijnen, gingen zij later over 
op het Europese 625-lijns systeem 
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Langzamerhand zijn satellieten voor de overbrenging 
van een TV-signaal over de hele wereld noodzakelijk om 
iedereen te informeren. Verder is het van groot belang 

voor de opvoeding van mensen in afgelegen gebieden 
Maar die ontwikkeling ging niet vanzelf. Hij ging 

gepaard met een groot aantal uitvindingen op allerlei 

gebied en er bestond soms een flinke tijd tussen degene 
die het eerste idee kreeg en degene die het uiteindelijk 
in de praktijk toepaste. Daarom bestaan er een groot 

aantal uitvinders van de TV, elk op zijn of haar eigen 
terrein en die ontwikkeling gaat nog steeds door. 

CCIR (tot 1992: Comité Consultatif 
International des Radiocommu-
nications, tegenwoordig: ITU-R 
International Telecommunication 
Union - Radiocommunications 
sector). PAL (Pase Alternating 
Line) is de Duitse standaard voor 
analoge kleuren TV en wordt 
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in de meeste Europese landen 
gebruikt met uitzondering van 
Frankrijk, dat werkt op basis van 
het SECAM systeem (Séquentiel 
Couleur ä Memoire). Het heeft 625 
beeldlijnen terwijl Amerika werkt 
met 525 beeldlijnen volgens het 
systeem NTSC (National Television 
Standards Committee). Omdat dit 
minder beeldlijnen heeft en ook 
anders is geconstrueerd is het 
behoorlijk gevoelig voor kleurva-
riaties en daarom ook bekend als 
'never the same colour'. 

Sinds 1993 is DVB (Digital Video 
Broadcast) een nieuw systeem 
speciaal ontwikkeld voor digitale 
transmissie. Hierbij geldt een 'S' 
voor satelliettelevisie, 'T' voor 
aardsystemen. 'C' voor kabel TV 
en 'H' voor portable (handheld) 
systemen. Problemen zijn het ge
bruik van paraboolantennes voor 
satelliettelevisie en gebruik van 
modems voor elke TV. Toch kan 
verwacht worden dat analoge TV 
mettertijd vervangen zal worden 
door digitale TV en dat analoge 
TV zich alleen zal handhaven in 
ver verwijderde en minder ont
wikkelde gebieden. 

Kleurentelevisie 
Maar er vonden nog meer ver
anderingen plaats op het gebied 
van televisie en een ervan was de 

invoering van kleurentelevisie 
(31). 
In zijn meest basale vorm kan een 
beeld in kleur worden verkregen 
uit drie monochrome kleuren: 
rood, groen en blauw (RGB). Als 
deze in een snelle volgorde wor
den afgebeeld zullen ze zich voor 
de waarnemer mengen tot één 
kleur. Na een lange researchtijd 
introduceerde NTSC een systeem 
wat deze kleurinformatie scheid
de van de helderheid en wat de 
resolutie van de kleur verregaand 
reduceerde om bandbreedte te 
sparen. Daarom konden kleu
rentelevisies pas vanaf de 60-er 
jaren echt op de markt worden 
gebracht. Circa tien jaar later was 
kleurentelevisie de standaard en 
was uitzending van programma's 
in kleur gewoon. In Europa werd 
ook het Pal systeem in de 60-er ja
ren voor kleuren geschikt hoewel 
het nog tot 1967 duurde voordat 
het kon worden ingevoerd. 
Een van de eerste voorstellen 
voor kleurentelevisie was dat van 
Maurice Le Blanc in 1880. John 
Logie Baird demonstreerde op 
3 juli 1928 het eerste voorbeeld 
van kleurentelevisie. Daarbij 
gebruikte hij schijven met drie 
spiralen voor de openingen voor 
het scannen bij het verzenden 
en ontvangen. Elke spiraal werd 
gefilterd voor één kleur, terwijl 
het ontvanggedeelte drie licht
bronnen bevatte die verbonden 
waren met een 'commutator' (een 
soort elektrische gelijkrichter en 
schakelaar in een). Ook verzorgde 
Baird de allereerste kleuren TV 
uitzending op 4 februari 1938 
waarbij een mechanisch gescande 
afbeelding met 130 beeldlijnen 
verstuurd werd vanaf Baird's stu
dio's in het Crystal Palace in Lon
den naar een projectiescherm in 
het Londense Dominion Theater. 
De Europese kleuren TV liep enigs
zins achter en werd opgehouden 
door een voortdurende verdeeld
heid (en nationale belangen) 
over de technische standaarden. 
Hoewel het werk al in de 50-er 
jaren begon en het eerste SECAM 
octrooi dateerde van 1958 begon 
uitzending, zoals gezegd, pas in 
1967. 
De Duitsers waren ontevreden 



met het Amerikaanse NTSC en het 
Franse SECAM systeem en ontwik
kelden in 1963 een eigen PAL sy
steem, technisch gelijkend op het 
NTSC systeem maar met enkele 
ideeën uit het SECAM systeem. 
De Fransen gingen verder met het 
SECAM systeem waarbij ook de 
Russen werden betrokken. 
De eerste kleurenuitzendingen in 
Europa begonnen op basis van 
het PAL systeem op 1 juli 1967 door 
BBC2. West-Duitsland volgde in 
augustus ook met Pal en de Fran
sen in oktober 
op basis van SECAM. Noorwe
gen, Zweden, België, Nederland, 
Oostenrijk, Oost-Duitsland, Tsje-
choslowakije en Hongarije waren 
allemaal vanaf 1969 in de lucht. 

Digitale TV 
Intussen zijn veel analoge syste
men al vervangen door digitale, 
het eerst in Luxemburg in 2006 
gevolgd door Nederland in 
hetzelfde jaar (32,33). Men kan 
verwachten dat deze ontwikke
ling zich doorzet en dat analoge 
TV al leen stand houd in ver ver
wijderde en minder ontwikkelde 
gebieden waar korte afstanden en 
lagere kosten essentieel zijn. Ook 
miniaturisatie is een belangrijke 
trend waarbij TV toestellen inmid
dels als platte schermen worden 
geleverd. Hierbij wordt de traditi
onele beeldbuis vervangen door 
nieuwe soorten schermen op basis 
van de LED- of plasmatechniek. 
Dat zal ongetwijfeld nog niet het 
einde zijn. De hoge definitie TV, 
een digitale techniek die meer 
beeldlijnen (tenminste 720) 
gebruikt en een betere kwaliteit 
oplevert, is al onderweg. Een 
andere ontwikkeling is TV op 
de telefoon en de invoering van 
driedimensionale TV is nog een 
kwestie van tijd. 
Op het gebied van programme
ring moeten we met name de toe
passing van TV in het onderwijs 
niet onderschatten. TV op afroep 
wordt op dit moment driftig ge
ïnstalleerd. Wat er verder nog zal 
worden ontwikkeld ligt in de toe

komst, daarover moeten de des
kundigen hun hoofd maar eens 
breken. Wat betreft dit artikel kan 
de uitvoering van de moderne TV 
worden afgerond met een aantal 
interessante nieuwe uitvindingen. 

Afstandsbediening 
Het idee voor de afstandsbedie
ning is niet nieuw en was door 
de Zenith Radio Corporation al in 
1950 ontwikkeld. De bediening 
die 'lazy bones', wat je met 'luie 
botten' zou kunnen vertalen, 
zat echter nog wel met een 
draadje vast aan de TV. Om de 
wat ongemakkelijke installatie te 
verbeteren werd in 1955 een echte 
draadloze bediening ontwikkeld, 
de 'Flashmatic' die werkte op een 
lichtstraal die op een foto-elektri
sche cel viel. Het ding kon echter 
geen onderscheid maken tussen 
lichtstralen vanuit de bediening 
en van elders en moest ook heel 
precies wordt gericht. Daarom 
ontwikkelde Robert Adler in 1956 
de 'Zenith Space Command' een 
echte goede afstandbediening. 

Plasmaschermen 
Het allereerste prototype van een 
plasmascherm werd in 1964 door 
drie personen ontwikkeld: Donald 
Bitzer (1934), H.Gene Slottow (1921) 
en Robert Willson. Volgens de 
plasmatechnologie worden een 
groot aantal kleine cellen tussen 
twee glasplaten opgesloten in een 
atmosfeer van neon-xenon gas. 
Het gas wordt elektrisch omgezet 
in een plasma dat ultraviolet 
licht opwekt wat fosfor activeert, 
waardoor zichtbaar licht wordt 
uitgezonden. 
Dit concept vond zijn oorsprong 
in 1964 op de Universiteit van 
Illinois (VS). De eerste proeven 
gaven niet meer dan lichtpuntjes. 
In de loop van de 60-er jaren 
werd de technologie verder 
ontwikkeld, zodat daadwerkelijk 
geometrische figuren zichtbaar 
konden worden gemaakt. Verder 
ontwikkeling werd opgehouden 
door een gebrek aan materiaal, 
zodat plasmaschermen klein ble-
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ven en de beeldkwaliteit laag was. 
Later ging de ontwikkeling razend 
snel waardoor kleurenschermen 
van hoge kwaliteit tot een door
snee van 150 mm mogelijk zijn 
geworden. 

LED sereens 
Schermen op basis van LED (Light 
Emitting Diode) gebruiken een 
geheel andere technologie (34). 
Hierbij worden lichtuitstralende 
diodes toegepast. Een diode is 
een halfgeleider die licht uitzendt 
als er een elektrische stroom in 
één richting doorheen loopt. De 
kleur van dat licht hangt af van 
het materiaal waar het door
heen loopt. Een cluster van rode, 
groene en blauwe diodes geeft 
samen één pixel van de samenge
stelde kleur, en is meestal vierkant 
van vorm. De meeste schermen 
zijn gebouwd op basis van de 
SMD (Surface Mounted Device: 
Aan de oppervlakte gebouwd 
apparaat). Een SMD pixel bestaat 
uit de genoemde drie kleuren 
samengebouwd in één pakketje 
dat als zodanig is gemonteerd. De 
aparte diodes zijn kleiner dan een 
speldenknop en zijn heel dicht op 
elkaar gezet. Hoe vloeibare kris
tallen in het echt werken is niet 
het onderwerp van dit artikel. Als 
iemand daarin is geïnteresseerd is 
dat op Internet wel te vinden. 
De LED technologie werd in 1977 
bedacht en gedemonstreerd 
door J.P.Mitchell. Het model van 
1977 had nog één kleur. Efficiënte 
blauwe diodes kwamen pas enige 
tientallen jaren later. Uiteindelijk 
kostte het Sony ruim 30 jaar en 
de ontwikkeling van aanvullende 
organische elektroluminiscerende 
materialen om de huidige LED 
techniek te ontwikkelen. 
Dit soort organische elektrolumi
niscerende kristallen, in feite een 
afleiding van cholesterol, waren 
overigens al veel eerder ontdekt 
door de Oostenrijkse botanicus 
Friedrich Reinitzer (1857-1927) die 
werkte aan de Karel's Universiteit 
in Praag. De blauwe, galliumni-
tride, werd veel later gevonden 

door de Japanner Shuji Nakamura 
(1954), professor aan de Uni
versiteit van Californië in Santa 
Barbara. In 1993 kwam het in 
productie. 

Satelliet TV 
Als we deze informatie nu eens 
afzetten tegen onze hobby is 
de ontwikkeling van de TV door 
satellieten erg interessant (35, 
36137i 38). Zoals we al eerder 
hebben vermeld begon de eerste 
overbrenging van beelden door 
satellieten door de lancering van 
Telstar op 23 juli 1962. Daarvoor 
was een satellietschotel en 
verschillende andere apparatuur 
nodig die digitaal kon werken. 
Inmiddels bieden een groot aan
tal providers satelliet TV aan zoals 
Astro, SES Astra, Dish Network, 
Direct TV etc. Satelliet TV kan heel 
veel kanalen aanbieden en is 
vooral van belang voor gebieden 
die door kabels of providers niet 
kunnen worden bereikt 
Na Telstar was de eerste geosyn-
chrone satelliet de Syncom 2 op 26 
juli 1963. De eerste commerciële 
satelliet werd op 6 april 1965 Intel
sat, toen nog Early Bird genoemd. 
Ook de Sovjets lanceerden hun 
'Orbita' systeem in die periode, 
waarbij zij gebruik maakten van 
de Molniya satellieten die in een 
sterk elliptische baan werden 
gebracht. 
De eerste plaatselijke satelliet in 
Noord-Amerika om televisie over 
te brengen was de geostationaire 
Canadese Anik-i, gelanceerd in 
1972. ATS-6, 's werelds eerste ex
perimentele educatieve en Direct 
Broadcast satelliet volgde in 1974. 
De eerste geostationaire Sovjet 
satelliet die direct-naar-huis 
televisie verzorgde was de Ekran, 
gelanceerd in 1976; zijn opvolger 
in 1981. 

Techniek 
Satelliet TV begint met een zend
antenne die de verbinding van de 
aarde naar de satelliet verzorgt 
(39,40,41). Dit soort paraboli
sche (uplink)antennes zijn erg 
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Verschillen tussen beide typen ten opzichte van het oude beeldscherm 

Uiterlijk 

Afmeting 

Bevestiging 

Gewicht 

Kleuren 

Helderheid 

Zichthoek 

Beweging 

Beeldscherm 

Warmte 

Energiegebruik 

Levensduur 

Plasma 
Voordeel 

dun 

vrij groot 

aan de wand 

minder dan buis 

mooi 

OK 

tot 178° 

goed 

meer dan 60.000 uur 

Plasma 
Nadeel 

meer dan LED 

lichtverlies met de tijd 

reflectie 

inbrandgevoelig 

warmte- ontwikkeling 

meer dan LCD 

LED 
Voordeel 

dun 

aan de wand 

veel lichter 

helderder 

geen inbranden 

geen warmte 

minder dan plasma 

beter 

LED 
Nadeel 

kleiner 

minder dan plasma 

slechter 

traagheid 

pixel achteruitgang 

groot in doorsnee van 9 tot 12 
meter. De grote diameters kunnen 
zuiverder richten op de satelliet 
en een sterker signaal verzenden. 
De paraboolantenne is gericht 
op een specifieke satelliet en de 
signalen worden verzonden met 
een speciale frequentie opdat 
ze kunnen worden ontvangen 
door een van de transponders in 
de satelliet die op die frequen
tie IS afgesteld. De transponder 
geeft dan het signaal terug naar 
de aarde, maar in een ander 
frequentiegebied zoals de C-band 
(4/8 GHz) of Ku-band (12/18) GHz 
of allebei. Dit proces wordt 'trans
latie' genoemd om interferentie 
met het ingestraalde signaal te 
vermijden. Het teruggestraalde 
signaal wordt in de vaktaal 
'downlink' genoemd. 
Een typische satelliet heeft 
tegenwoordig 32 transponders 
voor de Ku-band en de C-band. 
Transponders hebben een 
bandbreedte tussen de 27 en 50 
MHz. Elke geostationaire C-band 
satelliet moet 2 graden van de 
volgende satelliet verschillen 

om interferentie te vermijden. 
Voor Ku hoeft dit verschil maar 1 
graad te zijn. Dat wil zeggen dat 
er een bovengrens van 360/2=180 
geostationaire C-band satellieten 
is en 360 voor de Ku satellieten. 
C-band transmissie is gevoelig 
voor aardse interferentie, terwijl 
Ku-band overbrenging aangetast 
wordt door regen, omdat water 
een uitstekend adsorbens is voor 
microgolven van deze speciale 
frequenties. 
Het downlink signaal, wat door 
de afstand behoorlijk is verzwakt, 
wordt ontvangen door een 
andere, veel kleinere, paraboli
sche antenne, waarin het signaal 
wordt gefocust door een apparaat 
'feedhorn' genaamd. Via deze 
'feedhorn' wordt het signaal naar 
een LNB versterker geleid, waarin 
de relatief zwakke signalen 
worden versterkt en het signaal 
wordt gescheiden van de andere 
frequenties. 

Tenslotte 
Intussen hebben al veel landen 
of regio's hun eigen communica-
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tiesatellieten om hun TVsigrnalen 
en hun eigen (politieke) inzichten 
over te brengen. Tussen 1981 en 
2010 telden wij al 121 satellieten 
(www.n2y0.com). Met de meeste 
van deze satellieten hebben wij 
ons in een vorig artikel al bezig 
gehouden. 
In elk geval verschijnen er nog 
jaarlijks nieuwe verbeterde satel
lieten op de markt. Zij blijken van 
groot belang voor het versprei
den van informatie en ideeën en 
het kan verwacht worden dat dit 
alleen maar meer wordt. 
Teruggaande naar de filatelie en 
het onderwerp 'televisie' blijken 

veel landen wel iets met televisie 
te hebben gedaan. Soms in het 
kader van telecommunicatie, 
soms in het kader van opvoeding 
en soms om belangrijke personen 
of programma's te eren. De Sovjet 
Unie heeft een aantal TV toestel
len op enveloppen gezet (42, 43) 
en de VS eert vooral zijn artiesten. 
Ook interessant zijn TV torens 
of gebouwen. Zelfs apparatuur, 
zoals camera's, vinden we wel op 
postzegels. In elk geval lijkt 'tele
visie' een interessant thematisch 
gebied voor de verzamelaar. 
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EINDEJAARSBEURS / 
STAMPTALES 

Grote filatelistische jaarafsluiting in Barneveld 

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 december vindt in de 
Veluwehal aan de Nieuwe Marlet 6 in Barneveld weer 

de Eindejaarsbeurs plaats. Een ideale gelegenheid om 
tijdens de kerstvakantie met uw hobby bezig te zijn. 
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Het is een echte handelsbeurs 
(géén tentoonstelling) voor ver
zamelaars en wederverkopers. De 
kern van de beurs wordt gevormd 
door ca. 160 stands, waaronder 
veel semihandel, NVPHleden en 
officiële handelaren. Een groot 
gedeelte van de standhouders is 
uit het buitenland afkomstig. 
Op de eerste beursdag om 10.30 
uur zal de nieuwe Mast Plaatfout
catalogus 2013 worden gepresen
teerd met een glas champagne. 
Verder zullen zo'n 20 gespeciali
seerde verenigingen aanwezig zijn. 
Bijzondere aandacht is er dit jaar 
voor Filitalia dat zijn 15jarig jubi
leum viert met leuke verrassingen. 
Het toelatingsbeleid van de beurs 
staat garant voor een zo breed en 
diep mogelijk aanbod in alle 
prijsklassen. Het succes van deze 
formule blijkt uit de enorme wacht
lijsten van standhouders die deel 
willen nemen aan de beurs. Nieuw 
dit jaar zijn de stands van Deutsche 
Post en PostNL, waarbij de laatste 
elke dag een speciaal beursvelletje 
zal uitgeven met bijbehorend 
stempel. 
Uiteraard is er gelegenheid tot het 
gratis laten taxeren van munten 
en/of postzegels: op de eerste dag 
vanaf 13 uur en op de tweede dag 
vanaf 11 uur. 

leugdhoek 
In de toneelzaal wordt speciaal 
voor de jeugd een groots opgezet 

evenement georganiseerd onder 
de naam STAMPTALES. Dit is het 
grootste jaarlijkse jeugdevene
ment van de Benelux. Dit evene
ment is gratis toegankelijk voor 
iedereen. Deelname aan het pro
gramma is uitsluitend voorbehou
den aan jeugd t/m 17 jaar. Probeer 
op tijd te komen om aan alles mee 
te kunnen doen. Dit jaar hebben 
wij als thema Japan en Thailand 
met leuke verrassingen! Prachtige 
decors en veel nieuwe jeugdbla
den over de natuur en cultuur van 
deze Aziatische landen. Er is een 
uitgebreid filatelistisch spelpro
gramma met veel gratis postzegels 
en andere prijzen. Elke dag wordt 
afgesloten met een jeugdvei
ling. De aan het jeugdgebeuren 

gekoppelde koopjescorner en 
motiejfshop bevindt zich in de 
toneelzaal, is ook toegankelijk voor 
volwassenen. Uit de opbrengsten 
hiervan wordt het jeugdwerk 
gefinancierd. 

Voor € 3 krijgt de bezoeker 
toegang tot de grootste jaarlijkse 
postzegel en muntenbeurs van de 
Benelux. Voor de jeugd t/m 17 jaar 
IS de toegang gratis. Tevens krijgt 
iedere bezoeker een gratis exem
plaar van Filakrantno. 2eneen 
uitgebreide standhouderlijst met 
plattegrond. Op beide dagen is de 
beurs geopend van 10 tot 17 uur. De 
kaartverkoop start vanaf 9 uur. 

Gratis parkeren kan o.a. op het 

nabij gelegen parkeerterrein De 
Vetkamp. 
NS Station Barneveld centraal ligt 
op 400 m. loopafstand van de 
Veluwehal, vlakbij het centrum 
van Barneveld. De beurs is ruim 
van opzet en gebruikt maximale 
verlichting. Er zijn ruim 1.500 be
schikbare stoelen. Er is een sfeervol 
restaurant. 

Lijsten en plattegronden staan 
medio december op 
www.eindejaarsbeurs.nl 

De organisatie en alle vrijwilligers 
wenst u alvast gezellige kerstda
gen toe en verwelkomen de bezoe
ker graag op de Eindejaarsbeurs 
op 28 en 29 december. 

http://www.eindejaarsbeurs.nl


Ik probeer met mijn 
verzamelino een verhaal 
te vertellen 

In gesprek met Frans Op den Kamp, architect en filatelist 
PAUL VAN BEEK, DRIEBRUGGEN 

Dat verzamelaars van postzegels veelal saaie mensen zijn, is vooral onder niet-
filatelisten een wijdverbreid misverstand. Iedereen die met dit merkwaardige 

vooroordeel te kampen heeft, zou het verhaal moeten lezen van de man die 
architectuur studeerde in Pretoria, vliegvelden ontwierp in Saoedi-Arabië, de 

onmogelijke kubus van Escher driedimensionaal tot leven bracht en een flink deel van 
de historische gebouwen van de stad Djedda met pen en penseel vereeuwigde. Het is 
eigenlijk een klein mirakel te noemen, dat deze druk bezette wereldburger überhaupt 

tijd had om ook maar één postzegel aan te raken. Toch schopte Frans Op den Kamp het 
gedurende zijn bijna zestigjarige verzamelloopbaan tot Fellow van de Royal Philatelic 

Society London. 

Paplepel 
Zomaar een najaarsmorgen in een 
groene en ruim opgezette buiten
wijk van Lochem. Na de hectiek 
van de Randstedelijke autobanen 
en provinciale snelverbindingen 
valt de rust van het platteland 
onmiddellijk op: het lijkt hier een 

uitstekende plek om je na een 
druk en werkzaam leven terug te 
trekken. In de loop van het ge
sprek met Frans Op den Kamp zal 
echter duidelijk worden, dat deze 
overweging voor hém geen reden 
was om zich hier te vestigen. 
Nadat de benen zijn gestrekt en 

de koffie is ingeschonken, wordt 
het tijd om de draad van zijn 
postzegelverhaal op te pakken. 
'Mijn ouders verzamelden allebei 
postzegels. Mijn vader die leraar 
aardrijkskunde was, richtte zich 
op Nederland en mijn moeder 
verzamelde Oostenrijkse zegels. 

Frans Op den Kamp 
met een papierdik-
temeter in de weer 

omdat ze dat land vaak bezoch
ten. Op mijn twaalfde kwam 
mijn vader met Sinterklaas met 
een grote doos postzegels op 
de proppen, waar de vijf oudste 
kinderen van het gezin alle 
zegels van een zelf te kiezen land 
mochten uitzoeken. Ik koos voor 
België. De mooie afbeeldingen 
van deze zegels hadden mijn 
belangstelling getrokken en ook 
in het rangschikken ervan kreeg 
ik meteen plezier. De daarop 
volgende jaren bracht ik mijn 
spaarcentjes op gezette tijden 
naar een winkelier in Arnhem om 
mijn collectie uit te breiden.' 

Verhuizing 
'Nadat ik de hts richting 
bouwkunde bijna had voltooid, 
wilde ik liever architectuur gaan 
studeren en kwam daarvoor in 
1966 in Zuid-Afrika terecht. De 
universiteit van Pretoria bood 
uitstekende studiecondities en 
Zuid-Afrika gaf subsidies, waar
onder een gratis reis naar het 
land. Bovendien werd tijdens de 
opleiding, in tegenstelling tot op 
de TH van Delft, meer de nadruk 
op esthetiek gelegd en dat sprak 
mij aan. 
In Pretoria werd ik lid van een 
postzegelvereniging en merkte al 
snel, dat België niet erg populair 
was. Zuid-Afrika en Engeland 
werden daar veel verzameld en ik 
besloot mij op dat laatste gebied, 
inclusief de koloniën, te richten. 
Ik had inmiddels goede contacten 
met de medewerkers van de post
kamer van UNISA, een organisatie, 
waar onder andere gedetineer
den een schriftelijke universitaire 
studie konden volgen. Tussen 
de lectoren en de internationale 
studentenkring werd veelvul
dig gecorrespondeerd en op de 
enveloppen van de binnenko
mende post prijkten de postze
gels uit vele landen. De inmiddels 
aangeschafte wereldcatalogus 
van Stanley Gibbons kwam mij 
goed van pas en mijn collectie 
groeide als kool. De zegels die 
niet in mijn verzameling pasten 
en de vele doubletten plakte ik 
in rondzendboekjes, waarvan de 



inhoud gretig aftrek vond. Met de 
opbrengst kwamen weer andere 
zegels voor de collectie binnen 
mijn financiële bereik.' 

Solliciteren 
'Na het afronden van mijn studie 
bleef ik in Zuid-Afrika, inmid
dels was ik getrouwd. In 1972 
kreeg ik een baan die ik mede 
aan de postzegels dankte. In 
mijn cv had ik opgegeven, dat ik 
filatelie als hobby had. Tijdens het 
sollicitatiegesprek haalde mijn 
gesprekspartner een postzegel 
te voorschijn en vroeg of ik hem 
daar iets over kon zeggen. Ik 
pakte mijn pincet die ik altijd bij 
me had, pakte de zegel voorzich
tig beet en kon hem vertellen dat 
het om een penny black ging, 
die in goede conditie was. Over 
verdere bijzonderheden, zoals 
het plaatnummer wist ik toen nog 
niets. 
Nu ik eenmaal aan het werk 
was en een regelmatig inkomen 
had, kon ik vanuit mijn nieuwe 
woonplaats Kloof regelmatig op 
postzegeljacht gaan en deed mijn 
eerste aankopen op veilingen.' 
In 1976 verliet Frans Op den 
Kamp Zuid-Afrika om weer in zijn 
vaderland te gaan wonen, maar 
de wereldburger die hij inmiddels 
was, kon daar niet meer aarden. 
'Ik werkte daar in Den Haag let
terlijk drie hoog achter en stond 

Het beroemde ont
werp van Arnold 
Machin 

doodongelukkig achter mijn 
tekentafel. Ik kreeg het benauwd 
en was blij dat ik met mijn gezin 
naar Saoedi-Arabië kon vertrek
ken, waar ik in de stad Djedda 
belandde. Het was wel wennen 
aan het klimaat en de leefomstan
digheden, toch was daar indertijd 
een Hollandse enclave van onge
veer 2.500 personen.' 
In Saoedi-Arabië hielp Op den 
Kamp met het ontwerpen van 
luchthavens, die in deze contreien 
als paddenstoelen uit de grond 
schoten. In zijn vrije tijd vereeu
wigde hij met penseel en pen vele 
historische gebouwen van Djedda 
en kwamen ook de postzegels 
regelmatig te voorschijn. Hij 
herinnert zich, dat de omstan
digheden hem noopten om van 
verzameltactiek te veranderen. 
'Er was in Djedda wel een postze
gelvereniging, maar de belang
stelling van de leden was bijna 
volledig op de postzegels van 
Saoedi-Arabië gericht. Gelukkig 
had ik de nodige contacten met 
Engelse handelaren en kwam 
ik voor mijn werk geregeld in 
Londen, waar tweemaal per jaar 
de Stampex werd gehouden. 
Tijdens een bezoek aan dit grote 
postzegelevenement kocht ik 
eens een grote doos met Engelse 
zegels van de door Arnold Machin 
ontworpen emissie, die inmiddels 
al vele tientallen jaren loopt.' 

Frans Op den Kamp 
bij een schilderij 
van eigen hand 

Dankzij deze grote hoeveelheid 
Machins ging er een nieuwe we
reld voor Op den Kamp open en 
ontstond zijn grote interesse voor 
langlopende series, waarvan hij 
later ook enkele Franse- (Sabine 
en Liberté), een Ierse- (GerI) en 
een Duitse uitgave (Burgen und 
Schlösser) in zijn collectie heeft 
opgenomen. In zijn ogen zijn 
langlopende series extra aantrek
kelijk, omdat ze zowel een reflec
tie als icoon van een land zijn en 
dat ook uitdragen. Bovendien 
maken de hoeveelheid varianten 
in waarde, kleur, tanding, gom, 
fosforlaag dit soort emissies tot 
een interessant en bijna oneindig 
verzamelterrein, waarvoor naast 
pincet ook diverse lampen, een 
dradenteller en een papierdikte-
meter nodig zijn. Hoewel Op den 
Kamp een vergaande specialisatie 
niet schuwt, beperkt hij zich tot 
de gegomde zegels. Zelfklevende 
exemplaren vindt hij onhandig en 
komen zijn albums niet in. 

Introductie 
In 1985 wordt Frans Op den Kamp 
door een collega-verzamelaar 
en de Engelse ambassadeur in 
Saoedi-Arabië voorgedragen als 
lid van de Royal Philatelie Society 
London, de oudste postzegelver
eniging van de wereld. Rond die 
tijd ontving hij een prijslijst van 
een handelaar, die geheel met 
aanbiedingen op het gebied van 
Engelse misdrukken was gevuld. 
Het verzamelaarshart van Frans 
Op den Kamp begon sneller te 
kloppen en voordat hij er erg 
in had, was er weer een nieuw 
gebied bijgekomen. 

'Dit onderdeel van mijn collectie 
ligt me na aan het hart, omdat 
Ik het intrigerend en eigenlijk 
onbegrijpelijk vind dat er zoveel 
fouten zijn gemaakt. Ik verzamel 
alleen de misdrukken die aan het 
loket zijn verkocht: als ze uit de 
prullenbak van de drukkerij zijn 
ontvreemd, heb ik geen interesse. 
Gelukkig is er goede literatuur 
over dit onderwerp beschikbaar, 
waaruit bovendien blijkt hoeveel 
exemplaren er van deze misdruk
ken over de toonbank zijn ge
gaan. Deze informatie biedt een 

goede houvast voor de prijsvor
ming en in de loop van de jaren 
heb ik heel wat van dit materiaal 
op de kop kunnen tikken.' 

Opzetten 
Hoewel Op den Kamp graag naar 
nieuwe aanwinsten van zijn col
lectie zoekt, beleeft hij nog meer 
plezier aan het opzetten ervan. 

'Ik richt al mijn albums zelf in en 
voel me daarbij een soort filate-
listisch architect. Met het creëren 
van een fraai, begrijpelijk, correct 
en gedetailleerd overzicht pro
beer ik een verhaal te vertellen, 
dat je niet in een gespecialiseerde 
catalogus kunt vinden.' 

Tijdens het bezichtigen van de 
collectie blijkt dat Op den Kamp 
de lat erg hoog legt, maar het 
resultaat mag er zijn. Hoewel sy
stematiek in de albums duidelijk 
aanwezig is, wordt de kijker door 
de speelsheid van rangschikken 
uitgedaagd om verder te gaan, 
wat enkele albums tot ware 'pa
geturners' maakt. In reactie op de 
stelling, dat hij dit resultaat niet 
in een paar verloren uurtjes heeft 
bereikt, volgt een glimlach. 

'Nee, dat klopt. Ik ben gemid
deld een uur of vier per dag bezig 
om mijn collectie verder te vervol
maken. Ik heb nog veel materiaal 
liggen, dat op een plekje in een 
album wacht. Het liefst verzamel 
ik gebieden, waar je tot in het 
oneindige mee door kunt gaan. 
Daarnaast heb ik nog genoeg tijd 
over voor andere leuke dingen. 
Zo heb ik onlangs een idee verder 
ontwikkeld, waar ik al jaren mee 
rondliep. Ik heb een driedimen
sionaal model gemaakt van de 
onmogelijke kubus van Escher 
en ga met de hand gemaakte, 
in hout uitgevoerde exemplaren 
hiervan op de markt brengen. De 
toestemming van de erven Escher 
en de octrooien zijn inmiddels 
verleend.' 

Toekomst 
'Hoewel dit project me de no
dige tijd kost, zal ik me vrijwel 
dagelijks met hart en ziel met 
de filatelie blijven bezighouden. 
Naast het enorme plezier, dat ik 
aan deze hobby beleef, speelt het 
financiële aspect voor mij ook een 
rol. Omdat mijn pensioenregeling 
niet al te best is, heb ik in de loop 
van de jaren behoorlijk in mijn 
verzameling geïnvesteerd, zodat 
er in geval van nood een appeltje 
voor de dorst zou zijn. Ik hoop 
echter dat het nooit zo ver zal 
komen, dat ik mijn collectie moet 
verkopen.' 

Dit is de zesde aflevering 
van een reeks interviews, die 
regelmatig in ons maandblad 
verschijnen. De serie gaat over 
mensen, voor wie de filatelie als 
hobby of vak een belangrijke rol 
in hun leven speelt. 
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EEN SCHEEPSBRIEF IN 
NEDERUNDSINDIË VAN 1763 

H.W. VAN DER VLIST A.l.E.P./FRPSL  2012© 

wygS 

Begin mei 2012 kreeg ik een email van een Amerikaanse 
postzegelvriend met de vraag of ik hem kon helpen met 

informatie betreffende de bijgevoegde brief, waarvan hij meende 
dat deze verzonden was met het schip 'Lekeriand'. 

Dit schip vertrok in juli uit Holland, terwijl de brief in 
augustus 1763 was gedateerd. 

Zoals gewoonlijk heb ik eerst de brief gelezen 
en uitgeschreven in de taal van die tijd. De 
brief IS geschreven op het schip 'Leekerlüst' en 
gedateerd 16 augustus 1763. Dus geen 'Leker
iand' zoals mijn vriend suggereerde, maar een 
schip dat zeilde tussen de Indische eilanden. 
Zowel de adressering als de inhoud van de 
brief IS dermate interessant dat ik u die met wil 
onthouden. 

De geadresseerde is boekhouder bij de Indi
sche Compagnie. Hij woont op de Spinhuis
gracht in het vijfde huis van de hoek waar de 
prauw heen en weer vaart naar Batavia. De 
verzender vraagt om de brenger van de brief 
een fooitje te geven bij afgifte. 

Als eerste de voorzijde van de brief (1, 2): 

i 3 ^Tr/' *^>»~*~<«^«'» ' / *« " 
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Aan Mijn Heer 
dü H^ Adrianüs Weijting 
boekhouder in dienst der 
I Comp^ Woonende op de/pin= 
=hüijs Gragt 't 5^ hüijs van de 
hoeI< daar de Prauw afgaat 
Die op en Weer Vaart 
Tot 
Batavia 

geeft brenger deeses 
Een fooijtie 

Vervolgens de tekstinhoud (3) en de uitge
schreven tekstinhoud (4) in de taal van die 
tijd. 

Batavia 

Aan d Hl AS Weijting 

Mijn Heer en Vriend 

Een raare kiügt/al UE hier te Vooren 
komen. UE Jongen Apoe kreeg ik digt 
onder bantem Zijnde Jüijst dat ik om laag 
Wilde Gaan tefien hem Vraagende 
hoe of hij quam Jeijde teegens mijn 
dat met de Schüijt aanboord gekoomen 
was, en dat hij bang Was Geweest om 
te hüijs te koomen maar konde en 
geen raade üijt krijgen Waar om, ik waar= 
Jchouwde de Captijn die hem ook al gesien 
had en konde niet begrijpen Wie fijn 
Jongen of 't Was, ik & Jogt de Captijn 
Om hem met de biermaat Weeder om 
na de Wal tot UD te /enden Waarop 3 
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d' Captijn G en de & deze (6)Vnenc[ën het rnljTTi 
en Jeijde de biermaat hem & Koopen Joude 
doen dagt ik uw Woude hem dog & koopen 
dat 't best was om hem maar meede te 
Neemen en ƒ00 ik op bengaaien quam 
en ik konde Van de te huijsvaarende 
goed geld Voor krijgen /oude hem dan mas 
Hoor UE zeegenmg & Koopen 
ik ben god Jlj dank reedelijk Thans en 
de Coors is niet Jterk meer 
/orgt dog vooral voor mijn Joon dat die niet 
aan't/wervan komt en/egt nogmaals 
teegens van Esten/oo ik weeder kom hem 
loonen/al Mijn/waager Wondergem 
güsteren al na onnust gegaan/oo UE hem ge= 
=zeekt doet hem de hartgrondigen Groelenis 
ook aan UE beminde d hï bartels en Vrouw 
de heer Molderect met Vrouw & kinderen 
d'hï Baar ik d'instrümenten Van Geb Vroom 
d'hl Bruwijds en Verdere Vrienden en Wensch 
haar goed & blijf en goodes/eegen alsook UE 
en beminde hoop dae UE 't oogmerk/uit berijken 
waarmeede & blijf mijn Heer UEdWdienaar 
en Vriend 

HS Worrell 

/oent Jan eens voor mijn 

In't/chip Leekerlust 
den 16Augil763 

N B mijn /chaarbekken en Kaar/en 
heb ik door dezen Gast & boozen 

raaden 
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De schrijver en verzender van de brief, Hs Wor
rell, schrijft dat hij de jongen Apoe (gezien de 
rest van de tekst eigenlijk een soort van slaaf) 
van Weijtmg op het schip tegenkwam toen 
deze naar Bantam voer en hem vroeg waarom 
of hij op het schip aanwezig was Hij was bang 
om bij zijn 'baas' thuis te komen 
Worrel had dit aan de kapitein gemeld, die 
niet wist wiens bediende hij was Hij stelde de 
kapitein voor om de bediende samen met de 
biermaat (parlevinker) Weeder naar de wal te 
sturen Dit werd door zowel de kapitein als een 
stel vrienden afgeraden, omdat de biermaat 
hem wel zou kopen en hij hem daarom beter 
mee kon nemen naar Bengaaien en vandaar 
met een naar huisvarend schip meezenden, 
zodat hij daar goed geld voor zou krijgen 
Zijn gezondheid is op dat moment redelijk, de 
koorts niet sterk meer Hij vraagt hem zijn zoon 
m de gaten te houden zodat deze met gaat 
zwerven Verder over verschillende personen 

Men komt tegenwoordig met zoveel scheeps
brieven tegen die binnen de Indische archipel 
verzonden zijn en dan ook nog op de een of 
andere wijze de Indische Compagnie betref
fen 



FILATELISTISCHE EVENEMENTEN 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het februarinummer 
2013 (verschijnt 7 februari 
2013) moeten uiterlijk op 31 
december 2012 in het bezit 
zijn van de redactie van 
'Filatelie', 
Postbus 30014, 
1303 AA Almere 
of op die datum per e-mail 
naar redactie(a)defilatelie.nl 
zijn ingezonden. 

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

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

TENTOONSTELLINGEN 
EN AAANIFESTATIES 

8 december: 
Venlo. Internationale 
Postzegelbeurs, zaal De 
Wylderbeek, Hagerhofweg 2a, 
io-t6. Tel: 077-3733293. 

28 december: 
Kampen. Postzegel- en 
Ansichtkaartenbeurs de 
Hanzestad, IJsseldijki2,10-16. 
Tel: 038-3324654. 

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

2013 

25, 26, 27 januari: 
Loosdrecht. Filateliebeurs 
20/3, Achmea Health Center 

(vh Pandahallen), 
Industrieweg 10. 
www.filateliebeurs.nl 

16 februari: 
Roden. NOORD 2013, Interna
tionale filateliebeurs. 
Sportcentrum De Hullen, 
Centuurbaan Zuid 6,10-16 
Tel: 050-5033926 ('s avonds) 

24 februari: 
Nijmegen. 'Postzegel-
Totaal', Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruineweg 272,10-16. 
Tel: 024-3584332. 
www.noviopost.nl 

29,30 maart: 
Gouda, üe Brievenbeurs/ 
Filamania/Goldacarta, 
Sporthal 'de Mammoet', 
Calslaan toi 
www.brievenbeurs.nl 

't Rad, Kerkstraat 39,10-13. 
Tel; 0416-379919. 
h.l.j.albers@home.nl 
Gouda. Zorgcentrum, Korte 
Akkeren 400,1230-1630. 
Tel: 06-11837028/53209710. 
Hoofddorp. 'De Jeugd van 
Gisteren', Beemsterstraat 4, 
10-16. Tel: 023-5613929 (na 20 u). 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12-16. 
Tel: 0227-542286. 
Leusden. De Til, Hamersveld-
seweg 30,13-1630. 
Tel: 033-4943220. 
deLoupeOhccnet.nl 
Maassluis. Zalencentrum 
Koningshof, Uiverlaan 20, 
12-16. Tel: 010-5916747. 
secretarispvmOgmail.com 
's Hertogenbosch. Soc 
Cult Centr 'De Helftheuvel', 
Helftheuvelpassage 115,10-13. 
Tel: 073-5230479-
secretaris(a)hertogpost.nl 

Gerberastraat 9,930-15. 
Tel: 0297-343885/340257 
www.postzegelvereni sma aalsmeer.nl 
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravelijn 55. 
Tel: 055-3558600/06-30718411. 
www.eindejaarsbeurs.nl 
De Bilt. Lat.Amr. verg. centr. 
H.F.Witte, H.Dunantplein 4, 
12-17. Tel: 076-5021061. 
Heeze. Dorpshuis 't Perron, 
Schoolstraat 48,12-17. 
Tel: 040-2263192/2264252. 
Mijdrecht. De Meijert, Dr. j . 
v.d.Haarlaan 10-15. 
Tel: 0297-289322. 
www.verzamelaarsderon-
devenen.nl 
Papendrecht. De Palm, Van 
der Palmstraat 3,10-16. 
Tel: 0184-415437. 
m.a.smeding(Stele2.nl 
Reeuwijk. Zalencentrum De 
Brug, Dunantlaan 1,10-16. 

19,20 april: 
's Hertogenbosch. 4e 
Filafair, Maaspoort Sports & 
Events, Marathonloop 1, vr: 
10-17, za: 10-16. www.filafair.nl 

11 mei 
Houten. FILANUMIS 2013, 
Internationale Filateliebeurs 
met Numismatiek. 
Expo Houten, Meidoornkade 
24,9.30-16 Tel: 050-5033926 
('s avonds) 

18,19,20 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2013. 
Americahal, Laan van Erica 
50, vr, za: 10-17; zo 10-16. 
www.postex.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

8 december: 
Dronten. 'Open Hof', De Zuid 
2,1330 -1630. Tel; 0321-314305. 
wolterschaap(Ssolcon.nl 
Eishout (Nbr). Gebouw 

Winschoten. Gebouw SV 
Bovenburen, Tromplaan 86, 
10-15. Tel; 0597-592676. 
gr.elzen(5)hetnet.nl 
Wijchen. Brede school 
'Noorderlicht', Roerdomp
straat 76,10-13. 
Tel: 024-6413608/6413355. 

9 december: 
Anna-Paulowna. Ontm Centr 
Veerbrug, Sportlaan 1,930-13. 
Tel: 0223-531518. 
Boxtel. Den Tijberzaal vh 
Baanderherencollege Boxtel, 
Baanderherenweg 2,10-13. 
Tel; 0411-688620. 
info(a)vbvboxtel.nl 
Echt. Clubgebouw St. Joris, 
Cypresstraat 58,930-13. 
Tel: 043-3111760. 
robvosseno7(Shome.nl 
Wassenaar. Van der Valk, 
Zijdeweg 54. Tel: 030-6063944. 
h.pelzerfflimpo.nl www.mpo.nl 

15 december: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 

Tel; 0172-216239. 
j.p.zirkzeei(Skpnplanet.nl 
Woudenberg. Cultureel 
Centrum de Camp, de Bosrand 
15.13-1630. Tel; 033-2863510. 
lva5i(5)ziggo.nl 

16 december: 
Hulssen. Cultureel centrum 
'De Brink', Brink 8,10-15. 
Tel; 026-3271979. 
jan.s.roelofsencaplanet.nl 
Reuver. Zalencentrum De 
Schakel, tel: 077-4743032. 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,9-12. 
Tel: 0224-298416. 
Veghel. Wijkgebouw 'De 
Golfstroom', van Diemen-
straat ia, 930-1230. 
Tel: 0413-367786. 
verzamelbeursveghel(5) 
onsbrabant.nl. 
www.verzamelbeursveghel.nl 

17 december: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 

Bruineweg 272,19-22. 
Tel; 024-3584332. 
secretariscSnoviopost.nl 

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

20 december: 
Kerkrade. Café Rolduc, Zon-
straat 33, va 19. 
Tel: 045-5415088. 
b.berendsCBziggo.nl 

22 december: 
Brielle. Zalen Centrum, Lan-
gestraat 76,1230-1530. 
Tel; 0181-415640. 
halooverbeektSplanet.nl 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,10-15. 
Tel: 038-4216493. 

23 december: 
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.diemencahetnet.nl 
Rotterdam. Regardz Airport 
hotel. Vliegveldweg 59-61. 
tel: 030-6063944. 
h.pelzercSmpo.nl 
www.mpo.nl 

27 december: 
Dalfsen. Tafeltenniscentrum 
'de Doorbraak', Smidswegje 4, 
10-15. Tel: 0529-431528. 
jan.schoenmakerOzonnet.n I 
Groningen. Sporthal Hoog
kerk, Zuiderweg 70,930-16. 
Tel: 050-50333926. 
infotawbevenementen.eu 
Oegstgeest. Wellant College, 
Lange Voort 70,10-16. 
Tel; 071-5173147. 
paulavankalmthout(S) gmail.com 

29 december: 
Hardinxveld-Giessendam. 
Hervormd Centrum, Talma-
straat 9,10-16. 
Tel: 06-20111834 
arjanvanbaarenffliplanet.nl 
www.dephilatelist.nl 

30 december: 
Echt. Café De Weegbrug, 
Stams Loperweg 10,930-12. 
hotterbeekxgihetnet.nl 

2013 

2 januari: 
Noordwijk Binnen. Dien
stencentrum De Wieken, 
Wassenaarsestraat 5, va 1330. 
Tel: 071-3614198. 

5 januari: 
Hendrik Ido Ambacht. San-
dido. Reeweg 79,12-16. 
Tel: 078-6814441. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldi-
straat 4,10-1530. 
Tel; 06-21485476. 
dickschopmancagmail.com 
Meppel. Kerkelijk Centrum 
TRIAS, Groenmarkt 6,10-15. 
Tel; 0529-432746. 
Taf.kuipergihetnet.nl 
Waalwijk. Buurthuis 'De Bloe-
menoord', Bloemenoordplein 
3,9-13-Tel: 0416-337982. 
carlaevlOhome.nl 

http://www.eindeiaarsbeurs.nl
http://www.filateliebeurs.nl
http://www.noviopost.nl
http://www.brievenbeurs.nl
mailto:h.l.j.albers@home.nl
http://www.postzegelvereni
http://aalsmeer.nl
http://www.eindejaarsbeurs.nl
http://www.verzamelaarsderon
http://devenen.nl
http://www.filafair.nl
http://www.postex.nl
http://www.mpo.nl
http://onsbrabant.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl
http://www.mpo.nl
http://gmail.com
http://www.dephilatelist.nl
http://carlaevlOhome.nl


7 januari: 
Nunspeet. Ver. Geb. De 
Wheme, Ds. de Bouterlaan 5, 
13151615. Tel: 0341256163. 

12 januari: 
Drachten. Fries congrescen
trum, Oprijlaan 3,93016. 
Tel: 05050333926. 
info(5)wbevenementen.eu 
Dronten. 'Open Hof', De Zuid 
2,1330 1630. Tel: 0321314305. 
wolterschaapOsolcon.nl 
Elshout (Nbr). Gebouw 't 
Rad, Kerkstraat 39,1013. 
Tel: 0416379919. 
h.l.j.albersOhome.nl 
Gouda. Zorgcentrum, Korte 
Akkeren 400,12301630. 
Tel: 0611837028/53209710. 
Maassluis. Zalencentrum 
Koningshof, Uiverlaan 20, 
1216. Tel: 0105916747. 
secretarispvm (Sgmail.com 
Zeist. Christelijk College Zeist, 
Graaf Adolflaan 4,101530. 
Tel: 0306300776. 
www.primazegel.nl 

13 januari: 
Boxtel. Gemeenschapshuis 
De Walnoot, Reginahof 1,10
13. tel: 0411673485. 
Wijchen. Brede school 
'Noorderlicht', Roerdomp
straat 76,1013. 
Tel: 0246413608/6413355. 

15 januari: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Brumeweg 272,141630. 
Tel: 0243584332. 
secretarisfiinoviopost.nl 

«7 januari: 
Kerkrade. Café Rolduc, Zon
straat 33, va 19. 
Tel: 0455415088. 
b.berendsOziggo.nl 

19 januari: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat 9,93015. 
Tel: 0297343885/322034. 
www.postzegelvereniging 
aalsmeer.nl 
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravelijn 55. 
Tel: 0553558600/0630718411. 
www.emdejaarsbeurs.nl 
Appingedam. ASWAge
bouw, Burg. Klauckelaan 16, 
1016. Tel: 0596611454. 
Boskoop. 'In de Stek', Puttel
aan 148,1317. tel: 0172215264. 
jandezwijgerOtelfort.nl 
KatwijkRijnsburg. wijkge
bouw 'De Wiek', Fresiastraat 
19,1015. Tel: 0715173995. 
www.postzege I vereniging
katwijkrijnsburg.nl 
Purmerend. Wijkcentrum 'De 
Inval', Karekietpark 16. 
Tel: 0633650247. 
Schoonhoven. St. Ver. huis 
De Zilverstad, Nieuwe Singel 
39.1316. 
Tel: 0172216239/0306882564. 
|zirkzee(S)ziggo.nl 
Woudenberg. Cultureel Cen
trum de Camp, de Bosrand 15, 
131630. Tel: 0332863510. 
IvamOziggo.nl 

zo januari: 
Huissen. Cultureel centrum 
'DeBrink', Brink 8,1015. 
Tel: 0263271979. 

jan.s.roelofsencSplanet.nl 

22 januari: 
Wijk bij Duurstede, 'de Vi
kinghal', Karolingersweg 234, 
111530. Tel: 0622650760. 
www.fvwbd.nl 

26 januari: 
Bodegraven. 'Rijngaarde', 
Rijngaarde 1,101430. 
Tel: 0653260579/13536015. 
http://postzegelvereniging
nvpvbodegraven.jouwweb.nl 
Brielle. Zalen Centrum, 
Langestraat 76,12301530. 
Tel: 0181415640. 
halooverbeekOplanet.nl 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 1013. 
Tel: 0475321179. 
j .maessen (ahome.nl 
Winschoten. Gebouw SV 
Bovenburen, Tromplaan 86, 
1015. Tel: 0597592676. 
gr.elzen(Sh etn eLnl 
Zwolle, jubal, Geert Groot
estraat 1,1015. 
Tel: 0384216493. 
28 januari: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruineweg 272,1922. 
Tel: 0243584332. 
secretaris(Snoviopost.nl 

VEILINGEN 

Zwolle. Veilinghuis 'De Voor
straat', Voorstraat 23. 
Tel: 0384211045. 
veilinghuis(a)devoorstraat.nl 
www.devoorstraatwinkel.nl 

4 dec. Kijkdag 8302130. 
4 dec. Beursavond 1821.30. 
5 dec. kijkdag 8.3018.50. 
5 dec. 19U aanvang veiling 
6 nov. 8.3015 kijkdag 
naveiling, telefonische 
naveiling tot 10 dec. 15U. 

Veilingdata Ecosta BV: 
Veiling 240 van 26 november 
t/m 10 december 
Veiling 241 van 10 december 
t/m 24 december 
Veiling 242 van 24 december 
t/m 7 januari 2013 
De Nederlandsche Postzegel
en Muntenveiling B.V. 
Leeuwenveldseweg 14a 
1382 LX Weesp Holland 
TEL: ♦31(0)294 433020 
FAX: +31(0)294 433055 
www.npv.nl 
ecosta internetveilingen 

22 december: 
Antwerpen (B). Postze
gelveiling, Van Looy Stamp 
Auctions, Frankrijklei 120. 
www, van looystampauctions. 
com 

2013 

17,18,19 januari: 
Amstelveen. Corinphila 
veilingen. \e\: 0206249740. 
www.corinphila.nl 

2731 mei: Wil (CH). Interna
tionale Rapp veiling. 
Toggenburgerstrasse 139. 
Tel: 0041719237744. 
info(arappauktionen.ch 
www.rappauktionen .ch 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082, 
2518 AD 's Gravenhage 
Tel: 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
wwwjmjiscorrLni 
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 
www.mu5com.nl 
Studiezaal Restwaarden 
Maandelijks kunt u  alleen op 
afspraak  origineel materiaal 
uit het depot postwaarden 
bestuderen en bezichtigen. 
Onderzoekersdag: (donder
dag) 13 december. Als u ma
teriaal wilt bestuderen, neem 
dan contact op met Monique 
Erkelens (tel 0703307567), 
email 
merkelens(S)muscom.nl. 
Sinds 1 januari 2012 moet 
de onderzoeker  zoals elke 
museumbezoeker  normaal 
toegang betalen. 

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

NEDERLANDSI STEMPELS 

STEMPEL KINDERPOSTZEGELS 2012 

Twee keer per jaar wordt 
er door de Vereniging voor 
Kinderpostzegels en Maxima
filie bij PostNL een bijzonder 
poststempel aangevraagd, 
dat past bij de uitgifte van 
bijzondere postzegels. Het 
eerste stempel van dit jaar 
paste bij de uitgifte van de 
postzegels Visit Amsterdam. 
Zoals te verwachten is het 
tweede stempel van dit jaar 
aangevraagd voor de uitgifte 
van de Kinderpostzegels. Zo
als bekend tonen de kinder
postzegels van 2012 foto's van 
de prinsesjes Amalia, Alexia 
en Ariane. Het bijpassende 
stempel met de plaatsnaam 

Wassenaar toont de gezichtjes 
van drie (willekeurige) kinde
ren en de datum 6 november 
2012. Dit is de uitgiftedatum 
van de kinderpostzegels. 
Het kroontje bovenin het 
stempel kennen we van 
het logo van de stichting 
Kinderpostzegels Nederland 
en voor het gebruik hiervan 
werd toestemming gegeven. 
Zo is er een optimaal stempel 
ontworpen, dat prima past bij 
de kinderpostzegels. Wilt u 
een afdruk van het stempel? 
Stuurt u dan voldoende ge
frankeerde poststukken naar 
R. van der Leeden, Laan van 
Meerdervoort 870,2564 AS 
DEN HAAG. En vergeet u niet 
een gefrankeerde retourenve
lop mee te sturen. 

Samenstelling: 
Kees Verhulst, postbus 24013 2490 AA Den Haag, 
Email: k.verhulst@ziggo.nl 
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STEMPEL EINDEJAARS
BEURS BARNEVELD 

Voor het eerst is PostNL aan
wezig op de Eindejaarsbeurs 
in Barneveld. Deze beurs 
wordt gehouden op vrijdag 
28 en zaterdag 29 december 
inde Veluwehal. 
In de stand van PostNL wor
den twee velletjes met beurs
postzegels verkocht en er is 
een bijzonder poststempel. 
Dit stempel heeft een winters 
uiterlijk, net als de postzegels. 
Een afdruk van dit stempel is 
op de beurs te verkrijgen. 

http://wolterschaapOsolcon.nl
http://Sgmail.com
http://www.primazegel.nl
http://www.postzegelvereniging
http://aalsmeer.nl
http://www.emdejaarsbeurs.nl
http://www.postzege
http://katwijkrijnsburg.nl
http://www.fv-wbd.nl
http://postzegelverenigingnvpv-bodegraven.jouwweb.nl
http://postzegelverenigingnvpv-bodegraven.jouwweb.nl
http://ahome.nl
http://www.devoorstraat-winkel.nl
http://www.npv.nl
http://www.corinphila.nl
http://www.rapp-auktionen
http://www.mu5com.nl
mailto:k.verhulst@ziggo.nl


ZOMAAR WAT 
AAHVUUENDE DIENSTEN 

ADAM VAN DER LINDEN, LID VAN DE N EDERLAN DSE ACADEMI E VOOR FILATELIE 

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

in het teken zal staan van het Brievenbeurs thema: Post met aanvullende dienst (behalve 
luchtpost). In de reeks opwarmers worden een aantal interessante 'aanvullers' belicht. 

776 

Inleiding 
Gekozen is deze keer voor een aantal brieven van Duitsland uit de 
periode 19331945 (Drittes Reich). Het leek me een mooi moment de lezer 
kennis te laten maken met wat tarieven en diensten die we m Nederland 
niet allemaal kennen. De Duitse term van de diverse aanvullende dien
sten worden in cursieve letter weergegeven. Het streven is om zoveel 
mogelijk verschillende aanvullende diensten te tonen, waar mogelijk 
gecombineerd op één poststuk. Over het algemeen wordt er al gauw 
gezegd "filatelistisch maakwerk" als er sprake is van een aantal post
zegels op een brief of als het er "gelikt" uitziet. De navolgende brieven 
geven aan dat dit zeker niet altijd het geval hoeft te zijn! 

T i t i s 8 e 

Saarbrücken 2,14 maart 193; 
Bestemming Titisee m het Schwarzwald 

Brief tussen 21 en 250 gram, vanaf 1.12.1933 tot 8.05.1945 
Aantekenrecht, vanaf 1.06.1924 tot 8.05.1945 
Luchtrecht, vanaf 1.04.1927 tot 1.08.1938,10 pfennig tot 20 
elke 20 gram of gedeelte meer 10 pfennig. 
Expresrecht vanaf 1.08.1927 tot 12.08.1944 
Expresrecht buiten de bestelkring (Landzustellbezirk) 
Totaal tarief 
Totale frankering 

Het rode kruis op de brief was verplicht bij verzending per 
(wordt hierna niet meer vermeld) 

24 pfennig 
30 pfennig 
gram, 
20 pfennig* 
40 pfennig 
40 pfennig** 
1.54 Mark 
1,44 Mark, 
10 pfennig 
tekort 
expres. 

De meest rechtse zegel van 12 pfennig van de frankering bestaat uit 
een zegel uit de serie "Die Saar kehrt heim". Het raderstempel speelt 
daarop in met de tekst en muziek noten van "Deutsch ist die Saar". Een 
fraai staaltje propaganda van het Nazi regime, nadat de uitslag van de 
Volksabstimmung in het Saargebied (binnen het Saargebied geheel 
voorgeregisseerd door propagandisten afkomstig uit het Duitse Rijk!) 
bekend was geworden (Het Saargebied was tussen 19201935 Brits/Frans 
mandaatgebied en werd na de Volksabstimmung weer Duits). 

Aankomststempel Freiburg 
14 03.1935 2100 uur 

Aankomststempel Titisee 
15 031935 67 uur 

*De brief is met 10 pfennig te weinig gefrankeerd en met per luchtpost, 
maar per trein vervoerd. Desondanks ging het snel. Een recapitulatie 
van de tijd/datum/stempels: 
Saarbrücken 2, loketafstempeling 14 maart 1935,10 uur 
Saarbrücken 2, afstempeling bij overdracht aan expresdienst 14 maart 
1935,11 uur 
Freiburg (Breisgau), 14 maart 1935,21.00 uur 
Titisee, aankomst 15 maart 1935, tussen 67 uur 

**lndien het recht voor Landzustellbezirk niet vooraf was voldaan, 
moest dit door de ontvanger worden betaald tegen het enkelvoudig 
tarief van 40 pfennig. 

KLASING^ CO 

■^^ Allgerri 
.  i t u n g 

BERLIN WJ'^*: 
»ainB» i»9 

Leipzig 3 mei 1937 
Bestemming Berlin West 35 

Brief tot 20 gram, vanaf 1.12.1933 tot 8.05.1945 12 pfennig 
Expresrecht vanaf 1.08.1927 tot 12.08.1944 40 pfennig 
Luchtrecht vanaf 1.04.1927 tot 1.08.1938, 
10 pfennig tot 20 gram 10 pfennig 
Buizenpost (Rohrpost) m Berlin 
vanaf 1.03.1935 tot 8.05.1945 10 pfennig 
Totaal tarief en frankering 72 pfennig 

Het cijfer "35" met rood potlood geeft het nummer aan van het buizen
postkantoor van bestemming. 



Berlin Westes Rohrpostkantoor 
aankomststempel op achterzijde 
3 05193710 50 uur 

Een recapitulatie van de tijd/datum/stcmpels 
Leipzig Cl, 3 mei 1937 7 uur 
Berlin Zentral Flughafen, 3 mei 193710 20 uur 
Berlin W 35 Rohrpostkantoor, 3 mei 193710 50 uur 
Aantekening postbode op voorzijde, 1115 uur 

In 4 uur en 15 minuten van afzender naar geadresseerde 1 

K e r l i l h e l r - B e - j r e l s s 

ï I L S C 1 . i I I 

(7) Potsdam i oktober 1942 
Bestemming Muhihausen in Thüringen 

Locale brief tussen 2t en 250 gram, 
vanaf 112 1933 tot 8 05 1945 
Aantekenrecht vanaf 1 06 1924 tot 8 05 1945 
Bericht van ontvangst (Ruckschein), 
vanaf 1 031935 tot 8 051945 
In handen van de geadresseerde (Eigenhandig), 
vanaf t 08 1933 tot 8 05 1945 
Totaal tarief en frankering 

30 pfennig 

10 pfennig 
86 pfennig 

Firmaperforatie (Behordenlochung) POL (politie van Berlijn) 
Er IS geen gebruik gemaakt van het tarief 'aan port onderworpen 
dienstbrief' (doorgestreept) 

Brief tot 20 gram vanaf 112 1933 tot 8 05 1945 12 pfennig 
Expresrecht vanaf 1 08 1927 tot 12 08 1944 40 pfennig 
Waarde-aangifte vast recht tot 100 Mark 
vanaf 1 08 1927 tot 8 05 1945 40 pfennig 
Waarde-aangifte variabel recht 
tot 500 Mark (80 Mark) 10 pfennig 
Totaal tarief en frankering 1,02 Mark 

Aankomst m Muhihausen 2 10 194219-20 uur (7) 

Brief tot 20 gram, vanaf 112 1933 tot 8 05 1945 (8) 12 pfennig 
Aantekenrecht vanaf 1 06 1924 tot 8 05 1945 30 pfennig 
Remboursrecht (Nachnahme), 
vanaf 1 08 1927 tot 8 05 1945 20 pfennig 
Totaal tarief en frankering 72 pfennig 

Brief tot 20 gram vanaf 112 1933 tot 8 05 1945 (9) 12 pfennig 
Aantekenrecht vanaf 1 06 1924 tot 8 05 1945 30 pfennig 
Tarief voor late inlevering (Spatgebuhr), 
vanaf 1 041933 tot 8 05 1945 20 pfennig* 
Totaal tarief en frankering 62 pfennig 

'Inlevering van aangetekende stukken en waardezendingen was mo
gelijk buiten de reguliere openingstijden van de loketten bij stations
postkantoren, postkantoren op vliegvelden en telegraafpostkantoren 
Nooit ingeleverde post gezien later dan 23 00 uur 

Geraadpleegde literatuur: 
Neues Handbuch der Briefmarkenkunde i933-i9iS Paul Jürgen Hueske 2009 
Postgebuhrenkatalog 1923-194S Rainer E Lutgens 1986 

(S) Coburg, 24 september 1938 
Bestemming Lichtenfels 
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(9) Köln TA (Telegraph Amt) 31 januari 1933 22 00 uur 
Bestemming München 

Stempels op de achterzijde Tremstempel München 121938 Rolstempel München 
121938 10 11 uur 



WIJ LAZEN VOORU 
Samenstelling: 
Nederlandse ti|dschr[ften: John Dehé 
Buitenlandse bladen: Edwin Muller 

BINNENLANDSE 
BUDEN 

Prachtig 
jubileumnumnier 
De redactie van Iberia 
(Kontactgroep Spanje-
Portugal) heeft veel werk 
gemaakt van de iooe 
aflevering van het blad. 
Het septembernummer 
telt meer dan tachtig 
pagina's, is volledig 
in kleur en bevat acht 
artikelen, plus het nodige 
verenigingsnieuws. 
Als bonus is het 
jubileumnummer 
voorzien van een harde 
kaft met goudopdruk. 
De vereniging bestaat 25 
jaar, de inhoud van het 
blad laat zien dat ook 
dit verzamelgebied vele 
bijzondere mogelijkheden 
heeft. Henk Veen schreef 
een mooi stuk over de 
Fado, dé muziek van het 
Portugese volk. Nico Beek 
belicht de Requete, een 
Carlistische beweging, die 
vooral bekend is geworden 
door haar rol tijdens de 
Spaanse Burgeroorlog 
(1936-1939). De requete 
was een paramilitaire 
organisatie, voortgekomen 
uit de Carlisten en had 
vooral steun onder de 
bevolking van Baskenland 

en Catalonië. Beek gaat 
uitgebreid in op de 
geschiedenis van de 
beweging en geeft de 
achtergronden van de 
(propaganda)zegels, 
fantasie uitgiften en 
proeven die tijdens de 
burgeroorlog verschenen. 
Henk Veen heeft niet alleen 
verstand van weemoedige 
muziek. Hij bespreekt 
ook de papier variëteiten 
van Portugese postzegels 
die tussen 1853 en 1938 
verschenen. Sommige 
zegels hadden een lange 
looptijd en dat resulteerde 
in een groot aantal 
variëteiten. Kleurvarianten 
zijn over het algemeen 
eenvoudig te herkennen, 
maar papiersoorten 
en -diktes kunnen 
verzamelaars tot wanhoop 
brengen. Om iets van die 
variëteiten te begrijpen en 
om de verschillen te leren 
herkennen legt Veen de 
lezers uit hoe in de tweede 
helft van de 19e en het 
begin van de 20e eeuw 
papier gemaakt werd. Ook 
gaat hij in op verschillende 
Portugese papiersoorten, 
zoals pontinhado, 
porcelana, esmalte en 
costelado. 
HansVinkenborg 
geeft de historische 
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en filatelistische 
achtergronden van 
een aantal (bijna 
onbetaalbare) brieven 
die in verband staan met 
een Spaans-Franse inval in 
Cochinchina (1858-1862). In 
een ander artikel vertelt hij 
iets over een van de meer 
zeldzame Carlistenzegels 
(Edifili59/i95A)uitde 
periode 1873-187. De 
Carlisten hielden toen in 
Noord-Spanje een deel 
van het grondgebied 
bezet en stelden er hun 
eigen zegels verplicht. 
Hij gaat vooral in op de 
echtheidskenmerken, 
want er zijn heel wat 
vervalsingen op de markt. 
Ook bij de Portugese 
Rode Kruiszegels 1927-
1937 zijn veel opdrukken 
vervalst. Frits van Beekum 
legt uit waar je op moet 
letten. Voor dit soort 
artikelen word je lid van 
een gespecialiseerde 
vereniging! 

Moicsi en meer 
Het is een mondvol: 
'Mededelingenblad van de 
Studiegroep voor bestude
ring van de postgeschie-
denis van de (voormalige) 
Nederlandse Overzeese 
Rijksdelen en Australa
sia'. De af korting werkt 
beter: ZWP. Aflevering 161 
verscheen in september en 
telt bijna 70 bladzijden. De 
inhoud is bijzonder geva
rieerd: van een waarschu
wing voor een rommelen
de eSay-aanbieder ('van 
eekelen5733'), luchtpost 
in Indië tot Surinaamse 
moksi. 
Wim van Aalzum schreef 
het luchtpostartikel: 
'Luchtpost van vooroor
logs Nederlands-Indië 
- Het Europese traject'. 
Nadat de KLM in septem-
ben930, na een aantal 
proefvluchten in de jaren 
daarvoor, begonnen 
was met een geregelde 

veertiendaagse dienst Am-
sterdam-Batavia, werd in 
1931 een wekelijkse dienst 
geopend. Van Aalzum 
bespreekt een aantal Eu
ropese brieven die in deze 
jaren vanuit of naar Indië 
werden gestuurd. Routes 
en verzendmogelijkheden 
staan daarbij centraal. 
Belangrijk is ook het 
artikel, dat Rob Ackerstaff 
schreef over de strijd 
van het postbestuur van 
Nederlands-Indië tegen 
het frauduleus herge
bruik van frankeerzegels. 
Poststempels die zegels 
letterlijk vernietigden, 
waren een wapen, maar 
aan de andere kant was 
het postbedrijf de verza
melaars ook ter wille met 
lichte afstempelingen op 
verzoek en het ter beschik
king stellen van speciale 
brievenbussen. 
Wim Vink schreef een goed 
gedocumenteerd stuk over 
postinrichtingen in Sarmi, 
een plaatsje op een schier-
eilandje aan de noord-
kust van Nieuw Guinea. 
Han Dijkstra bespreekt 
enkele bijzondere Untea-
poststukken ('Nieuwe 
vondsten') en staat stil bij 
de vijftigste verjaardag 
van het tijdelijk bestuur 
van de Verenigde Naties 
over het westelijk deel van 
Nieuw Guinea. 
De Surinaamse Moksi 
wordt opgediend door 
Bert van Marrewijk. 
'Moksi' betekent zoiets als 
'allegaartje, mengelmoes, 
ratjetoe'. Van Marrewijk 
belooft een reeks met al
lerlei Surinaamse postale 
wetenswaardigheden. Dat 
allerlei moderne brie
ven en stempels daarbij 
centraal staan, is geen 
verrassing. Leuke raadsels 
en vondsten vormen de 
ingrediënten van een 
mooi verhaal over relatief 
gewone poststukken. 

Weetjes 
Geen diep gravende arti
kelen in 'Onder de loupe 
genomen' van postzegel
vereniging Haarlemmer
meer. Het clubblad bestaat 
voornamelijk uit heel veel 
veilinglijsten en berichten 
over de uiterst succesvolle 
dubbeltjes- en stuiverboe-
ken. Philip Levert is altijd 
goed voor een aardig 
artikel. In de laatste paar 
afleveringen presenteert 
hij een flink aantal 'weet
jes', geplukt uit het Guin
ness Book of Stamps, Facts 
& Feats (). Mackay, 1982). 
Welk land had de primeur 
van officiële eerstedagen-
veloppen? Waar kwamen 
ze met een postzegel die 
tegelijk een lot uiteen 
loterij was? En hoeveel 
landen herdachten (filate-
listisch) Winston Churchill, 
toen hij in 1965 overleed? 
Leden van de vereniging 
Haarlemmermeer kunnen 
het u vertellen. 

Ook de auteur die zich 
verschuilt achter het 
pseudoniem BA (Bert 
Ackema?) draagt af en toe 
wat stukjes aan. Een mooi 
verhaal over klagende 
verzamelaars voert de 
lezers terug naar ene 
Seebeck, vertegenwoor
diger van postzegeldruk
ker Hamilton Bank Note 
Company in New York. 
Hij kwam met een aantal 
Zuid-Amerikaanse landen 
een bijzondere construc
tie overeen, leder jaar 
kregen zij zegels die maar 
een jaar geldig waren. Zij 
hoefden daarvoor niet 
te betalen, maar na het 
verschijnen van nieuwe 
zegels, verloren de oude 
hun frankeerwaarde en 
moesten de onverkochte 
voorraden teruggestuurd 
worden naar de drukker, 
die ze voor goed geld ver-



kocht aan verzamelaars 
Al in 1909 publiceerde 
Senfs Illustriertes Briefmar-
kenjournal een aantal 
artikelen waarin deze uit
buiting van verzamelaars 
aan de kaak gesteld werd 

Turkooize vlekken 
Ik dacht dat de belangstel
ling voor plaatfouten wat 
aan het inzakken was Na 
een bezoek van enkele 
uurtjes aan de studiezaal 
van het Museum voor 
Communicatie denk ik er 
anders over We hebben 
hier te maken met een tak 
van de filatelie waar nog 
steeds veel plezier aan 
beleefd wordt 
In de studiezaal van het 
Muscom waren zij met 
drie man sterk aanwe
zig )an vanWilgenburg, 
Hans Rooijakkers en Dirk 
Wolthuis, gewapend met 
loepen, fototoestellen en 
een ingenieuze statiefcon
structie Monique Erkelens 
reikte met engelengeduld 
de vellen aan Omdat de 
discussie soms nogal le
vendig was, stak ik aardig 
wat op over Imker-en 
rechtervellen, nieuwe 
vondsten en het eeuwige 
dilemma is dit een echte, 
of een verwaarloosbaar 
spatje? Hebben we te 
maken met een serieuze 
fout of een druktoevallig-
heid' In 'De Postzegel
variant , het blad van de 
Nederlandse vereniging 
De Plaatfout, staat die 
discussie ook regelmatig 
centraal Echte fouten 
zijn pas goed, dat 15 een 
mooie contradictie in deze 
wereld, waarin jubelend 
wordt geschreven over 
mooie deuken en verbluf
fend mooie fouten Een 
citaat 'Met veel plezier stel 
ik u deze prachtige nieuwe 
fout voor ( ) Deze fout 
betreft een turkooize vlek 
bij de linkerooghoek met 
ook nog eenzelfde stipje m 
het haar boven het oor' 
)oop van Biezen, de redac
teur van het blad en secre
taris van de vereniging. 

zou wel graag wat meer 
kopij ontvangen, waarin 
leden vertellen over hun 
ontdekkingen, mooie 
vondsten en verdere 
avonturen in plaatfout-
land Het grootste deel van 
de nummers die ik onder 
ogen kreeg wordt door 
hem gevuld, met heel veel 
ruimte voor de veilinglijs-
ten De vereniging heeft 
een website 
www plaatfout org 
Een van de leden maakt 
reclame voor een andere 
site www postzegelfou-
ten nl 

Veelzijdig 
In het bulletin van de 
contactgroep Frankrijk
verzamelaars Marianne 
nr 174 komen verschil
lende aspecten van dit 
brede verzamelgebied 
aanbod JosNolletgeeft 
tips aan hen die aan een 
tentoonstelling mee willen 
doen Een goed plan is 
daarbij essentieel Nollet 
toont zijn eigen plan bij 
zijn verzameling 'Rayon en 
taksstempels op portbrie-
ven naar Frankrijk' Met 
die verzameling behaalde 
hij onlangs 90 punten op 
de Salon du Timbre 
Ruud van Tol beschrijft 
de postgeschiedenis van 
de geannexeerde dorpen 
rond Parijs en illustreert 
zijn verhaal met mooie 
scans van poststukken 
en een verhelderend 
overzichtskaartje joh 
Groenewald gaat in op 
de zegels van de Como-
reneilanden, eens een 
Franse kolonie Frank
rijk had rond 1890 een 
uniform zegel in gebruik 
voor de zegels van al zijn 
kolomen, de allegorische 
voorstelling van Handel 
en Vrede, die over de hele 
wereld zouden heersen 
Ook de Comorenei landen 
(Anjouan, Grande Comore, 
Mayotte en Moheli) 
hebben die zegels dus 
gebruikt, met de namen 
van de eilanden onder de 
waarde-aanduiding 

Tegen 1908 werd de 
administratie van de 
eilanden gerationaliseerd 
en werden zij bij Mada
gascar ingelijfd, later als 
provincies De zegels van 
de eilanden bleven nog 
lang m gebruik, werden 
overdrukt met nieuwe 
waarden en zo ontstond 
een boeiend verzamelge
bied, speciaal voor hen 
die geïnteresseerd zijn m 
vreemde stempelcombma-
ties en opdrukvarianten 
Voor wie er het fijne van 
wil weten, is dit artikel een 
must 
Ook interessant is een 
artikel van Laurens Mes
selaar over Franse post in 
de Eerste Wereldoorlog 
Daar hoort een mooie 
website bij wwwssewnl/ 
frankrijk-woi-postzegels 
(Stichting Studiecentrum 
Eerste Wereldoorlog) 

BUITENLANDSE BLADEN 

Groen 
Het milieu wordt ook voor 
de posterijen een steeds 
belangrijker thema In Ne
derland blijft dit beperkt 
tot de themakeuze van 
de frankeerzegels, maar 
er zijn landen waar het 
serieuzer wordt aange
pakt Neem nu Frankrijk La 
Poste begon met het inzet
ten van elektrische voer
tuigen In 2007 besloot 
men uit milieuoogpunt om 
boekjes uit te geven met 12 
m plaats van 10 zegels (de 
zogenaamde eco-carnets) 
In 2011 verscheen een 
boekje ter ere van de dag 
van de postzegel, dat was 
gedrukt op lompenpa
pier met gom die met op 
oplosmiddelbasis was ge
produceerd En ten slotte 
op 1 juli 2011 de lettre vert 
(de groene brief) Dit is 
een speciaal tarief (iets 
goedkoper dan de priority 
brief, maar duurder dan 
de economy brief), waarbij 
wordt gegarandeerd dat 
het vervoer van de post op 
milieuvriendelijke wijze 
gebeurt, met per vlieg
tuig Timbres magazine 
van oktober wijdt een 
boeiend artikel aan dit 
fenomeen De oogst blijkt 

na een jaar al behoorlijk 
uitgebreid Eerst zijn er 
dus de vier frankeerze
gels voor brieven van 
respectievelijk 20,50,100 
en 250 gram Deze zegels 
zijn er zowel gegomd als 
m zelfklevende vellen van 
100 ten behoeve van be
drijven Daarnaast boekjes 
van 10 en 12 zegels van de 
laagste waarden, inmid
dels twee series bijzondere 
zegels met groenten en 
fruit, postwaardstuk-
ken, loketstroken en niet 
te vergeten het nodige 
promotiemateriaal van de 
post Niettemin een leuk 
stukje moderne postge
schiedenis, want het is nog 
een aardige kunst om alle 
verschillende waarden op 
gelopen brief te krijgen 
Timbres is over het alge
meen een mooi blad, dat 
een variëteit aan interes
sante artikelen bevat Dat 
bhjkt een bladzijde verder, 
waar deel 1 van een naoor
logs artikel over de post 
in Berlijn staat Eind april 
1945 was Berlijn een rume 
Van de 245 000 huizen 
waren er 50 000 compleet 
verwoest Met name 
de binnenstad met de 
regeringsgebouwen was 
m een 'maanlandschap' 
veranderd De stad was 
bevrijd door de Sovjets en 
de overlevenden probeer
den hun leven weer op 
te pakken Dat betrof in 
eerste instantie vooral het 
opruimen van puin Opval
lend genoeg herstelden 
de bezetters activiteiten 
van de post al zeer vroeg, 
namelijk op 18 mei 1945 
Nieuwe postzegels waren 
er nog met, en de oude 
mochten met meer worden 
gebruikt De brieven 
werden dus gefrankeerd 
met "taxe percue" Pas 
op 20 augustus (de stad 
IS inmiddels opgedeeld 
tussen de vier geallieerde 
machten) verschijnen de 
eerste zegels Het ontwerp 
IS fraai de Berlijnse beer 
en de wederopbouw Met 
als Inschrift "Stadt Berlin" 
Deze zijn m principe in alle 
zones geldig Daarnaast 
introduceren de Engel
sen en Amerikanen drie 
waarden van de AM post 
bezettingszegels die in 
de betreffende zones 
gebruikt kunnen worden 

Later volgen de alge
mene bezettingszegels en 
introduceren de Fransen 
eigen zegels met Franse 
waardeaanduiding Is er m 
het blad nog meer behalve 
traditionele filatelie en 
postgeschiedenis' jazeker 
Iets verder een fraai artikel 
over ansichtkaarten met 
afbeeldingen van het 
historische automerk De 
Dion Bouton en een artikel 
over de meester-graveur 
Slania 

Oostenrijk en Bosnië 
Het Winternummer van 
Austria gaat verder met 
het overzicht van de 
uitgiften van de Eerste 
Republiek Er wordt be
gonnen met de uitgiften 
uit 1925 na de mflatiepe-
riode, als de munt Kroon 
wordt vervangen door de 
Schilling Overigens was 
pas laat duidelijk hoe de 
nieuwe munt zou heten, 
vandaar dat er ontwerpen 
bestaan met verschillende 
munteenheden, waar
onder de Stuber Zoals 
altijd in die periode zijn 
de zegels fraai ontworpen 
door vooraanstaande 
kunstenaars Enig verschil 
IS, dat de Art Nouveau van 
het keizerrijk duidelijk IS 
overgegaan naar de Art 
Deco Naast frankeerzegels 
verschijnt tegelijk een 
serie portzegels die in 1932 
IS uitgegroeid tot maar 
liefst 27 waarden Deze 
zijn als losse zegels goed 
te vinden, op brief wordt 
het lastiger Dit wordt 
verklaard door de praktijk 
van het 'Skarten' De ze
gels werden veel gebruikt 
op interne formulieren, 
welke langere tijd werden 
bewaard Na die tijd werd 
een en ander verzameld en 
weggestuurd om de zegels 
eraf te laten knippen Dit 
gebeurde onder meer door 
veroordeelde misdadigers 
Het artikel vervolgt met de 
diverse andere uitgiften 
tot 1933 Hierbij ook de 
fraaie Nibelungen uitgifte 
uit 1925 

Dat moderne filatelie leuk 
kan zien blijkt uit een post-
stukje dat wordt getoond 
door Keith Brandon Het 
betreft "A frankmg from 
Franking" Frankmg is 
een dorpje van nog geen 
1 000 inwoners nabij de Plaatfoutverzamelaars bijeen foto C Heikamp 



IJLAZEN VOORU 
Samenstelhng: 
Nederlandse tijdschriften: John Dehé 
Buitenlandse bladen: Edwin Muller 

Duitse grens. Bultende 
woordgrap biedt de brief 
een modern stempel, dat 
nog niet was ontdekt en 
een tarief, dat na lang 
puzzelen het aanteken-
tarief voor buitenlands 
drukwerk blijkt te zijn. 

Na een artikel over de 
kunstenaar Klimt sluit het 
blad af met een artikel 
van Gerrit Mathijsen en 
Gerhard Weber. In 1900 
werden de postzegels in 
Oostenrijk-Hongarije in 
kreuzer/gulden waarde 
vervangen door zegels in 
heller/krone. Gedurende 
korte tijd mochten deze 
naast elkaar worden ge
bruikt in de verhouding 1 
kreuzer = 2 heller. Dit gold 
ook in Bosnië-Herzegovi-
na, dat indertijd was bezet 
door de Donau-monarchie 
tot eind maart 1900. Het 
ligt voor de hand, dat 
deze brieven schaars 
zijn. Niet alleen was het 
postverkeer in Bosnië be
perkt, de periode was ook 

aanmerkelijk korter dan 
in Oostenrijk. Bovendien 
werd deze gelegenheid 
gebruikt om een aantal 
tarieven aan te passen, 
waardoor het niet altijd 
mogelijk was om gewoon 
de zegel van het betref
fende tarief in de oude 
waarde te plakken. Om 
dit te verhelpen werden 
onder meer de 1 en 2 heller 
zegels (die eigenlijk alleen 
voor kranten bedoeld 
waren) tijdelijk geldig 
voor normaal postverkeer, 
zodat alle waarden op een 
nette manier konden wor
den aangevuld. Er wordt 
een aantal fraaie stukken 
getoond met daarbij veel 
nuttige informatie. 

Arme Honecker 
Het tijdschrift Jungen 
Welt had een prijsvraag 
uitgeschreven onder haar 
leden met de vraag een 
zegel te ontwerpen ter ere 
van de honderdste ver
jaardag van de politicus 
Erich Honecker, voormalig 
partijleider van de DDR. 
Het plan was het winnende 
ontwerp te gebruiken voor 
een "Marke Individuell", 
de Duitse tegenhanger van 
de persoonlijke postzegel. 
Eerder had Rudolph Hess 
ooit wel zo een zegel ge
kregen, maar helaas lette 
de posterijen nu wel wat 
beter op. De zegel wordt 
getoond in de Deutsche 
Briefmarkenrevue Nr. 10. 
Overigens is het de vraag 

Deutschland: oB 
Bost will keine 
Honecker-Marke! 

of Honecker het erg zou 
hebben gevonden. De 
man schijnt niet bepaald 
ijdel te zijn geweest en is 
tijdens zijn bewind slechts 
eenmaal op een zegel 
verschenen ter ere van 
het bezoek van Leonid 
Breznew. 

Luud Albers 
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EUTERPESTRAAT 1940 
Van tijd tot tijd vind je 
op eBay poststukken, 
waarachter een verhaal 
schuilgaat, dat waard is 
om te worden opgetekend 
voor medefilatelisten die 
het niet hebben gezien. 
Kort geleden trof ik (weer) 
zo'n stuk aan. Het viel op 
door de 22 Vz cent oranje 
Nvph 191. Weliswaar een 
kwart slag gedraaid 
geplakt, maar met een 
mooi stempel: Amsterdam, 
8 januari 1940, op zich 
echter n iet zo bijzonder. 
Maar dan het adres van de 
afzender: EUTERPESTRAAT 
54 te Amsterdam. 
En toen begon een belletje 
te rinkelen, mede gezien 
de Joodse naam van de 
afzender A(braham). 
Steinberger. In die Euter-
pestraat was namelijk een 
Duitse Sicherheitsdienst 
(SD) gevestigd, in 1942 ge
volgd door de Zentralstelle 
für Jüdische Auswande
rung die de deportatie 
van de Nederlandse joden 
organiseerde. Een levens
gevaarlijke situatie dus die 
dan ook niet goed is afge
lopen. Abraham Steinber
ger werd op 1 september 

1894 geboren te Kolanow 
in Polen en verhuisde 
begin jaren dertig van de 
vorige eeuw naar Duits
land. Door de opkomst van 
het antisemitisme vluchtte 
hij omstreeks 1936 naar 
Nederland, waar hij kwam 
te wonen in de Den Tex-
straat 40 in Amsterdam. 
Spoedig daarna verhuisde 
hij andermaal, nu naar de 
Euterpestraat. Uit de be
stemming van de brief kan 
worden opgemaakt, dat 
hij een geschil had met de 
Duitse belastingdienst in 
Berlijn, afdeling Bezwaar
schriften Inkomstenbe
lasting. Al zeer kort na het 
begin van de deportaties 
in juli 1942 werd Steinber
ger opgepakt en naar het 
onder de SD ressorterende 
'J udendurchgangslager" 
Westerbork gestuurd. Van 
hieruit werd hij aan het 
einde van de maand naar 
het vernietigingskamp 
Auschwitz afgevoerd en 
aldaar op 3 augustus 1942 
vermoord. 
Voor de volledigheid zij 
hier vermeld, dat vanuit 
Westerbork van 15 juli 1942 
tot en met 3 september 
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1944 treinen naar verschil
lende vernietigings
kampen vertrokken met 
in totaal ruim 100.000 
gevangenen. Ongeveer 
900 gevangenen konden 
niet meer worden weg
gevoerd en ontkwamen 
aldus aan de dood. Ruim 

200 'ingezetenen' zagen 
kans te ontvluchten. 
Al met al een bijzonder 
poststuk, waarin filatelie, 
historie en tragiek zijn ver
enigd. Dat het ooit niet is 
weggegooid en zelfs weer 
in Nederland is terecht 
gekomen, mag een klein 

wonder heten. 
Gegevens voor dit artikel 
werden ontleend aan de 
websites van 'Community 
Joods Monument'en 
'Kamparchieven'. 



Onmisbare testapparatuur 
ideaal voor de professionele verzamelaar 
De voordelen liggen voor de hand: 

Signoscope T1 
's-Werelds eerste optisch 
electronisch watermerkzoeker 

Bestelnr. 9886 
(220V adapter 
apart bijbestellen) 

SAFEPress 

Piiilalux3 

De electroniscine Droog 
Press met warme lucht 
circulatie 

Bestelnr. 9895 
Winnaar Britse 
Royal Mail 
"Innovation" 
onderscheiding 1998 

Het universele testapparaat 

Bestelnr. 9865 
Inclusief 220V adapter 

Voor informatie en/of verkoopadressen: 
Botersloot 62-64 • 3011 HJ Rotterdam 
tel.: 010 - 414 30 77 • Fax: 010 - 414 94 99 
e-mail: ni.mastrigt@wxs.nl • www.sate-nederland.nl 
KvK Rotterdam nr. 850829550 

PERFOtronic 
's-Werelds enige 
electronische tandingmeter 

Bestelnr. 9850 
Inclusief 220V adapter 

SAFEUV-MuIti 

Lange golflamp 
met ingebouwde loupe 

Bestelnr. 1060 
(220V adapter 
apart bijbestellen) 

SAFE NEDERUND 

P.W.Meinhardt 
Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 • zaterdag 
Telefoon 070 365 22 27 Fax 070 365 18 85 
E-mail info@collectura.com 
ING 125.34.14 ABN Aitiro Bank 80.70.90.077 

Piet Heinstraat 36 - 3518 CH Den Haag 

Michel catalogi 
Catalogus Overzee 9.1 China Hongkong Taiwan 2013, kleur 74,00 
Spec. cat. Gulf-States 2e editie 2013, in kleur 79,00 
Catalogus Europa CEPT 2013, in kleur 52,00 
Catalogus Duitsland Junior 2013, in kleur 9,95 
Nieuw: Atlas zur Deutschland-Philatelie (met CD) 79,00 , 

Nieuwe Yvert catalogi 
Catalogus Overzee deel 2 Landen C-D 2013, in kleur 44,00 
Franse Gebieden 1 tot onafhankelijkheid 2013, in kleur 33,00 
Franse Gebieden 2 na onafhankelijkheid A-L 2013, in kleur 38,50 

Phüex cataloai 2013 
Duitsland deel 1 Duitse Staten, Duitse Rijk & DDR, in kleur 7,50 
Duitsland deel 2 Bondsrepubliek & Berlijn, in kleur 9,50 
Oostenrijk, in kleur 14,50 
Zwitserland & Liechtenstein, in kleur 14,50 
Vaticaan, in kleur 12,50 
Frankrijk, Israël, Groot-Brittannië, UNO verschijnen pas eind 2013 

Mast Plaatfouten Nederland 2013 
Catalogus Plaatfouten Nederland, meer dan 1000 nieuwe! 49,50 
NVPH speciale catalogus Nederland 2013, in kleur 29,90 
Book4U catalogus Stadspostzegels Nederland 2013 21,95 
Vliegende Hollander Luchtpostcatalogus Nederland 2012 25,00 
Zonnebloem catalogus Indonesië 2013 16,90 
Zonnebloem catalogus Suriname 2013 14,90 

OBP speciale catalogus België 2013 29,90 

Nieuwe catalogi 
Scott speciale catalogus USA & Gebieden 2013, in kleur 89,90 
US Postal Service catalogus USA 2013, in kleur 24,95 
Harris catalogus USA & Canada 2013, in kleur 32,50 
Unitrade speciale catalogus Canada & Gebieden 2013, kleur 42,90 
ANK speciale catalogus Oostenrijk & Gebieden 2013, kleur 45,00 
LBK speciale catalogus Liechtenstein 2013, in kleur 35,00 
SBK catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2013, in kleur 39,90 
Edifil catalogus Spanje 2013, in kleur 17,90 
Edifil catalogus Spanje & Gebieden 2013, in kleur 37,50 

Bekijk onze vernieuwde site www.collectura.com f 

mailto:ni.mastrigt@wxs.nl
http://www.sate-nederland.nl
mailto:info@collectura.com
http://www.collectura.com
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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 
nietUPUlanden vermeld, 
bijvoorbeeld als hun uitgiften 
als normale emissies in 
de algemeen gebruikte 
postzegelcatalogi (zoals Michel 
en Yvert) worden vermeld. 

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

EUROPA 

ALBANIË 
2i9'i2. Europa. 
30, 250 L. (samenhangend). 
Geschilderde en getekende 
landschappen. 

289'i2. Europees kampi
oenschap voetbal in Polen en 
Oekraïne. 
100,200 L. (samenhangend). 
Vlaggen en embleem. 
3io'i2.90e geboortedag 
Kin Dushi. 
150 L. Portret publicist. 
9io'i2.90 jaar bij UPU*. 
250 L. Embleem en brief. 

i 90vjetori 
i ( . , l i l 
të Shqipërisë, 
nëUPU 

ANDORRA FRANS 
5io'i2. Vrouwenstemrecht 
sinds 1970. 
€ 0.89. Vrouw met stembiljet 
en vlag. 

2iio'i2. Voorzitterschap 
Raad van Europa. 
€1.. Handen in kleuren 
van vlaggen met Europese 
sterren. 

ATHOS (Heilige berg). 
i29'i2. Kerken van kloos
ters, III. 

Samenstelling: 
ArieNoorlandAI)P 
Postbus 21331,3001 AH Rotterdam 

€0.62, 0.78, 0.85,1., 2.10. 
Resp. Karakallou, Philotheou, 
Simonos Petras, Aghiou 
Pavlou,Stavroniketa. 

AZERBEIDZJAN 
i8io'i2. Diplomatieke 
betrekkingen met Egypte 
20 jaar. Gezamenlijk uitgifte 
met Egypte. 
Velletje met 0.60, 0.60 m. 
(ook ongetand). Maagden
toren (Baku), piramides met 
Sphinx (Gizeh). 

24io'i2.130e geboortedag 
Gusyn Cavid. 
1.30 m. Portret schrijver. 
29io'i2. Diplomatieke 
betrekkingen met Polen. 
Velletje met 0.60,0.60 m. 
(ook ongetand). Portret
ten van: sultan Uzun Hasan 
(14231478), koningvan Polen 
Casimir IV (14271492). 
29io'i2. Klederdrachten uit 
Shusha, Karabach. 
Velletje met 0.60,0.60 m. 
(ook ongetand). igeeeuwse 
dracht: vrouw met kind, man 
met kind. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
iio'r2. Tien jaar euro. 
2. KM. Munten. 

BOSNIEHERZEGOVINA 
(Kroatische PostMostar) 
9io'i2. Muziekinstrument. 
0.20 KM. Snaarinstrument 
sargija. 

BOSNIEHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
85'i2. Rode Kruis. 
0.20 KM. Tekst. (Verplicht 
toeslagzegel 8i5mei). 
t99'i2. Vliegtuigen. 
0.90,1.50 KM. Resp. Fizir FN, 
IkarusIK2. 

BULGARIJE 
228'i2.150e geboortedag 
Claude Debussy (18621915). 
1. L. Franse componist in 
stoel. 
249'i2. Internationale 
beurs van Plovdiv 120 jaar. 
0.65 L. Embleem. 
259'i2.150e geboortedag 
Ivan Petrov Stoyanovich 
(18621947). 
0.65 L. Portret revolutionair. 
ioio'i2.150e geboortedag 
Arnoldo Zocchi (18621940). 
1. L. Standbeeld van Itali
aanse beeldhouwer. 
i8io'i2. Natuurreservaat 
Parangalitsa. 
Velletje met 0.65,1.50 L. 
Resp. sleutelbloem (Primula 
deorum), Europese wilde kat 
(Felis silvertrissilvestris). 

brug (Letland), Lyduvinai 
brug (Litouwen). 

hart, ezel met gans en ogen. 
i2ii'i2. Volkshuisvesting
wet van Bonnevay 100 jaar. 
€ 0.57. Portret politicus Lau
rent Bonnevay (18701957) en 
kantoorgebouw. 

FINUND 
5ii'i2. Kerst. 
€ 0.60 (driehoekzegel), 1 Kl. 
Resp. kerstboom, lantaarn in 
de sneeuw. 

DUITSLAND 
i iio'i2. Domowina Bond 
(Sorben) 100 jaar. 
€ 1.45. Feest 'Vogeltrouwerij' 
metvogelfiguren. 

2ii'i3. Valentijnsdag. 
Zesmaal 1 KI. (in boekje). 
Snoepgoed met ijsberen, 
parkieten, olifanten, kame
leon, walvis, aapje. 
2ii'i3. Wintergroeten. 
1 Kl. Sleeën in Kaivopuisti 
Parkin Helsinki. 
2ii'i3. Frankeerzegel. 
€1.10. Orchidee. 

tiio'i2. Tweede Vaticaans 
Concilie 50 jaar geleden. 
€0.45. Latijnse tekst in 
kruisvorm. 
iiio'i2. Burchten 'Der drei 
Gleichen'. 
€ 0.55. Burg Gleichen met 
Mühlburg en Wachsenburg. 

DREI GLEICHEN 

DEUTSCHLAND 

FRANKRIJK 
2ii'i2. Postzegeltentoon
stelling 'Timbres Passion' in 
Beifort, 
€ 0.60 (+ label). Exposi
tiegebouw met beeld 'De 
Leeuw van Belfort'. Portret 
beeldhouwer F.A. Bartoldi 
(18341904) met Vrijheids
beeld (New York). 

iiio'i2. Helmut Kohl (1930), 
ereburger van Europa. 
€ 0.55. Portret oudbonds
kanselier met vlaggen. 

ESTUND 
25io'i2. Spoorbruggen. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Litouwen en Letland. 
€ 0.45; velletje met driemaal 
€ 1.. Tremen met resp. 
Narvabrug (Estland); Narva
brug (Estland), Carnikava

i2ii'i2. Belangrijke histori
sche gebeurtenissen. 
Velletjemet €1.35,1.35. 
Sainte Genevieve in Parijs 
(480), Clovis in strijd met de 
Visigoten bij Vouillé (507) 
met paarden en ruiters. Op 
rand landkaart van Parijs ten 
tijde van de Franse overwin
ning op de Romeinen. 
i2ii'i2. Henri IV (15331610). 
Gezamenlijke uitgifte met 
Frans Andorra. 
€ 0.60. Portret Franse koning 
en mederegeerder van 
Andorra. 
i2ii'i2. Wenszegels. 
Twaalfmaal Lettre Verte 20g 
(€ 0.57), Negenmaal verschil
lende wensteksten, handen 
met brailletekst, hoefijzers en 

i2ii'i2. Orgel van Saint
lacques de Lunéville. 
Velletjemet €0.89,1.45. 
Ornamenten van kerkorgel 
gebouwd rond 1750. 
i2ii'i2. Gemaskerd bal. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Zweden. 
Velletje met € 0.60, 0.77. 
Resp. Portret Franse compo
nist Daniel Auber (17821871), 
scène uit opera 'Het ge
maskerde bal' met Zweedse 
koning Gustaaf III (17461792) 
tijdens zijn laatste uren. Óp 
rand trappenhuis van Opéra 
Gamier in Parijs. 

i2ii'i2. Rode Kruis. 
Velletje met vijfmaal € 0.57. 
Handen met hart, man met 
gewonde persoon op schou
der, rood Kruis, personen in 
kring, mensen met hond en 
hart. Velletje wordt verkocht 
met een toeslag van € 2.
voor het Rode Kruis. 

GROENLAND 
22io'r2. Luchtvaart in 
Groenland, II. 
7.50, 28., 36. kr. Resp. 
Vliegtuig DC4/DC6B (1963
1979), helikopter Sikorsky 
S61N (19652012), helikopter 
Bell let Ranger (19731997). 
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22io'i2. Serie 'Expedities', 
X. 
29.50 kr. Portret poolreiziger 
Hans Hendrik (18341889). 
Ook blok met zegel. 
22io'i2. Kerst. 
8., 9.50 kr. Resp. kerstboom 
en kindergezichten, kin
dergezichten in ballen met 
kerstgroen. 

GROOTBRITTANNIE 
9i'i3. Metronetwerk Lon
den 150 jaar. 
2nd, 2ncl, ist, ist, 11.28, 
1.28; velletje met ist., 77, 



87 p., 11.28. Resp. opening 
met stoomlocomotief bij 
Paddington Station (1863), 
spoorwegwerkers gra
ven tunnel (1898), wagon 
met passagiers (1911), Art 
Deco-station Boston Manor 
(1934), klassieke wagon 
(1938), station Canary Wharf 
met roltrappen; affiches 
in metrostations: 'Golders 
Green' en 'To Fresh Air' en 
'Summer Sales', 'For the Zoo' 
(pinguïns) en 'Power' en 
'The Seen', 'A Train every 90 
seconds' en Thanks to the 
Underground' en 'Victoria 
Line', 'The London Transport 
Collection' en 'London Zoo' 
en 'The Tate Gallery bv Tube' 
(plattegrond netwerk). 

GUERNSEY 
27-9-'i2. Festival week 'Floral 
Guernsey' 20jaar. 
39,52, 53. 59. 69, 74 p.; Blok 
i 3.-. Resp. kar met bloeme-
nassortiment, tuin met rozen
perken, bootje met bloeme-
narrangement, landschap 
met bloemen, bloemenstal, 
bloeiende planten. 
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HONGARIJE 
i4-9-'i2.71e geboortedag 
Florian Albert (1941-2011). 
Blok 100 Ft. Portret voetbal
ler. Op rand speler met bal en 
handtekening. 

8-io-'i2. Parlementsgebouw 
110 jaar. 
Velletje met achtmaal 200 Ft. 
Verschillende afbeeldingen 
van in- en exterieur. 

IERLAND 
ii-io-'i2. Kinderhulpfonds 
Bernardossojaar. 
€ 0.55. Meisjesgezicht en 
tekening met regenboog. 
8-ii-'i2. Kerst. 
€0.55.0.55,0.82. Resp. 

brandende kaars, 'Aanbid
ding door de Herders' van 
Girolamo Troppa (1637-1710), 
'Aanbidding door de Drie 
Wijzen' van Jan Brueghel de 
Oude (1568-1628). 

ITALIË 
28-9-'i2. Serie 'Botanische 
Tuinen'. 
€ 0.75,0.75. Tuinen Rome, 
Catania. 

i-io-'i2. Serie 'Instellingen', 
Rekenkamer. 
€ 0.60. Gebouw in Rome met 
standbeeld van staatsman 
graaf Camillo Benso di Ca-
vour (1810-1861). 
it-io-')2. Tweede Vaticaans 
Concilie 50 jaar geleden. 
€ 0.60. Portretten van 
pausen Benedictus XVI 
(1927), Paulus VI (1897-1978), 
Johannes XXIII (1881-1963) 
met openingsceremonie in 
Sint-Pietersbasiliek. 

12-10-12. Kerst. 
€ 0.60, 0.60. Schilderij 'De 
Geboorte met de heiligen 
Johannes de Doper en 
Bartolomeus' van Antonio 
del Massaro (ca.1450-1516), 
kerstboom met sterren. 
i2-io-'i2. Dag van de Post
zegel. 
Vijfmaal € 0.60 (samenhan
gend). Overleg met jfilatelis-
ten, tekenen verklaring met 
hand en pen, ontwerpers 
met computer en penseel, 
beoordeling door filatelisti-
sche commissie, drukken van 
de zegels met drukpers. 
i2-io-'i2. Padvinderij 100 
jaar. 
€ 0.60. Padvinder met rug
zak, wimpel en embleem. 
i3-io-'i2. Serie 'Gemaakt in 
Italië', 100 jaar Guzzini. 
€ 0.60. Verschillende huis
houdelijke kunststofproduc
ten van Fratelli Guzzini S.p.A. 
met jubileumembleem. 

14-10-'12. Serie 'Gemaakt in 
Italië', keramiekkunst. 
Vijfmaal € 0.60 (samenhan

gend). Bord met afbeelding 
van Artemis en Endymion uit 
Castelli, tegels van trap van 
Santa Maria del Monte in Cal-
tagirone, tegelplateau, twee 
ovens uit Castellamonte, 
bord met vogel uit Squillace. 
i7-io-'ii. 100e geboortedag 
paus Johannes Paulus 1(1912-
1978). 
€ 0.60. Portret paus met koe
pel van Sint-Pietersbasiliek. 
22-io-'i2. jubilea sterren
wachten. 
€ 0.60,0.60. 200 jaar Capo-
dimonte met melkwegstelsel 
ARP 273.150 jaar Brera met 
sterrenstelsel M51. 

KOSOVO 
i8-8-'i2. Tradities. 
€ 1.- Bruid in klederdracht in 
poort. 
2012. Majiinda Kelmendi, 
deelneemster Olympische 
Spelen 2012. 
€0.70.1.-. Verschillende 
afbeeldingen van judoka. 

KROATIË 
i6-io-'i2. Diplomatieke re
latie met San Marino 20 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte met 
San Marino. 
Velletje met tweemaal 
7.10 kn. Delen van traditio
nele kleding uit San Marino 
en Rab. Op rand beeldhou
wer Marino. 

i9-io-'i2. Verzekeringsmaat
schappij Euroherc 20 jaar. 
3.10 kn. Boom met gebouw in 
Zagreb en kerktoren in Lju-
buski met ridder op paard. 
24-io-'i2. Natuursteen en 
mineraal. 
Velletje met tweemaal 2.- kn. 
(ronde zegels). Zebrato-
graniet.roseliet. 

LIECHTENSTEIN 
4-io-'i2. vlinder, opdruk. 
6.- F. Opdruk op 5.- F. Antho-
charis cardamines. 

i2-it-'t2. Prinselijke schat
ten. III. 
1.-. 1.40 F. Werken van Itali
aanse kunstenaar Massimilli-
ano Soldani-Benz (1656-1740) 
resp. terracotta reliëf 
'Kruisafneming van Christus', 
bronzen reliëf 'Christus op 
Olijfberg'. 

i2-ii-'i2. Kunst, zeefdrukken. 
1.-, 1.40 F. Werken van Hanna 
Roeckle (1950) resp. 'Crystal 
B', 'Crystal G'. 
12-11-12. Kerst. 
0.85.1.0,1.40,1.90 F. 
Aartsengelen resp. Rafael, 
Michael, Gabriel, Uriel. 
i2-ii-'i2. Chinees Nieuwjaar, 
JaarvandeSlang'*. 
1.90 F. Slang. 

LITOUWEN 
29-9-'i2. Bankbiljetten tot 
1992. 
2.- Lt. Verschillende bank
biljetten met o.a. hert, beer, 
kieviten en otters. 

LIETUVA ^ ^ 

^ _ _ 

LicnmB nacionainw M iikOiimul 20iiwni 

20-to-'i2. Oskar Minkowski 
(1858-1931). 
1.35 lt. Portret diabeteson
derzoeker. 

................. 
LUXEMBURG 
20-i-'i2. Huwelijk prins Guil-
laume (1981) met gravin Step
hanie de Lannoy (1984). 
Blok €4.-Echtpaar. 

MAN 
3-9-'i2. Winnaars Olympi
sche Spelen 2012 in Londen. 
Velletje met driemaal 38 p., 
driemaal 13.-. Ter gelegen
heid overwinning achtervol
ging mannen door Ed Clancy, 
Steven Burke, Peter Ken-
naugh en Geraint Thomas. 
Zegels reeds uitgegeven op 
i-i-'i2. Resp. deel racefiets, 
racefiets. 

2o-io-'i2. Kerst. 
38, 41,71p. , i 1.05,1.16, 
1.73. Wintergezichten resp. 
mensen en bomen met ver
lichting bij gerechtsgebouw 
in Ramsey, postauto bij huis 
in Glen Auidyn met mensen 
en hond, kerstkoor bij 
politiebureau in Castletown, 
avondlicht in Sulby Glen met 
vrouw en hond, zoetwaren-
winkel in Ramsey, straat met 
kinderen in Peel. 

MOLDAVIË 
2i-9-'i2. Nationaal erfgoed. 
landschappen. 
1.20. 4.20,7.-L., Resp. 
Buteshty kloof, heuvels in 
vallei van rivier Prut, Emil 
Rakovitsa-grot. 

MONACO 
2-ii-'i2. Kerst. 
€ 0.60. Maria, jozef en Jezus 
op schilderij van Giotto di 
Bondone (1266-1337). 
2-ii-'i2. Postzegeltentoon
stelling Timbres Passion 
in Belfort, historische bin
dingen tussen Grimaldi en 
Belfort. 
€ 0.55,0.55 (samenhan
gend). Gravin Louise 
d'Aumont Mazarin (1759-
1826), prins Honoré IV van 
Monaco (1758-1819). Beide 
zegels met wapenschilden. 

OEKRAÏNE 
20-9-'i2. Stad Sudak 1800 
jaar. 
2.- Hr. Fort en verdedigings
muren. 
25-9-'i2. Donetsk-regio 80 
jaar. 
Blok 2.- Hr. Luchthavenge-
bouw en wapenschild. 
4-io-'i2. Botanische Tuin 
Nikita 200 jaar. 
Velletjemet 2.-, 2.-, 2.50, 
5.30 Hr. (doorlopend beeld). 
Resp. bomen, administratie
gebouw, muziekpaviljoen, 
cactus (Ekhinocereus sp.). 

'itHffi 1 \n . tWiOlWKiMH «WÏC"»M !l£im' 

9-io-'i2. Tekenwedstrijd 
'Mijn favoriet Oekraïne. 
2.- Hr. Bloemen en zon. 
i4-io-'i2. Stad Chyhyryn 
500 jaar. 
2,- Hr. Historisch stadsbeeld 
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en stadswapen met paard 
en pijlen. 

OOSTENRIJK 
5-io-'i2. Film Madagascar 3. 
Blok €0.62. filmfiguren: 
leeuw, pinguïns, zebra, 
leeuw, giraf, nijlpaard. 

6-io-'i2. Oude Kunst. 
€ 1.70. Schilderij 'Slapend 
Kind' van Bernardo Strozzi 
(1581-1644). 
6-io-'i2. Serie 'Hedendaagse 
Kunst'. 
Velletje met € 0.62,0.70. 
Mieren. 
io-io-'i2. Moderne kunst. 
€ 0.62. Schilderij 'Zelfportret' 
van Marie-Louise von Mote-
siczky (1906-1996). 

t3-io-'i2. Carl Auer von 
Welsbach (1858-1929). 
€ 0.62. Wetenschapper en 
uitvinder met gasgloeilamp, 
i5-io-'i2. Spoorlijn Raab-
Oedenburg-Ebenfurter 140 
jaar. 
€0.62. Elektrische-en 
stoomlocomotief met stads
wapens 
i9-io-'i2. Serie 'Wiinregio's'. 
€ 0,62. Grüner Veltlinger uit 
Neder-Oostenrijk met wijn
glas, molen en druiventros. 

Wf^ÓK)ri^té-et\ 

Österreich 
aoi! 

A 

\ 

62: 

25-io-'i2. filmfestival Vien-
nalesojaar. 
€0.70. Beeld uit film'Une 
Catastrophe' van jean-Luc 
Godard (1930). 

PORTUGAL 
25-9-'i2. Smaken van lucht 

en vuur, vleeswaren. 
€0.32,0.32,0.47,0.47,0.57, 
0.68, 0.68, 0.80; velletje met 
driemaal € 0.80. Chourif a de 
Vinhais, Chourifo da Guarda, 
Chourifa de cebola de Ponte 
de Lima, Chourifa de Mon-
talegre, Salpicao de Vinhais, 
Moura de Vila Real, Morcela 
da Guarda, Alheira de Mi-
randela; driemaal verschil
lende gedroogde hammen. 
Varkens op rand. 

3-io-'i2. Paleizen. 
€0.32, 0.32, 0.68,0.68, 
0.80,0.80. Resp. Ajuda, 
Pena, Marfra, Sintra, Mont-
serrate, Queluz. 
9-io-'i2. Schoolzegels. 
€ 0.32,0.68, 0.80. Kinderte
keningen. 

ROEMENIE 
^-io-'i2. 20 jaar vriend
schappelijke relaties met 
Duitsland. 
2.10 L. Paraplu met kleuren 
van vlaggen. 

i2-io-'i2. Kloosterkerk Cur-
tea de Arges 500 jaar. 
4.50,14.50 L. (samenhan
gend). Kerk. 

i9-io-'i2. Bergdieren. Geza
menlijke uitgifte met Spanje. 
3.10,3.10 L. Capra Pyrenaica, 
Cervus elaphus. 

RUSLAND 
i9-9-'i2. Russische soeverei
niteit 1150 jaar. 
10.- r. Prins Rurik, gezin met 
kind en soldaat. 
2i-9-'i2. Regionale Com
municatieorganisatie RCC, 
klederdrachten. 
15.- r. Jongen met fluit en 
meisje met bloemen in 
ceremoniële kleding van 
Vologda, met RCC-embleem. 

2i-9-'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
Blok 50.- r. Overdruk met 
vermelding van gewonnen 
medailles op blok uitgege
ven Op26-7-'l2. 
30-9-'i2.175 jaar Russische 
Spoorwegen. 
Blok 50.- r. Stoomlocomotief 
en hogesnelheidstrein. 

Velletje met tweemaal 
€ 0.85. Delen van traditione
le kleding uit San Marino en 
Rab. Op rand beeldhouwer 
Marino. 
i6-io-'i2. Wijnen. 
Velletje met zevenmaal € 1.-. 
Wijnetiketten uit Kendall-
Jackson (Californië), Casillero 
del Diablo (Chili), Mission 
HILL. (Canada), Octagon 
(Virginia), Jacob's Creek 
(Australië), Luigi Bosca(Ar
gentinië), Groot Constantia 
(Zuid-Afrika). Op rand ge
dicht 'Ode aan de Wijn' van 
Pablo Neruda 

i6-io-'i2. Strijders voor 
vrijheid. 
€ 1.74, 2.64 (samenhangend 
met tussenveld). Socialis
tische politici resp. Filippo 
Turati (1857-1932), Giacomo 
Matteotti (1885-1924). 
i6-io-'i2. Spoorlijn San 
Marino-Rimini 80 jaar. 
€2.64. Elektrische trein. 
i6-io'i2. Kerst. 
€ 0.85. Schilderij van Marco 
Ventura 'Maria met Kind'. 

i-io-'i2. Noordelijke 
Scheepswerf 100 laar. 
15.-r. Anker en schepen. 
5-io-'i2. Noordelijke gas-
pijpleiding voltooid. 
Blok 40.- r. Bouwschepen en 
-platforms Op rand land
kaart en traject pijpleiding 
en portret Catharina I. 

io-io-'i2.500 jaar bescher
ming Russische grenzen. 
13.- r. Landkaart met in kleu
ren van vlag met lauwertak 
en geweren. 
i9-io-'i2. Olympische Win
terspelen 2014 in Sochi. 
Zesmaal 25.- r. Skiën, bob-
slee, skeleton, schaatsen, 
snowboarden, vrije stijl 
skiën. 

SAN MARINO 
i6-to-'i2. Diplomatieke 
relatie met Kroatië 20 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Kroatië. 

SERVIË 
4-6-'i2. Paralympische 
Zomerspelen. 
10.- Ndin. Rolstoelrenner. 
(verplicht toeslagzegel 4-10 
juni). 
it-6-'i2. St. Sava-kathedraal. 
10.- Ndin. Kerkinterieur. 
(verplicht toeslagzegel 11 
juni-3iaug.) 

SLOVENIË 
8-5-'i2. Rode Kruis. 
€ 0.15. Tekst met embleem. 
28-9-'i2. Kunst. 
€ 1.33. Schilderij 'Kantwerk-
ster' van Veno Pilon (1896-
1970). 
28-9-'i2. Wereldkampi
oenschappen schaken voor 
junioren in Maribor. 
Blok € 1.33. Schaakstuk paard 
met brug over Drava. 

28-9-'i2. Gouden medaille 
Olympische Spelen Urska 
Zolnir. 
€ 0.92. Judoka met medaille. 
28-9-'i2. Bijen. 

€0.40,0.44,0.77; blok 
€ 0.92. Resp. Bombus lapi-
darius, Bombus pascuorum. 
Bombus humilus; Bombus 
lucorum. 

SLOWAKIJE 
i2-io-'i2. Natuurbescher
ming, bloemen in Nationaal 
Park Lage Tatra. 
Velletje met tweemaal € 0.70 
(met twee siervelden). 
Saxifragamutata, Loiseleuria 
procumbens. 

TSJECHIË 
7-ii-'i2. Tsjechische schil
derkunst. 
26.-, 32 Kc; velletje met 
tweemaal 30.- Kc. Resp. 
'Meisie met lang Haar van 
Kamif Lhotak (1912-1990), 
'Zelfportret met Familie' van 
Jan Kupecky (1667-1740); 
delen uit schilderij 'Vreugde 
van het Leven' met naakte 
vrouwen op paarden van 
Frantisek Kupka (1871-1957). 

TURKIJE 
ii-9-'i2. Dienstzegels, 
seizoenen. 
0.10,0.25,0.50,1.- NTL. Resp. 
winter met dennetak en 
sneeuw, lente met bloesem
tak, zomer met tak en kersen, 
herfst met herfstbladeren. 

VATICAAN 
6-ii-'i2. Reizen van paus 
Benedictus XVI (1927) in 2011. 
€0.60,0.75,1.10,1.60,2.-. 
Paus met afisceldingen uit 



resp. Kroatië, San Marino, 
Spanje, Duitsland, Benin. 
6-11-12. Kerst. 
€ 0.60,0.76. Werl<en van 
Jénos Hajnal (1913-2010). 
Resp. 'De Aankondiging' met 
Maria en engel met duif, 'De 
Geboorte van lezus'. 

ZWITSERLAND 
22-ii-'i2. Pro luventute. 
85*40,100+50,100*50 c. 
Resp. Meisje en |ongen met 
bal, meisje met pop, kleuter 
in kinderstoel. 

22-ii-'i2. Dag van de Post
zegel. 
Blok 85 c. Huizen in stad 
Altstätten. 

'iTasii 

22-ii-'i2. Kerst. 
85,100,140 c. Verschillende 
lichtversieringen. 
22-ii-'i2. Kinderstripserie 
Yakari. 
100,100 c. Yakari met vlinder 
en bloemen, op paard. 
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BUITEN EUROPA 

ALGERIIE 
i-io-'i2. Granen. 
15.-, 20.-, 30.- Dh. Soorten 
resp. Boussalam, Mohamed 
Ben Bachir, Hedbao3. 

ARGENTINIË 
29-9-'i2. Argentijnse festi
vals, V. 
Viermaal $ 3.- Feest van de 
Ambachten met handen en 

kruik. Feest van de aardno
ten met vrouwenfiguur en 
aardnoot, Sinaasappelfesti-
val met fruit en plukker met 
boom. Nationale Dag van het 
Brandmerken van Kalveren 
met kalveren en gaucho met 
brandijzer. 

ARUBA 
20-9-'i2. Katten. 
Achtmaal 110 c. (samenhan
gend). Verschillende katten. 
i8-io-'i2. Kerst. 
75,120,125, 210 c. (samen
hangend). Resp. kerstballen, 
pakjes en kerststal, kaarsen, 
vuurwerk en champagne
glazen. 

ASCENSION 
i5-ii-'i2. Kerst, 200e ge
boortedag Charles Dickens 
(1812-1870). 
25, 40, 50p., tl.25. Beelden 
uit verhaal Christmas Carol 
resp. Tiny Tim en zingende 
kinderen met lantaarn en 
kerk, Scrooge bij haardvuur 
met brandende kaars. Tiny 
Tim met kind en kruk. Tiny 
Tim ontvangt een kerstkal
koen. 
5-i2-'i2. Vliegveld Wakefield 
90 jaar. 
Velletje met 35, 40 p., 11.-, 
1.50. Resp. bonte stern (Ony-
choprion fuscatus), Douglas 
DC3 Dakota, Eurofighter 
Typhoon boven eiland, mas
kergent (Sula dactylatra). 
Vliegveld op rand. 

AUSTRALIË 
i2-io-'i2. Serie 'Sportlegen
des'. 
60,60 c. Susie O'NelLL. (1973) 
als zwemster en sportcom-
mentator. 

BAHAMAS 
i-ii-'i2. Kerst. 
15, 2 5 , 5 0 , 6 5 , 7 0 , 8 0 c. Resp. 
Maria met engel Gabriel en 

duif, josef en Maria op weg 
naar Bethlehem met ezel, 
lezus in kribbe met Maria en 
jozef, verschijning van engel 
aan herders met schapen, 
de Drie Wijzen uit het Oosten 
met geschenken, jozef met 
Maria en jezus op ezel op hun 
vlucht naar Egypte. 

BAHREIN 
6-9-'i2. Dag van de Arabi
sche Post. 
250 fils. Landkaart met duif, 
beeldmerken vlag. 

BRAZILIË 
i7-io-'i2. Kerst. 
1° Porte Carta Comerial 
(rond), 1° Porte Carta Näo Co-
mercial (rond); velletje met 
tweemaal R$ 3.85. Resp. pak
ket met pakjes, dirigerende 
kerstman en kinderkoor met 
zangnoten en hulstbladeren; 
Maria met jezus, jozef. 
22-io- ' i2. Postbank. 
1° Porte Carta Comerial. Em
blemen van Postbank, Post
dienst en Banco do Brazil. 
27-io-'i2. Kabelbaan Pao de 
Af ucar 100 jaar. 
Blok met tweemaal RS 2.40. 
Bergtop, gondel. 

io-ii- ' i2. International 
postzegeltentoonstelling 
Lubrapex in Sao Paulo, thema 
'De kracht van de Portugese 
taal'. 
R$ 1.20. Portret schrijver Jorge 
Amado (1912-2001) en ge
bouw Casa de jorge Amado 
in Salvador met vrouw. 

BRUNEI 
3i-5-'i2. Leger 50 jaar. 
Vijfmaal 50 s. (samenhan
gend); blok $50.-. Resp. 
tweemaal legerinsignes, 
eedaflegging militairen, 
troepenappel, vlagover-
handiging; troepenparade. 
Op alle zegels portret sultan 
Hassan Bolkiah (1946). 

BURUNDI 
30-i2-'ii. Voetballers. 
1.000,1.000,3.000, 
3.000 F.; velletje met 1.000, 
1.020,3.000, 3.000 F. Resp. 
Wayne Rooney, Bastian 
Schweinsteiger, Samuel Eto'o, 
Karim Benzema; Christiane 
Ronaldo, Lionel Messi, Kakä, 
Manuel Neuer. 
30-i2-'ii. Zaligverklaring 
paus Johannes Paulus II, 
(1920-2005). 
1.000,1.020,3.000,3.000 F.; 
velletje met 1.090,1.090, 
3.000,3.000 F. Paus. 
30- i2- ' i i . Componisten. 
1.000,1.090,3.000, 
3.000 F.; velletje met 1.000, 
1.020,3.000,3.000 F, Resp. 
Wolfgang Amadeus Mozart, 
Ludwig van Beethoven, Anto
nio Vivaldi; Frederic Chopin; 
Mozart, Van Beethoven, 
Vivaldi, Chopin. 
30-12-'«. Filmacteurs. 
1.000,1.090,3.000, 
3.000 F.; velletje met 1.000, 
1.020,3.000,3.000 F. Resp. 
James Dean, Marlene Dietrich 
Grace Kelly, Clarke Gable; 
John Wayne, Elizabeth Taylor, 
Romy Schneider, Marlon 
Brando. 

30-i2-'ii. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 
1.000,1.120,3.000, 3.000 F.; 
velletje met 1.000,1.020, 
3.000,3.000 F. Afbeeldin
gen van ondergang op 15 
april 1912. 
30-i2-'ii. Tafeltennissers. 
1.000,1.120,3.000,3.000 F.; 
velletje met 1.020,1.090, 
3.000,3.000 F. Resp. Wang 
Hao, Zhang Yining, Guo Yue, 
Werner Schlager; Ding Ning, 
Zhang jike, Wang Liqin, 
Wang Nan. 
3o-i2-'ii. Paus Benedictus 
XVI (1927). 
1.000,1.120, 3.000, 3.000 F.; 
velletjemet 1.020,1.090, 
3.000,3.000 F. Paus met 
kunstwerken uit Vaticaan. 
30- i2- ' i i . Kerst, schilderijen. 
1.020,1.020,3.000, 3.000 F.; 
velletje met 1.000, i.ooo, 
3.000,3.000 F. Resp. 'Aan
bidding door de Herders' 
van Gerrit van Honthorst, 
'Aanbidding door de herders' 
van Louis Le Nam, 'Aanbid
ding door de Herders' van 
Bartolomé Esteban Murillo, 
'Geboorte van jezus' van 
Georges de la Tour; 'Het 
derde vreugdevolle Geheim' 
van Lorenzo Lotto, 'Aanbid
ding van het Kind' van G. van 
Honthorst, 'Aanbidding door 
de Herders' van William A. 
Bouquereau, 'Heilige familie' 
van Lorenzo Costa. 
30-i2-'ii. Padvinderij. 
1.020,1.020, 3.000, 3.000 F.; 
velletje met i.ogo, 1.090, 
3.000,3.000 F. Resp. 
viermaal van padvinders 
bij sport en spel; oprichter 
Robert Baden-Powell (1857-
1941), driemaal padvinders. 
30-12-'«. 170e geboortedag 
Pierre-Auguste Renoir (1841-
1919). 
1.000,1.000,3.000, 
3.000 F.; velletje met 1.000, 

1.020,3.000, 3.000 F. Wer
ken van Franse schilder. 

30-12-'«. Luchtvaartpio
niers. 
1.020,1.020, 3.000,3.000 F.; 
velletje met 1.090,1.090, 
3.000,3.000 F. Resp. 
Adolphe Pégoud, Orville 
Wright, Richard Byrd, Bert 
Hinkler; Louis Blériot, Charles 
Lindbergh, Antony H.G. 
Fokker. 
30-12-'«. 50e sterfdag Mari
lyn Monroe (1926-1962). 
1.020,1.020, 3.000,3.000 F.; 
velletje met 1.000,1.120, 
3.000,3.000 F. Amerikaanse 
filmactrice. 
30-12-'«. Humanitaire orga
nisaties. 
1.020,1.020,3.000,3.000 F.; 
velletje met 1.020,1.120, 
3.000,3.000 F. Resp. Rode 
Kruis in Centraal Afrika, Ro
tary Club in Kenia, Unicef in 
Pakistan, Lions Club in de Fi
lippijnen, Unicef in Vietnam, 
Rode Kruis in Brazilië, Rotary 
Club in Tanzania. 
30-12-'«. Chinees Nieuw
jaar**, jaar van de Draak. 
1.020,1.020,3.000,3.000 F.; 
velletje met 1.090,1.090, 
3.000,3.000 F. Chinese 
draken. 

CARIBISCH NEDERLAND 
3-9-'i2. Nederlandse troon
opvolging. 
Velletje met vijfmaal 300 C. 
Portretten van koninginnen 
Emma, Wilhelmina, Juliana, 
Beatrix, staatswapen. 

&^tß^^JJ 
9-io-'i2. Kinderzegel. 
99*45 c. Kinderen met plan
ten en watergieter. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
26-9-'i2. Bronzen voor
werpen uit archeologische 
locatie Sanxingdui. 
Tweemaal 1.20 y.; blok 6.- y. 
Resp. masker met kroon, 
knielend figuur met kruik; 
staand figuur. 

2o-io-'i2. Keramiek. 
Viermaal 1.20 y. Driepoot pot 
met drakenmotief, kan met 
olifantenkoppen, beeld van 
wezen dat naar verlichting 
streeft Avalokitesvara, beeld 
van boeddhistische monnik 
Bodhidharma. 
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COLOMBIA 
247'i2. Departement 
Cauca. 
Vel met twaalfmaal $ r.200. 
Wapenschild, boom (Sama
nea saman), straat met 
huizen in San Sebastian, 
Nationaal Archeologisch Park 
van Tierradentro, Natio
naal Park Isla Gorgona met 
palmboom, beeld van Nifia 
Maria de Caloto, Slag van Bajo 
Palace (1811) met militairen op 
paarden, walvis (Megaptera 
novaeangliae). Nationaal park 
Puracé met besneeuwde berg
top, lagune van Magdalena, 
kathedraal in Popayan, San 
Andréskerk in Pisimbala. 

249' i2. Omar Rayo Reyes 
(19282010). 
Driemaal $ 1.000 (samenhan
gend) . Verschillende grafi
sche werken van Colombi
aanse schilder, beeldhouwer 
en graveur. 
299'i2. )orge Palacios 
Preciado (19402003). 
$ 500. Portret historicus en 
archivaris. 
4 io ' i2 . Eerste congres van 
Verenigde Provincies van 
Nueva Granada 200 jaar 
geleden. 
$ 4.500. Plaza Mayor van 
Villa de Leyva en provincie
wapen. 
9io' i2. Upaep*, mythes en 
legendes 
Velletje met tweemaal 
$ 4 .000 . Mythische figuren. 

CONGO (KINSHASA) 
9i' i2. Hogesnelheidstrei
nen. 
Viermaal65oF. TGVAGV
V15o(Frankrijk), ICET(Duits
land),AVE103(Spanje), CRH 
380A (China). 

m^ 
9i' i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
Viermaal 650 F. Boksen, paar
densport , judo, basketbal. 
9i'i2. Mineralen. 
Viermaal 650 F. Goud, coltan, 
niobium, mangaan. 

9i'i2. Tafeltennis. 
Tweemaal 650 F. Ma Lin, 
Sarah Hanffou Nana. 
Alle voornoemde zegels van 
Congo (Kinshasa) in velle
tjes, samenhangende strips 
en individuele blokken. 

CUBA 
295'io. Dansen. 
10,10, 45,65,75, 85 c ; velle
tje met tweemaal 50 c. Resp. 
mambo, danzón, rumba, 
chachacha, salsa; danser 
tijdens carnaval, danseres 
tijdens carnaval. 

CURASAO 
279'i2. Toerisme. 
Tienmaal 171 c. Drijvende 
markt, Penhagebouw, 
Koningin lulianabrug. Han
delskade, Koningin Emma
pontonbrug. Statuutmonu
ment, Landhuis Zeelandia, 
strand bij Kenepa Grandi, 
Tafelberg, arbeidershuisjes 
in op Altenaberg. 
9ii'i2. Kinderzegels. 
64*26,190*75, 293+125 c. 
Resp. kinderen en vogel, 
kinderen in boot, kinderen in 
boot en vogel. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
i99' i2. Inheemse vogels. 
Twaalfmaal 20. P.(samen
hangend). Caprimulgus 
eckmani. Contopus his
paniolensis, Loxiamega
plaga, Calyptophilus tertius, 
Phaenicophilus palmarum, 
Icterus dominicensis, Buteo 
ridgwayi, Calyptophilus 
frugivorus, Geotrvgon leu
cometopia, Spindalis domi
nicensis, Corvus palmarum, 
Tyto glaucops. 

ECUADOR 
3i7'f2. Erfenissen van de 
Alfarista Revolutie. 
Velletje met achtmaal $ 0.25; 
blok $ 3.. Beelden van de 
Ecuadoraanse Liberale Revo
lutie voor sociale hervormin
gen resp. eerste vrouwelijke 
werknemer in overheids
dienst Matilda Huerta, eerste 
seculiere school in Tulcan, 
identiteitskaart en wetboek, 
school voor kunstonder
wijs in Quito, opening 
spoorweg GuayaquilQuito 
met locomotief, sociale 
integratie met mensen en 
vlag, nationale soevereiniteit 
met condor (Vultur gryphus) 
en standbeeld op Plein 
van de Onafhankelijkheid, 
vrijheidsstrijders José Martf 
(18531895) met Eloy Alfaro 
(18421912) en Cesar Sandino 
(18951934); Eloy Alfaro en 
locomotief. 

88' i2.100e geboortedag 
Enrique Gil Gilbert (1912

1973)

$ 1.. Portret romanschrijver. 
i68' i2. Postzegeltentoon
stelling Pacifico Sur in Quito. 
Velletje met $ 3., 3.. Door
lopend beeld van stoomzeil
schip'Ecuador'. 
298'i2. Nachtvlinders. 
Velletje met viermaal $ 0.50. 
Getta baetifica, Sematura 
diana, Xylophanes pyrrhus, 
Leucanella contempta. 

i39'i2. Kamer van Koop
handel Quito 50 jaar. 
Viermaal $ 1.. Bouwconstruc
ties: hout, bamboe, muur ge
bouwd met klei, gevlochten 
riet met modder. 
t79'i2. $ 2., 2.. indiaan 
met speer en berg met con
dor (Vultur gryphus) en zon, 
kerktoren met haan. 
2o9' i2.100e geboortedag 
Nelson Estupinan Bass (1912
2002). 
5 2.. Portret schrijver en 
diplomaat. 
269'r2.125 jaar vriend
schap met Duitsland. 
$ 0.50, 2.. Portret natuur
onderzoeker en ontdek
kingsreiziger Alexander von 
Humboldt (17691859). 
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EGYPTE 
285'i2. Diplomatieke be
trekkingen met Azerbeidzjan 
20 jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Azerbeidzjan. 
Tweemaal Et 2.50 (samen
hangend). Maagdentoren 
(Baku), piramides met Sphinx 
(Gizeh). 
237'i2. Revolutie 60 jaar 
geleden. 
E€ 2., 4., Resp. oudpre
sident Gamel Abdel Nasser 
(19181970) en menigte. Nas
ser en krantenpagina's. 

277'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
Vijfmaal Et 2.50 (samenhan
gend). Wielrennen, scher
men, embleem, handbal, 
voetbal. 
38'i2. Dag van de Arabi
sche Post. 
Et 3.. Landkaart met duif en 
embleem. 

i88' i2. Feesten. 
Driemaal Et 1. (doorlopend 
beeld). Mannen op paarden. 
i29'i2. Advocatenorgani
satie 100 jaar. 
Et 1.. Gebouw en beeldmerk. 
279 ' i2. Toerisme en duur
zame energie. 
Eti.. Beeldmerken. 

FALKLANDEILANDEN 
9ii'i2. Frankeerzegels, 
walvissen en dolfijnen. 
1,2,5,10,30,50,75 p., t l .  , 
f 1.20,12., 13.50,15.  . 
Resp. Lissodelphis peronii, 
Balaenoptera bonaerensis, 
Lagenornynchus australis, 
Lagenorhynchus obscurus, 
Eubalaena australis, Balae
noptera physalus, Lagenor
hynchus cruciger, Globicep
hala melas, Orcinus orca, 
Physeter macrocephalus, 
Cephalorhynchus commerso
nii, Balaenoptera borealis. 

FILIPPIINEN 
289'i2. Mythes en legendes. 
7. P. Amihan, godin van de 
moesson. 
5io'i2. Manilla Hotel 100 
jaar. 
Viermaal 7. P. (samenhan
gend). Verschillende afbeel
dingen van hotel. 

GUINEE 
i56' io. Hondenvrienden. 
Velletje met zesmaal 5.000 
F.; blok 29.000 F. Resp. Bill 
Clinton, Lyndon Johnson, 
David Duchovny, Sigourney 
Weaver, lustin Timberlake, 
Lord Byron; Mickey Rourke. 
i56'io. Kattenvrienden. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. Resp. 
Truman Capote, Vivian Leigh, 
Marlon Brando, Kim Novak, 
John Travolta, Michael Jack
son; Ernest Hemmingway. 

i56'io. Postzegelverzame
laars. 
Velletje met zesmaal 5.000 
F.; blok 29.000 F. Resp. Ana
toly Karpov, Nicolas Sarkozy, 
Franklin Roosevelt, koninc[ 
George V, Philip la Renotiere 
von Ferrary, prins Rainier III 
van Monaco; Karpov en kind 
met postzegelalbum. Zegel
opzegel op de zes zegels 
van het velletje. 
i56' io. Treinen. 
Velletje met zesmaal 5.000 
F.; blok 29.000 F. Resp. 
ICE, Sapsan, Eurostar 3216, 
tweemaal ETR 500, hoge
snelheidstrein uit 1936, ICE 
en kind. 
i56'io. Vliegtuigen. 
Velletje met zesmaal 5.000 
F.; blok 29.000 F. Resp. 
Concorde, Antonov An225, 
Northrop B2 Spirit, Airbus 
A380, Messerschmidt Me262, 
Boeing 737300; kind met 
modelvliegtuig McDonnell 
Douglas F/A18 Hornet. 
i56'io. Bezienswaardig
heden. 
Velletje met zesmaal 5.000 
F.; blok 29.000 F. Resp. Taj 
Mahal (India), Macchu Pichu 
(Peru), grote moskee in 
Kairouan (Tunesië), Are de 
Triomphe (Parijs), Wawelka
thedraal (Krakau), San Mar
coplein (Venetië); toeristen 
in Teotihuacan (Mexico). 
i56'io. Musea. 
Velletje met zesmaal 5.000 
F.; blok 29.000 F. Resp. Brits 
Museum (Londen), Gug
genheimmuseum (Bilbao), 
Museum voor Moderne Kunst 
(NiteróiRio de Janeiro), An
tiekmuseum ((AlAlamayn), 
Museum voor Moderne Kunst 
(San Francisco); Museum 
voor Islamitische Kunst 
(Doha). 
i56'io. Expeditietoerisme, 
dieren. 
Velletje met zesmaal 5.000 
F.; blok 29.000 F. Resp. aap 
(Cercopithecus roloway), 
wolf (Canis lupus), geel
vleugelara (Ara macao), 
WestAfrikaanse lamentijn 
(Trichechus senegalensis), 
witte neushoorn (Cerato
therium simum), bruine 
beer (ürsus arctos); tijger 
(Pantheratigris). 

i56'io. Toerisme in de 
ruimte. 
Velletje met zesmaal 5.000 
F.; blok 29.000 F. Resp. Will 
Whitehorn, Dragonlab, 
Richard Branson, Astrium, 
Arnold Schwarzenegger, 
VirginGalactic; astronaut en 
Galactic Suite. 
i56'io. Films. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 29.000 F. 
Resp. Spartacus, North by 
Northwest, In de Ban van de 
Ring, Indiana Jones, On the 
Waterfront, Casablanca; King 
Kong. 
i56'io. Kerken en pausen. 
Velletje met zesmaal 5.000 
F.; blok 29.000 F. Resp. drie
maal paus Benedictus XVI, 
driemaal paus Johannes Pau
lus II; kathedraal van Lourdes 
met Mariabeeld. Benedictus 



is afgebeeld met Sagrada 
Familia (Barcelona), klooster 
van Bataiha (Portugal), Ba-
silius-kathedraal (Moskou), 
lohannes Paulus is afgebeeld 
met Las Lajas-kathedraal 
(Ipiales-Colombia), Chris
tusbeeld (Rio de Janeiro), St. 
Pieter (Vaticaan). 
i5-6-'io. Ontdekking van 
Pluto 80 jaar geleden. 
Velletje met zesmaal 5.000 
F.; blok 30.000 F. Resp. 
William Henry Pickering, Per-
cival Lowell, Gerard Kuiper, 
Brubo Sicardy, Alan Stern, 
lack Williamson; William 
Tombaugh. 

HONGKONG 
27-9-'i2. Werelderfgoed in 
China. 
Blok $ 10.-. Chinese Muur. 

NIS 4.20. Boorplatform met 
helikopter en kustlijn Israël. 

i2-i2-'i2. Lichtfestivals, 20 
jaar diplomatieke betrekkin
gen met India. Gezamenlijke 
uitgifte met India. 

INDIA 
i-io-'i2. Grenspolitie aan 
Tibetaanse grens. 
5.- R. Politieagenten met 
geweren. 

8-io-'i2. Awacs*. 
5.-R. Vliegtuig. 
i2-io-'<2. Dag van de Post
zegel. 
Blok 20.- R. Zegel-op-zegel 
4a. kopstaanclkaderYvert 5 
(1854) en \'h a. Yvert 1 (1947). 
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i6-io-'i2. Biodiversiteit, 
fauna. 
Driemaal 5.-, 25 R. Resp. Nico-
barenboshoen (Megapodius 
nicobariensis), hoefokgib-
bon, kikker, timalia (Liocichia 
bugunorum). Ook velletje 
met dezegels. 

ISRAEL 
i2-i2-'i2. Borstschilden van 
hogepriesters, IV. 
B\6k NIS 5.-. Hogepriester 
met borstschilcT. Doorlopend 
beeld op rand met Heilige 
Tempel en de stad Jeruzalem 
in de zestiger jaren. 
i2-i2-'t2. Energie in Israël. 

NIS 2.-, 2.-. Deepavali: 
Kaarsvlammen en vuurwerk, 
Hanukkah: davidster en 
kaarsen met vuurwerk. 
i2-)2-'i2. Koren jeruzalem-
bijbel 50 jaar. 
NIS 9.50. Bijbel en vlag. 
i2-i2-'i2. Faunabeheer. 
Driemaal NIS 3.- (samen
hangend). Moorse land-
schndpad (Testudo graeca), 
keizerarend (Aquila neliaca), 
berggazelle (Gazella gazella 
gazeOa). Een plakpleister op 
alle zegels. 

JAPAN 
28-9-'i2. Sportfestival in 
Gifu. 
Vijfmaal 50 yen. Badmin
ton, ritmische gymnastiek, 
roeien, wielrennen, hockey. 
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2-io-'i2.150 jaar paarden
rennen. 
Tienmaal 80 yen. (samen
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van ruiters op 
paard. 
9-io-'i2. Internationale Week 
van het Brievenschrijven. 
90,110,130 yen. Verschil
lende vrouwen. 
i2-fo-'i2. Jaarbijeenkomst 
Wereldbank en IMF* m Tokio. 
Tienmaal 80 yen. (samen
hangend). Wado kaichin-
munten, Qian-munten, 
munten Yuzuriha, weeg
schaal, Yamada-certificaten, 
Keicho-munt, Qian-telraam, 
Keicho-munten, Jutsu kope
ren munten. 

i5-io-'i2. Wet lokale auto
nomie prefectuur Tochigi 
60 jaar. 
Velletje met vijfmaal 80 yen. 
Shintoschrijn in Nikko, 
Ashikaga-school, speelgoed, 
stoomlocomotief, landschap 
met bloemen bij Nasu. Op 
rand aardbeien. 
23-io-'i2. Animatieserie 
"Hero Heroïne', Rascal het 
wasbeertje. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Figuren uit serie: Rascal, Ster
ling en Alice, Rascal, Stirling, 
wasbeerkinderen. Rascal, 
Rascal, Stirling, Rascal, 
Stirling. 

KAZACHSTAN 
ii-io-'i2. rooe geboortedag 
Lev Gumilyov (1912-1992). 
1001. Portret antropoloog en 
historicus. 
i7-io-'i2. looe geboortedag 
Shara Zhienkulova (1912-
1991)-
1001. Portret ballerina en 
choreografe. 
i7-io-'i2. Kunst. 
250,2501. Schilderijen van A. 
Sydykhanov, P. Zaiisman. 

KENIA 
i6-i i - ' i i . Internationaal 
Centrum voor Fysiologie 
en Ecologie van Insecten in 
Nairobi 40 jaar. 
Vier vellen met elk 25 samen
hangende zegels van resp. 
25. 65. 75. 95 Sh. Resp. 
Catopsiliaflorella, Danaus 
chrysippus, Aluctidae sp., 
Anthozela sp., Chiasmia sub-
curvaria, Colotis antevippe, 
Cryptophlebia semilunana, 
Eucosmini gen. N. sp.n., 
Eucosmini sp., Eupithecia sp. 
cf. festiva, Belenois thysa, 
Gelechioideasp., Hode-
bertia testalis, Hypolimnas 
misippus, Junonia hierta, 
Leucinodes orbonalis sp. 
nr., Nymphalidae, Parac-
cra mimesa. Parotis sp. nr. 
prasinalis, Pontiahelice, 
Precis hierta, Tortrix dinota, 
Yponomeuta fumigatus, 
Yponomeuta strigillata, Zala-
ca snelleni; Agnoscelis versi
color, Bagrada cruciferarum, 
Cerotis sp., Cartoblatta sp., 
Cicindellidae, Curculionidae, 
Cypholoba perspicillaris, 
Helopeltis schoutedeni, 
Hetrodinae sp., Homoderus 
meliyi, Zonocerus variegata, 
Lampetissp., Leucospidae, 
Lycidae, Mormotomyia hir-
suta, Mylabris tristigma. 

Nosognatharuficollis, 
Opiostomus haroldi, Oryctes 
sp., Paederus sp., Popillia 
aeneipennis, Pyrops turritus, 
Tenebrioidae, Hispinae, 
Zonocerus variegatus; 
Bombyliidae, Braconidae sp., 
Bromophila caffra, Cicada, 
Dictyopharidae, Trithemis 
annulata, Trithemis sp., 
Agaonidae sp., Agaonidae 
sp., Glossina morsitans, 
Helopeltis schoutedeni, 
Lamyra gulo, Lipotriches sp.. 
Locust, Megastigmus sp. n., 
Polistes sp., Phlebotomus, 
Plagiotryptus hippiscus, Pty-
elus flavescens, Reduviidae, 
Rhiniidae sp., Schistocerca 
gregaria, Lepisma saccha-
rina, Diopsidae, Meliponinae 
sp.; Bactrocera invadens, 
Bactrocera invadens, Bactro
cera munroi, Carpophthoro-
myia dimidiata, Celidodacus 
obnubilis, Ceratitis caetrata, 
Ceratitis capitata, Ceratitis 
copelandi, Ceratitis cosyra, 
Ceratitis cuthbertsoni, Cerati
tis rosa, Ceratitis stictica, Ce
ratitis whartoni, Conradtina 
acroleuca, Craspedoxantha 
sp., Dacus apostata, Dacus 
frontalis, Dacus sphaeristi-
cus, Dacus sp., Munromyia 
whartoni, Taomyia marshalli, 
Themaricteralaticeps, 
Trirhithrum coffeae, Trirhi-
thrum culcasiae, Trirhithrum 
albomaculatum. 

AAACAU 
30-ii-'i2. 'Het Pioenenpa
viljoen'. 
1.50,1.50,2.-, 2.-, 2.50, 
2.50 ptcs.; blok 12.-ptcs. 
Afbeeldingen uit toneelstuk 
van Tang Xianzu (1550-1516). 
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MALEISIË 
27-9-'i2. Festivals, II. 
Vijfmaal 60 sen. Offerfeest 
Hari Raya Aidiladha met 
man en vrouw met kind en 
moskee, hindoe-festival 
Thaipusam met gezin en ster
ren met tempel, reinigings-
feest Pesta Kaul met man 
en kinderen in speeltuin en 
scheepjes, schepenfestival 
Regatta Lepa met bootjes, 
midherfstfestival Perayaan 
Kuih Bulan met mensen en 
lampionnen. 
7-io-'i2. Malacca 750 jaar. 
50, 90 sen; blok RM7.50. 
Chinese tempel, moskee; 
Staatsmuseum en voormali
ge resident van Nederlandse 
gouverneur. Landkaart op 
rand. Vlag op alle zegels. 

MAROKKO 
3-8-'i2. Dag van de Arabi
sche Post. 
8.40 Dh. Landkaart en duif. 
9-io-'i2. Valk. Gezamenlijke 
uitgifte met Qatar. 
8.40 Dh. Faico peregrinus 
met zandduinen. 

MARSHALLEILANDEN 
2-ii-'i2. Locomotieven. 
Vel met 50 maal 5 0.45. Loco
motieven uit 50 Amerikaanse 
staten. 

MEXICO 
25-9-')2. Internationaal Fes
tival van Cervantino 40 jaar. 
$ 13.50. Balletdansers met 
embleem. 
2-io-'i2. Technisch onder
zoekinstituut Cinvestav 
Saltillo25 jaar. 
$ 7.-. Gebouw en embleem. 
2-io-'i2. Universiteit van 
Sonora70jaar. 
Driemaal $ 7.- (samenhan
gend). Gebouw, glas-in-
foodraam met Don Quijote op 
paard met molen, gebouw. 

9-io-'i2. Wereld Postdag. 
$ 11.50. Wereldbol en brieven 
i i-io-'i2. Schoonheid van 
Mexico. 
$ 11.50. Minaret op waterto
ren in Tijuana. 

i5-io-'i2. Schoolraden 20 
jaar. 
$ 7.-. Scholieren en boeken. 

MONGOLIË. 
i5-io-'i2. Bewakers van de 
Dagen. 
Velletje met 100,200, 300, 
400, 500, 600,700 T. 
(ronde zegels). Verschillende 
figuren. 

MONTSERRAT 
20-8-'i2. Varens in de 
Cariben. 
Velletje met viermaal $ 3.-; 
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blok $ 6.-, Resp. Argyrochos-
ma jonesii, Danaea kalevala, 
Lastreopsis effusa, Asple-
nium senatum; Phiebodium 

NEPAL 
i8 -9 - ' i i . Binnenlandse post
stempels. 
1.-, I.-, 2.-, 2.-, 3.-R. 
Zegel-op-zegel resp. i a. 
Yvert 1 (i88i) met stempel 
Kathmandu, 4 p . Yvert 16 
(1907) met stempel Birganj, 
postwaardestuk met stempel 
Kanchanpur, 16 p . Yvert r8 
(1907) met stempel Bethari, 
6 p . Yvert42 (1949) met stem
pel Tamghas/Gulmi. 

22-ii-'ii . Mohan Gopal Khe-
tan (1947-2007). 
5.- R. Portret zakenman. 
23-ii-'ii. Beroemde perso
nen. 
Vijfmaal 10.- R. Musicus 
Yagyaraj Sharma Arjyal 
(1903-1989), schrijver Shan-
kar Lamichhane (1928-1976), 
politica Motedevi Shrestha 
(1913-1997), politicus Ekdev 
Aale (1923-1968), 
9-i2-'ii. Rishikesh Shaha 
(1925-2002). 
5.- R. Portret schrijver en 
mensenrechtenactivist. 
30-i2-'i i . Muurschilderin
gen. 
Viermaal 10.- R. Verschil
lende muurschilderingen in 
Upper Mustanq. 
30-i2-'ii . Landschappen. 
10.-, 10.- R. Bergmeren Panch 
Pokhari in Sindhupalchok, 
Mount Mera. 

30-i2-'i i . Religieuze plaat
sen.. 
Zevenmaal 2.-, 5.-, 5.-, 10.-, 
25.- R. Resp. Badimalika-
tempel in Bajura, Seto Mach-
hmdranath Rath-festival in 
Kathmandu, Bhat Bhateni Mal 
in Kathmandu, Seto Mach-
hindranath in Kathmandu, 
Tansen Bhagawati m Palpa, 
Siddha Ratabbath-tempel in 
Dang, Deuti Bajai in Surkhet, 
Shree Baidhyanath-tempel 
in Acham, Gajurmukhi 

Dham-tempel in Ham Yetser, 
Badaiya Taal, janchubling-
klooster in Upper Dolpa. 
4-9- ' i2 . Hoogste en laagste 
plaats op aarde. Gezamen
lijke uitgifte met Israël. 
35.- R.; blok 50.- R. Resp. 
Dode Zee en Mount Everest 
met vlaggen; idem. 

NEVIS 
8-2-'i2. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 
Velletje met viermaal $ 3.-; 
blok $ 6.-. Resp. verstekeling 
aan touw, trap in salon, schip 
in Southampton, lees- en 
schrijfkamer; zinkend schip. 

i 
NIEUW-CALEDONIE 
25-9-'i2. Natuurpark Michel 
Corbasson, inheemse fauna 
en flora. 
Velletje met driemaal 110 F. 
Gekko (Rhacodactylus 
leachianus), kraai (Corvus 
moneduloides), plant (Pit-
tosporum tanianum). 
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26-9-'i2. Nieuwe technolo
gie 3G. 
280 F. Mobiele telefoon. 

NIEUW-ZEELAND 
ii-i i- ' i2. Hobbit-film 'Een 
onverwachte reis'. 
70 c , $ t.40,1.90, 2.10, 2.40, 
2.90. Filmfiguren resp. Bilbo 
Baggins, Collum, Gandalf, 
Thorin Oakenshield, Rada-
gast. Eirond. Ook zes blokken 
met de afzonderlijke zegels. 

NIUE 
2i-ii-' i2. Kerst. 
30 c. $ 1.40,2.-, 4.- Resp. en
gel, Maria met jozef en jezus, 
de Drie Koningen, herders 
met schaap. 

OMAN 
3-8-'i2. Dag van de Arabi
sche Post. 
100 b . Landkaart met duif, 
embleem en vlag. 

PAKISTAN 
26-9-'i2. Kamer van Koop
handel in Sialkot 30 jaar. 
8.-R. Gebouw. 
27-9-')2. Trekvogels. 
Viermaal 8.- R. (samenhan
gend). Ciconia ciconia, Anas 
clypeata, Chen caerulescens, 
Grus leucogeranus. 

4- io- ' i2 . Koraalriffen in 
Arabische Zee. 
Viermaal 8.- R (samenhan
gend). Koralen en vissen. 

PALESTIJNSE AUTHORITEIT 
i7-3-'ii. laar van de leugd. 
100, 300, 500, 600 f.; blok 
3 .000 f. Gestileerd figuur 
met bal. 
i7-5-'ii. Opdeling Palestina 
'Al-Nakba 63 jaar geleden. 
5 0 , 2 0 0 , 400 , 8 0 0 f.; blok 
3 .000 f. Monument. 
3i-5-'ii. Vrijheidsvloot voor 
martelaren. 
150, 250,350,1.000 f.; blok 
3 .000 f. Schip en monument. 

5-i2-'ii. Gevangenenruil tus
sen Harnas en Israël. 
' 50 ,350 ,500 ,1 .000 f.; blok 
3 .000 f. Gestileerde vogel. 
i6-4-' i2. Slag bij al-Furqan 3 
jaar geleden. 
150, 500, 750,1.000 f.; blok 
3 .000 f. Beeldmerk en vlag. 
i6-4-' i2. jaar van het On
derwijs. 
150, 250, 350,500,750, 
1.000 f. Embleem. 
30-<i-'i2. Maghrebi Gate-
brug. 
50 ,100 ,300 ,1 .000 f.; blok 
3 .000 f. Resp. viermaal poor
ten naar Jeruzalem, brug. 
6-6-'i2. FIFA''-erkenning. 
Blok 1.000 f. Bal. Vlag op 
rand. 

6-6-'i2. Fruit. 
150,300,350,450 f. Resp. 
druiven, sinaasappelen, 
bananen, dadels. 
6-6-'i2. Vastberaden in stre
ven naar uitmuntendheid. 
Velletje met vijfmaal 300 f. 
Ministeries; transport met 
taxibusjes, telecommunicatie 
met zendermast, financiën 
met bankbiljet, openbare 
werken met verkeersbord en 
wegwerkers, binnenlandse 
zaken met paspoorten. 
6-6-'i2. Yasser Arafat (1929-
2004). 
50,100,150,250,500,750, 
1.000,5.000 f. Verschillende 
portretten van oud-president. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
7-ii-')2. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth II (1926). 
25, 5o t . , i . - , 1.20, 6.-, 8.- K.; 
blok 10.- K. Resp. prins Char
les en Camilla Parker Bowes 
(1947), prins Charles (1948) in 
uniform, koningin Elizabeth 
met prins Philip (1921) in 
uniform en prins Charles met 
Camilla Parker Bowes, prins 
Charles in uniform tijdens 
bezoek aan Papoea-Nieuw-
Guinea, koningin en prins 
Charles, koningin en prins 
Philip; portret koningin. 

PARAGUAY 
2012. Expo 2012 in Yeosu 
(Zuid-Korea), milieubescher
ming zeeën en oceanen. 
Velletje met vijfmaal 
2 .000 Gs. Verschillende 
watervallen. 
2012. Politieorkesf. 
Blok 7.000 Cs. Muzieknoten 
en tuba met orkest. 

2012. Upaep*, mythes en 
legendes, Guarani-monsters. 
Velletje met zevenmaal 
1.000 Gs.; blok 7.000 Gs. 
Resp. Teju jagua; hagedis, 
Monai: man met reptielen-
kop, lasey latere: slapend 
persoon, Luison; weerwolf, 
Kurupi, kleine trolfiguur, 
Ao Ao: sier met slagtanden, 
Mboi Tu'i: slang; Kerana: 
moeder van de monsters. 

2012. Diplomatieke betrek
kingen met Zuid-Korea 50 
jaar. 
Drie blokken van elk 
7.000 Gs. Verschillende 
afbeeldingen van Koreaanse 
vrouwen in traditionele 
klederdracht. 
2012. Radicaal Liberale Partij 
PRLF125 jaar. 
2 .000,16.000 Gs. (samen
hangend). Resp. papegaai , 
vlinder. 

PITCAIRNEILANDEN 
26-9-'i2. Bekende Pitcair-
ners, II. 
51.-, 1.50,2.20,2.80. Samen
hangend met tussenveld. 
Verschillende afbeeldingen 
van Roy Clark (1893-1980) 
met resp. passer en teken-
driehoek en globe, postzak
ken, bewoners, echtgenote. 

POLYNESIE 
27-9-'t2. Vliegvelden. 
5, 75,100 F. Resp. Bora-Bora, 
Tikehau, Ua Pou. Alle zegels 
met vliegtuig. 

27-9-')2. Landschappen. 
Zesmaal 100 F. (in boekje). 
Hiva Oa, Moorea, Kauehi, 
Mangareva, Rurutu, Rapa. 
i7-io-'i2. Schildpadden in 
Botanische Tuin Papeari. 
75 f. Bezoekster met reu-
zenschildpad (Chelonoidis 
nigra). 
i7-io-'i2. Paarden op de 
Markiezeneilanden. 
100 F. Paarden met berijders. 

SALOMONSEILANDEN 
^c^-t^-'^o. Luchtslag om Enge
land 70 jaar geleden. 
$ 1.50,1.90,2.20,2.65,10.-, 
15.-; blok $ 20.-. Resp. Spitfire 
en Junkers IU88, Spitfire 
en Messerschmitt ME110, 
Hawker Hurricane en Heinkel 
Hen, Boulton Paul Defiant 
en Dornier DO17, Spitfire en 
Messerschmitt Mei09, Spit
fire en Junkers IU87; Britse 
jachtvlieger Douglas Bader 
(1910-1982). 
i4-4-' io. Britse koningen en 
koninginnen 
Achtmaal $ 2.-. Henry I (1068-
1035), John (1167-1216), Ri
chard II (1367-1400), Edward 
V (1470-1483), Edward VI 
(1537-1553), Charles II (1630-
1685), George III (1738-1820), 
George VI (1895-1952). 
30-6-' io. Groenten. 
$1.50,1.90,2.20,3.-. Resp. 
bonen, tomaten, aubergine, 
pompoen. 
4-8-10. Internationale 
postzegeltentoonstelling in 
Bankok, orchideeën. 



Vijfmaal $ 2.60, vijfmaal $ 5.. 
Resp. Calanthe triplicata, 
Dendrobium johnsoniae, 
Dendrobium capituliflo
rum, Spatogloftis plicata, 
Dendrobium mirbelianum, 
Dendrobium polysema, 
Paphiopedilum bougainvil
leanum, Coelogyne asperata, 
Dendrobium macrophyllum, 
Dendrobium spectabile. 
29'io. Bijbelvertaling op 
Salomonseilanden. 
Velletje met $1.50, 2., 
2.20, 2.60. Resp. transport 
(Hebr.4:i2), verdeling en 
lezers (loh.17:17), bijbel
verdeling 00(1.17:17), lezers 
(Hebr.4:i2). 
i57'ii. Huwelijk prins 
William (1982) en Catherine 
Middleton (1982). 
Tweemaal $ 7. (samenhan
gend); velletje met tweemaal 
$ 15.. Verschillende afbeel
dingen van paar. 
56'i2. Orchideeën. 
Velletje met viermaal $ 9.; 
blok $ 27.. Resp. Laelia har
pophylla, Cypripedium par
viflorum, Chysis bractescens, 
Laelia anceps; Cypripedium 
pubescens. 

56'i2. Vulkanen en mine
ralen. 
Velletje met viermaal $ 9.; 
blok $ 27.. Resp. Ove met ce
russiet, Kavachi met mimetiet 
en wulfeniet, Tinakula met 
willemiet en smithsoniet, 
Kana Keoki met tsumcoriet; 
Tinacula met mimetiet en 
smithsoniet. 
56'i2. Vlinders. 
Velletje met viermaal $ 9.; 
blok $ 27.. Resp. Papilio to
boroi, Ornithoptera victoriae. 
Vinduia sapor, Graphium 
hicetaon; Papilio aegeus. 
56'i2. Aardewerk uit 
Lapitakultuur met schelpen. 
Velletje met viermaal $ 9.; 
blok $27.. Aardewerk
scherven met resp. Trochus 
niloticus, Conus gloriamaris, 
Lycina aurantium, Nautilus 
pompilius; Murex pecten. 
5612. Vissen. 
Velletje met viermaal $ 9.; 
blok $ 27.. Resp. Chaetodon 
meyeri, Chaetodon ephip
pium, Acanthurus lineatus, 
Chaetodon ocellicaudus, 
Heniochus acuminatus. 
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56'i2. Prehistorische 
reptielen. 
Velletje met viermaal $ 9.; 
blok $27.. Resp. dimor
phodon, kentrosaurus, 
spinosaurus, liopleurodon; 
tyrannosaurus. 

56'i2. Amfibieën en rep
tielen. 
Velletje met viermaal $ 9.; 
blok $ 27.. Resp. slang (Acro
chordus granulatus), kro
kodil (Crocodylus porosus), 
hagedis (Corucia zebrata), 
kikker (Ceratobatrachus 
guentheri); gekko (Cyrtodac
tylusbiordinis). 
Alle velletjes zijn samen
hangend met het blok. 

SAMOA 
2a5'i2. Onafhankelijkheid 
50 jaar. 
Velletje met $ 1., 2., 3., 4.. 
Resp. kano's, palmboom, 
dansers, mensen in kring. 

SAO TOMÉ E PRINCIPE 
55'io. Overlijden van Lech 
Kaczynski (19492010). 
Velletje met tweemaal 
15.000,20.000, tweemaal 
25.000,35.000 Db.; blok 
125.000 Db. Poolse Politicus 
en president. 
55'io. Overlijden Sandro 
Botticelli (ca.14451510). 
Velletje met 15.000, driemaal 
maal 20.000,25.000, 
35.000 Db.; blok 120.000 Db. 
Schilderijen van Italiaanse 
schilder. 
ii7'io. Pinups van Paul 
Butvila(i953). 
Velletje met driemaal 5.000, 
driemaal 10.000, driemaal 
15.000. Erotisch geschilderde 
vrouwen. 
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117'10. Tweede Wereld
oorlog. 
Velletje met tweemaal 
15.000,20.000, 25.000, 
35.000 Db.; blok 115.000 Db. 
Resp. Duitse generaal
veldmaarschalk E. Rommel 
(18911944), Amerikaanse 
politicus en president Dwight 
D. Eisenhouwer ((18901969), 
SovjetRussische generaal 
Georgij K. Schukow (1896
1974), Britse veldmaarschalk 
Bernard Montgomery (1887
1976), Duitse veldmaarschalk 
Friedrich Paulus (18901957); 
militair in gevechtskleding. 
ii7'fo. 90e geboortedag 
paus Johannes Paulus II 
(19202005). 
Velletje met 15.000, 20.000, 
25.000,30.000,35.000 Db.; 
blok 115.000 D. Paus. 
ii7'io. Diesellocomotieven, 
Velletje met tweemaal 
20.000,25.000,30.000, 
35.000 Db.; blok 115.000 Db. 
Resp. Canadian Pacific, Mon
tador, Deutsche Bundesbahn, 
Bombardier AGC, Canadese 
Spoorwegen; Rudolf Diesel 
(18581913) met EMD FT. 
ii7'io. Katten. 
Velletje met vijfmaal 
24.000 Db.; blok 115.000 Db. 
jonge huiskatten. 

ii7'io. Mahatma Gandhi ( 
18691948). 
Blok 90.000 Db. Leider 
Indiase onafhankelijkheids
beweging. 
117'to. 90e sterfdag Ame
deo Modigliani (18841920). 
Blok 90.000 Db. Naakt
schilderijen van Italiaanse 
schilder. 
ii7'io. 75e geboortedag 
dalai lamaTenzin Gyatsio 
(1935). 
Blok 90.000 Db. Leider 
Tibetaanse boeddhisten met 
Potalapalei in Lhasa. 

29'io. Chinese dierenriem. 
Twee velletjes met elk 
tweemaal 10.000,15.000, 
20.000,24.000,25.000 Db. 
Resp. Paard, ram, aap, haan, 
hond, zwijn, rat, stier, tijger, 
haas, draak, slang. 
29'io. Kreeftachtigen. 
Velletje met 10.000, 
15.000, tweemaal 20.000, 
25.000 Db.; blok 80.000 Db. 
Resp. Anonyx nugax en Aris
tas timidus, Diastylus glabra 
en Leander tenuicornis, 
Lophozozymus incisus, Lybia 
tessellata en Petrolisthes do
nadio, Leander tenuicornis; 
Cardisoma guanhumi. 
29'io. WWF*zegels. 
Velletje met 15.000, 
tweemaal 20.000, 25.000, 
35.000 Db.; blok 110.000 Db. 
Zegelopzegel van resp. 
Bulgarije, lamaica, Maldiven, 
Gambia, ZuidGeorgië en 
Zuidelijke Sandwicheilanden; 
Seychellen. 
29'io. Hondenrassen. 
Velletje met 15.000, 
tweemaal 20.000,25.000, 
35.000 Db.; blok 110.000 
Db. Resp. Chinese gekuifde 
naakthond, Duitse dog, 
samojedehond, Australische 
kelpie, whippet; beagle. 

SINGAPORE 
i7io'i2. Festivals. 
Viermaal ist Local; viermaal 
55 c; blok $ 5.. Resp. Chinees 
Nieuwjaar, Suikerfeest Hari 
Raya Puasa, hindoelichtfeest 
Deepavali, kerst; Chinees 
Nieuwjaar, Hari Raya Pusa, 
Deepavali, kerst; verschil
lende festivalafbeeldingen. 

ST. MAARTEN 
25'i2. Carnaval. 
115,230,275,375 c. (samen
hangend). Verschillende 
carnavalsportretten. 
305'i2. Monumenten. 
170,200,300 c. (samenhan
gend). Resp. grensmonu
ment, obelisk, gerechtsge
bouw. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
269'i2. Locaal spreekwoord 
'jouer au pipette'. 
€ 0.60. jongen met knuppel 
en potlood. 

ioio'i2. Schilderijen met 
schepen. 
Tweemaal € 0.60 (samen
hangend). 'Le Béothuk' van 
Dirk Verdoorn (1957) met 
vissersschip, 'L'esprit du 
Barachois' van Franfois Bellec 
(1934) met visbootjes. 
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SUDAN 
2012. Frankeerzegels, op
drukken. 
Tweemaal 7 SDG op 100 SDG. 
Overdruk op Yvert 522 (2003) 
paraderendie militairen met 
vlaggen, Yvert 521 (2003) 
portret geestelijke Al Emam 
El Mahadi (18441885). 
38'i2. Dag van de Arabi
sche Post. 
3". 550,7. SDG. Landkaart 
en duif. 

SURINAME 
i99'i2. Upaep*, mythes en 
legendes. 
SR$ 13., 15. (samenhangend); 
velletje met SR$ 11., 13.. Resp. 
houten schijf met mytholo
gische voorstelling Maluana 
(Wayanaindianen), gebogen 
lijnen Malohkoh (Saramacca); 
Maluana, Malohkoh. 

SURINAHE SURINAME 

SYRIË 
i89'ii. Bescherming walvis
sen en dolfijnen in Middel
landse Zeegebied. 
Zesmaal i 25. (samenhan
gend). Physeter macro
cephalus, Globicephala 
melas, Stenella coeruleoaiba. 
Grampus griseus, Tursiops 
truncatus, Orcinus orca. 

279'i2. Wereldtoerisme
dag. 
£ 20. Sultan Ibrahimmoskee 
in Dschabla. 

TAIWAN 
23io'i2. Kinderserie Toy 
Story. 
Twee velletjes elk met NT$ 5., 
5., 5., 12., 12., 12. Figuren 
uit serie. 

7ii'i2. Beschermde zoog
dieren in Taiwan. 
NT$5., 5., 10., 25,. Resp. 
palmcivet (Paguma larvata 
taivana), wezel (Mustela 
nivalis formosana), marter 
(Martes flavigula chrysospi
la), civet (Viverricula indica 
pallida). 
22ii'i2. Oude Chinese kunst. 
Velletje met NT$ 5., 10., 12.; 
blok NT$ 70.. Afbeeldingen 
uit schilderij 'Drie vrienden 
en honderd vogels' van Pien 
Wenchin (Ming dynastie). 
3i2'i2. Chinees Nieuwjaar, 
Jaar van de Slang**. 
NT$3.30, i3.;blokNT$i2.. 
Verschillende slangen. 

THAILAND 
3io'i2. Internationale post
zegeltentoonstelling 2013 in 
Bangkok, I, kunstnijverheid. 
Achtmaal 5. B. (samen
hangend met doorlopend 
beeld). Lantaarns, paraplu's, 
drakenkop, fluiten, poppen, 
keramiek, JDoeg van schip, 
vogelkooien. 

3io'i2.100e verjaardag 
Zijne Heiligheid Somdet Phra 
Nyanasamvara. 
5. B. Portret hoogste patri
arch van Thailand. Ook blok 
met zegel. 
8io'i2. Internationale 
Week van het Brievenschrij
ven. 
Viermaal 3. B. Verschillende 
afbeeldingen van kinderen 
die brieven schrijven. 

TOGO 
i52'ii. Kwetsbaarheid van 
koralen in ecosysteem. 
Velletje met viermaal 
750 F.; blok 3.000 F. Resp. 
Tubastraea micrantha en 
Acropora hyacinthus met 
Strongylocentrotus purpu
ratus(zeeegel), Plexaurella 
sp. en Pocilloporameandrina 
en schip met sleepnet, Turbi
naria reniformis en Acropora 
gemmifera met vissersboot 
en beschermingsvaartuig, 
Pocillopora verrucosa en 
Eucidaris tribuloides (zee
egel); Uca pugnax (krab) en 
Acropora pulchra. 
i52'ii. Gevolgen van pesti
ciden op milieu, fauna. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Gebruik van 
gewasbeschermingsmid
delen met resp. Amerikaanse 
zeearend (Haliaeetus leuco
cephalus), vlinder (Speyeria 
callippe), ransuil (Asio otus), 
honingbij (Apis mellifera); 
vlinder (Ornithoptera allotei). 



NIEUWE 
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r5-2-'ii. Gevolgen ontbos
sing voor zoogdieren. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Ontboste terrei
nen met resp. gorilla (Gorilla 
gorilla), zebra (Equus grevyi), 
lynx (Lynx pardinus), wilde 
hond (Lycaon pictus); panda 
(Ailurusfulgens). 
i5-2-'ii. Gevolgen zure regen 
voor insecten. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Dode bomen 
met resp. Pelidnota punc
tata, Lamprima adolphinae, 
Arilus cristatus, Epicauta 
pardal is; Chrysochus auratus. 
i5-2-'ii. Bescherming walvis
sen en dolfijnen. 
Twee velletjes met elk 
viermaal 750 F.; blok 
3.000 F.; blok 3.000 F. Resp. 
Megaptera novaeangliae en 
vissers, Eschrichtiusrobustus, 
Balaenoptera physalus, Eu-
balaena glacialis; Delphinus 
delphis, Stenella attenuata, 
Lagenorhynchus australis, 
Tursiops truncatus; transport 
van Globicephala sp.; Cepha-
lorhynchus hectori 
15-2-'«. Bescherming van 
Arctische gebieden. 
Velletje met viermaal 750 F,; 
blok 3.000 F. Resp. ijsbeer 
(Ursus maritimus), zadelrob 
(Pagophilus groenlandicus), 
poolvos (Alopex lagopus), 
poolwolf (Canis lupus arctos); 
Keizerpinguïn (Aptenodytes 
forsteri). 
i5-2-'ii. Gevolgen van water
vervuiling voor vissen. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Vervuild 
water met resp. Cyprinus 
carpio, Latimeriacnalumnae, 
Anguilla anguilla, Squalus 
acanthias; Saimo trutta fario. 

i5-2-'ii. z.eevervuiling door 
aardolie. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Met olie be
smeurde dieren resp. vogels, 
zeeschildpadden, vogels, 
pelikaan; zeeschildpad. 
i5-2-'ii. Algenbloei, vissen. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Door algenbloei 
getroffen water met resp. 
Cheilodactylus vittatus, Bre-
voortiatyrannus, Ictalurus 
punctatus, Anchoa mitchilli; 
Pomatomussaltatrix. 

TOKELAU 
2i-rr-'i2. Kerst. 
45 c, $ 2.-, 3.- (samenhan
gend en doorlopende beeld) 
eilanden met kerstman in 
sleeën rendieren. 

TRISTAN DA CUNHA 
i5-to-'i2. Royal Navy, 
schepen. 
Velletje met 35,35,70, 70 p. 
Resp. HMS 'Portland', HMS 

'Edinburgh', HMS 'Clyde', 
HMS 'Montrose'. 

28-ii-'i2. Zuidpoolexpeditie 
Shackleton-Rowett (1921-
1922). 
Viermaal 70 p . Portretten be
manningsleden resp. Frank 
Wild met Inaccessible Island, 
Hubert Wilkins met Cough 
Island, james Marr met huis 
op Tristan da Cunha, Frank 
Worsley met sextant op 
Nightingale Island. 

TUNESIË 
28-9-'i2.25e Congres UPU" 
in Doha (Qatar). 
1.000 m. (rond). Embleem 
met pijl. 

i8-io-'i2. Beroemde Tune
siers. 
250,250,390, 600,900, 
1.350m. Resp.dichteren 
hervormer Salem Bouhajeb 
(1827-1926), toneelschrijver 
Ben Tijani (1901-1983) met 
acteurs, schrijver Mohamed 
Bechrouch (1911-1944) met 
pen en papier en inktpot, 
zanger Salah Khemissi (1912-
1958), Mohamed El Fadhel 
Ben Achour (1909-1970) met 
moskee en boeken, arts Dr. 
Tawbida Ben Cheikh (1909-
2010) met baby. 

TUVALU 
27-6-'i2. Elvis Presley (1935-
1977). 
Vier blokken van elk $ 3.50. 
Amerikaanse zanger en 
filmacteur. 

UGANDA 
26-7-'i2. Whitney Houston 
(1963-2012). 
3.400,3.400,4.100, 4.100, 
8.300 Sh. Amerikaanse 
zangeres. 
26-7-'i2. Peter Paul Rubens 
(1577-1640). 
3.400,3.400, 4.100,4.100, 
8.300 Sh. Schilderijen van 
Vlaamse schilder. 

26-7-'i2.35e sterfdag Elvis 
Presley (1935-1977). 
3.400,3.400, 4.100, 4.100, 
8.300 Sh. Amerikaanse zan
ger en filmacteur. 
26-7-'i2. Yuri Gagarin (1934-
1968), eerste man in ruimte 
50 jaar geleden. 
3.400, 3.400, 4.100, 4.100, 
8.300 Sh. Russische kosmo
naut. 
26-7-'i2. Schaken. 
3.400,3 .400, 4.100, 4.100, 
8.300 Sh. Wedstrijd tussen 
Gary Kasparov en schaak
computer 'Deep Blue'. 
3-8-12. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
Driemaal 1.050,1.500 Sh. 
Resp. Olympische vlam met 
landkaart, Olympisch sta
dion, Wembley stadion, Old 
Trafford stadion. 

URUGUAY 
27-9-'i2. Dag van het Erf
goed, taal. 
$ 12. Portret historicus Anibal 
Pinto Barrios (1918-2011) met 
detail van beeld 'Los Char-
ruas'. 
28-9-'i2. Upaep*, mythes en 
legendes. 
$12,12. Vrouw met boom en 
gezicht, kind met schaap. 
5-io-'i2. Mercosur*, bronnen 
voor alternatieve energie. 
$12,12. Suikerriet, zonne
bloemen 
6-10-12.25e congres UPU* 
in Qatar. 
Blok $ 37. Islamitisch con
grescentrum in Doha met 
UPU*-embleem. 

22-io-'i2. Cruiseschepen, II. 
Viermaal $ 37 (samenhan
gend). 'National Geografie 
Explorer' met vuurtoren 
'Colonia de Sacramento', 
'Celebrity Infinity'met 
haven van Buceo, 'Grand 
Celebration' met fort Santa 
Teresa, 'Magnifica' met hotel 
Pirlapolis. 

22-io-'i2. Nationaal Directo
raat Mijnbouw en Geologie 
100 jaar. 
$ 12. Mijnwerker en embleem. 

VANUATU 
2012. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth II (1926). 
250,300 vt. (samenhangend 
met tussenveld). Resp. vor
stin te paard, portret. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
i5-8-'i2. Dag van de Arabi
sche Post. 
225 Dh. Landkaart met duif 
en embleem. 

VERENIGDE STATEN 
30-ii-'i2.100e geboor
tedag Lady Bird Johnson 
(1912-2007), echtgenote oud-
president Lyndon B. Johnson 
en oprichtster botanische 
tuin Wildflower Onderzoek 
Center in Austin (Texas). 
Velletje met zesmaal Forever. 
Portret, vijfmaal bloemen en 
bomen. 

WALLIS EN FUTUNA 
28-5-'i2. Aankomst Amerika
nen 70 jaar geleden. 
55 F, Schip met hulpgoederen 
en militairen op strand. 
2i-6-'i2. Historie, II. 
380 F. Koning van Uvea met 
hofhouding (ca. 1900). 
i6-7-'i2. 'Poëzie van de Zee'. 
35 F. Beeldcompositie met 
maritieme elementen. 

27-7-'i2. Ingebruikneming 
gebouwvan financierings
autoriteit. 
135 F. Gebouw in Mata-Utu. 

ZUID-AFRIKA 
6-6-'i2. Faculteit Gezond
heidswetenschappen 100 
jaar. 
Velletje met tweemaal 
Standard Postage (doorlo
pend beeld). Mozaïek. 

i2-7-'i2. Big Five. 
Vijfmaal Airmail Postcard. 
Leeuwin, neushoorn, lui
paard, olifant, Kaapse buffel. 
Alle dieren met jong. 

6-9-'i2. Hollanders 360 jaar 
geleden in de Kaap. 
Blok Standard Postage. 
Portret Khoikhoi-meisje 
Kroata, hulp in huishouding 
van Van Riebeeck. Op rand 
VOC-schip. 

2i-9-'i2. Erfgoed, Vredefort-
krater. 
Vijfmaal 85. Verschillende 
afbeeldingen van planten en 
bloemen 

9-io-'i2.11e Veldpost Een
heid. 
Velletje (landkaartvorm) 
tienmaal Standard Postage. 
Loket, scanapparatuur, vfieg-
tuig en heftruck, militairen 
bij tent, militaire postbode, 
driemaal verschillende mili
tairen met pakketten, militair 
leest brief, militair post brief. 
26-io-'i2.100 jaar Alexandra 
Township 100 jaar, schilde
rijen. 
Velletje met vijfmaal B4. 
Vrouwen met kind, mensen 
met huizen en auto's, huisjes 
bij avondlicht, jonge men
sen, collage in vijf cirkels. 

ZUID-GEORGIË EN 
ZUIDELIJKE 
SANDWICHEILANDEN 
ii-i2-'i2. Bergen. 
65. 65, 75,75 P-. tl.-, 1.-(per 
waarde samenhangend). 
Resp. Stenhouse Peak met 
portret poolreiziger Joseph 
Russell Stenhouse (1887-1941), 
Mount Carse met portret 
ontdekkingsreiziger Duncan 
Carse, Mount Paget met por
tret marineofficier Sir Alfred 
Wyndham Paget (1852-1918). 

*Gebruikte afkortingen: 
Awacs Airborne Warning 

And Control System 
FIFA Federation Interna

tionale de Football 
Association 

IMF Internationaal 
Monetair Fonds 

Mercosur Gemeenschappe
lijke Economische 
markt voor Zuid-
Amerika 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espana 
y Portugal 

UPU Universele Post 
Unie 

Chinees Nieuwjaar: Jaar van 
de Draak 23-i-'i2 t/m 9-2-'i3, 
Jaar van de Slang io-2-'i3 t/m 
30-i-'i4. 
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HET NEDERUNDS OPENLUCHTMUSEUM VIERDE EEUWFEEST 

Het eeuwfeest van het 
Nederlands Openlucht
museum in Arnhem is niet 
onopgemerkt voorbijge
gaan. PostNL gaf om het 
honderdjarige bestaan 
te vieren een velletje uit 
met tien zegels en een 
grootformaat prestige
boekje (i). Het Neder
lands Openluchtmuseum 
opende op 13 juli 1918 de 
deuren op het landgoed 
De Waterberg, dat van de 
gemeente Arnhem werd 
gepacht. Bezorgde parti
culieren hadden in 1912 de 
Vereeniging Nederlandsch 
Openluchtmuseum opge
richt. Zij vreesden, dat de 
Nederlandse tradities en 
regionale verscheiden
heid zouden verdwijnen 
door industrialisatie en 
verstedelijking. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog 
werd het museum, in lijn 

met de door de bezetter 
gebezigde terminologie, 
omgedoopt tot Rijksmu
seum voor Volkskunde. 
Ook in ander opzicht ging 
de oorlog niet aan het mu
seum voorbij. Tijdens de 
Slag om Arnhem zochten 
evacués en leden van het 
verzet hun toevlucht tot 
het museum. Het oorlogs
geweld leidde echter ook 
tot de verwoesting van 
enkele gebouwen en een 
deel van de verzamelde 
voorwerpen. Het herstel 
van het museum werd 
na de oorlog met man en 
macht uitgevoerd. 

Bedreiging 
In het Openluchtmuseum 
(2) werden voor Nederland 
kenmerkende gebou
wen, die elders werden 
gesloopt, steen voor steen 
en met gevoel voor detail 

weer opgebouwd. De 
nadruk lag daarbij op het 
leven op het platteland. 
Vandaag de dag lijkt het 
vanzelfsprekend, dat het 
Openluchtmuseum de zorg 
draagt voor dit erfgoed, 
maar uitgerekend in het 
jaar dat het museum 75 
jaar bestond (3) kwam het 
bericht, dat de toenmalige 
minister van Cultuur, Eelco 
Brinkman, het museum 
wilde sluiten (4). Er kwam 
een massaal protest op 
gang tegen deze voorge
nomen sluiting, maar de 
sluiting bleef eenaantal 
jaren in de lucht hangen. 
Uiteindelijk kwam het 
tot de oprichting van de 
Stichting Het Nederlands 
Openluchtmuseum in 
1991, die de verantwoor
delijkheid op zich nam 
voor een verzelfstandigd 
museum. Met het Rijk werd 

overeengekomen, dat de 
gebouwen en voorwerpen 
eigendom van de staat 
zouden blijven. Voor het 
beheer en behoud zou het 
Rijkjaarlijks een financiële 
bijdrage geven, maar de 
stichting werd verant
woordelijk voor de exploi
tatie van het museum. 

Nieuw elan 
Om een groter publiek 
te trekken verschoof de 
aandacht van het leven en 
werken op het platteland 
naar andere aspecten van 
de Nederlandse samen
leving. Er kwam meer 
aandacht voor allerlei 
demonstraties, die een 
bezoek aan het museum 
een extra dimensie geven. 
Naast de verschillende 
boerderijen en molens 
heeft het museum nu een 
Zaanse buurt met huisjes 
in traditionele Zaans 
groen, een melkfabriek en 

een tramremise. Over het 
terrein rijden historische 
trams. Afgelopen voorjaar 
deed ook de grote stad zijn 
intrede in het museum. Ko
ningin Beatrix opende een 
stukje jordaan, inclusief 
een bruin café. Inmiddels 
is er ook aandacht voor de 
nieuwe Nederlanders die 
hier in de twintigste eeuw 
zijn komen wonen en wer
ken. Er is ook een Molukse 
barak, waar het verhaal 
vertelt wordt van deze 
bevolkingsgroep die begin 
laren vijftig naar het moe
derland kwam. Inmiddels 
is het museum van de zes 
oorspronkelijke gebouwen 
gegroeid naar met minder 
dan 90 historische ge
bouwen. Het museumpark 
heeft een oppervlakte van 
44 hectare. De collectie telt 
zo'n 170.000 voorwerpen, 
van boerenwagens en 
woningtextiel tot streek
drachten en speelgoed. In 

100 jaar Nederlands Openluchtmuseum 
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2O05 werd het Open

luchtmuseum gekozen 
tot Europees museum van 
het Jaar. Aanvankelijk was 
het de bedoeling, dat het 
op te richten Nationaal 
Historisch Museum naast 
het Openluchtmuseum 
gehuisvest zou worden. 
Daar Is het echter nooit 
van gekomen. Nadat 
de directie van het NHM 
voor een andere locatie 
m Arnhem had gekozen, 
ontstond er discussie over 
de meest geschikte locatie. 
Het kabinet Rutte besloot 
vervolgens om de geld

kraan dicht te draaien. 

Rommelig 
Het postzegelvelletje, dat 
uitkwam ter gelegenheid 
van het eeuwfeest van het 
Nederlands Openluchtmu

seum, heeft raakvlakken 
met vele thema's, maar 
jammer genoeg is de 
uitvoering nogal romme

lig. De ontwerpers hebben 
geprobeerd om teveel 
informatie op de zegels 
onder te brengen. De foto's 
zijn klein en onduidelijk, 
mede door de tekst die 
dwars over de foto's heen

gaat, waardoor de zegels 
minder goed bruikbaar 
zijn om in een thematische 
verzameling op te nemen. 
Op de zegels worden 
scènes weergegeven uit 
het dagelijks leven in de 
2oe en 21e eeuw: vrouwen 
voor een plaggenhut 
(1907) (6), een hooiwagen, 
spelende kinderen (1920

'40) (7), vrouwen aan de 
schoonmaak (i920'4o) 
(8), op de markt (1920

'40) (9), schaatsen bij het 
Openluchtmuseum (1949), 
Schiphol (ca. i960 (10)), 
televisie kijkende kinderen 
(ca. 1960), kinderen in het 
verkeer (ca. i960), vrouw 
aan met een naaimachine 
(ca. 1960), bermtoerisme 
(1965) (11), een gastarbei

derspension (1975) (12), 
pompstation Hazeldonk 
(1985) (13), jongeren met 
een smartphone (2010) 
(14) en jongens met 
tablet op de camping 
(2011) (15). Gelukkig is het 
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prestige postzegelboekje 
beter bruikbaar. Onder de 
noemer '100 jaar Hulde 
aan het dagelijks Leven' 
komen in korte en bondige 
teksten vijf thema's aan 
de orde: het huishouden, 
spelen, wonen, vrije tijd 
en mobiliteit. Zij kun

nen stuk voor stuk het 
uitgangspunt vormen voor 
interessante thematische 
collecties. 

Thema's 
In het stuk over het huis

houden staat de Hollandse 
huisvrouw centraal, die, 
zoals buitenlanders al 
eeuwen geleden opmerk

ten, het toonbeeld zijn van 
ongekende zelfstandig en 
properheid (16,17). Spe

ciale aandacht is er voor 
de markt, waar je gulden 
een daalder waard was en 
waar je alles kon (en nog 
steeds kunt) kopen wat los 
en vast zit. Het stuk over 
spelen gaat over de Neder

landse jeugd, die vroeger 
maar weinig tijd om te 
spelen had. Al op jonge 
leeftijd werd ze ingezet 
om de kost te verdienen. 
Het Openluchtmuseum 
bezit een uitgebreide 

collectie spelletjes en 
bordspelen, waar men zich 
mee vermaakte. Het stuk 
over wonen begint met 
de plaggenhutten waarin 
nog in de twintigste de 
veenarbeiders in erbar

melijke omstandigheden 
woonden. Het vertelt ook 
over het wooncomfort dat 
langzaam maar zeker zijn 
intrede deed in de vorm 
van (centrale) verwarming 
en luxe goederen als radio 
(18,19) en televisie en al

lerlei elektrische appara

ten (zo). In het stuk over 
vrije tijd lezen we over al

lerlei vormen van sportie

ve activiteiten, maar ook 
over de introductie van de 
tabletpc. Door wasmachi

nes (21) en stofzuigers (22) 
werd niet alleen het werk 
van de huisvrouw verlicht, 
maar kreeg ze ook meer 
vrije tijd meer vrije tijd. 
Met de stijging van het 
welvaartsniveau konden 
ook steeds meer mensen 
genieten van een avondje 
uit (23). Het stuk over 
mobiliteit vertelt over hoe 
de Nederlander aan het 
begin van de vorige eeuw 
'meehobbelde' op een 
hooiwagen, maar al snel 
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gewend raakte aan snel

lere middelen van vervoer, 
zoals de auto en het (KLM) 
vliegtuig(24). Vanaf de 
jaren vijftig kwam de 
eigen auto voor de deur 
in opmars, mede dankzij 
de goedkope auto's van 
DAF uit Eindhoven (25). 
Helaas had de groei van de 
mobiliteit niet alleen maar 
positieve kanten (26). Ook 
het aantal verkeersdoden 
steeg in hoog tempo. 

Nostalgisch 
Al met al is het een heerlijk 
nostalgisch postzegel

boekje, dat voor velen een 
feest van herkenning zal 
zijn en zo is het eigenlijk 
ook met het Nederlands 
Openluchtmuseum. Af

gelopen zomer waren wij 
er met onze moeders en 
dochters, drie generaties 
dus. We hebben onze ogen 
uitgekeken en we ver

maakten ons er allemaal 
uitstekend! 
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Ell ANNONCES 
SPELREGELS ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELSADVERTENTIES, VERMELDING 

VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

RULES SUBSCRIBERS ONLY, NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS, STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL NUR FUR ABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET, 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 
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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.com 

www.aephilatelie.nl en 
www.postzegel-veiling.nl voor 
al uw postzegels van vele landen. 
Voor meer informatie' 
A.M. Eijgelaar. Telefoon 010-5222914. 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle Eu
ropese landen 35%, FDC's, boekjes 
etc. J. Romkens. 
Telefoon 045-5462894. E-mail: 
john-stamps-romkens(aihotmail.com 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Zwitserland, Oostenrijk, Indonesië 
20-25%. R. Dorman, Fonteinkruid 
37,7772 ML Hardenberg. 
Telefoon 0523-272182. 

www.filateliehpz.nl verrassend 
leuk, verrassend voordelig. 
CRC Conny's Pakettencentrale, 
postzegelpakketten op land en op 
motief. CD v/d Wel. 
Telefoon 0223-614066. 

Postzegels van land of motief 
u vindt ze op www stores.ebay 
nl/stampmart met afbeeldingen. 
M.v.Dal. Telefoon 0492-522224. 

www.postzegelparadijs.nl leuke 
veiling en shop. Nederland etc. 
N. Engelhart. Telefoon 06-15641312. 

Indonesië na 1949 is mijn speci
aliteit, pfr. * gst. mooie voorraad 
abonnementen op maat en manco 
lijsten verzorg ik ook. M. Snoek. 
E-mail; mennosnoek@hetnet.nl 
Telefoon 0228-318267 of 06-14511744. 

Postzegels nodig voor uw 
verzameling? Kijk dan eens op 
www.wereldzegels.eu. U vindt 
altijd wel wat. M.v.Dal. Telefoon 
0492-522224. 

Nederland, Europa, Overzee, 
Motief www.tenkatephilatelie.nl 
E-mail info@tenkatephilatelie.nl 
Telefoon 06-46644808 of 
026-4722176. 

Bod gevraagd op Indonesië 
postfris in 2 luxe Davo albums 
1949 -1997, postfris catalogus ruim 
6500,- euro. e.G. van Bemmel. 
Telefoon 070-3176451. 

GEVRAAGD 

Bundels en massawaar Wereld, 
ook Nederland frankeer geldig 
gevraagd. H. Koning. 
Telefoon 06-21406037. 

Grote collecties en partijen van 
de gehele wereld. Contante beta
ling. D. van der Toorn. Telefoon 
070-3388427 of 06-51118436. 
Bezoek aan huis Geen object te 
groot. 

Dringend te koop gevraagd 
postzegelverzamelingen en 
munten. Bezoek aan huis 
mogelijk Bredenhof. 
Telefoon 010-4826725. 

Betere postzegelboekjes 
Nederland Europa en Wereld. 
Aanbiedingen aan Walter de Rooij, 
Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk. 
Telefoon 0416-331451. 
E-mail mfo@booklets.nl 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 070-3860232, zie 
www.sgbrltannla.nl Blad, mee
tings, 4 grote veilingen, boekjes 
en veel verzamelplezier. Join the 
club, see you! 

De Filatelistenvereniging Zui
delijk Afrika? Maak eens kennis 
met ons, 4 bijeenkomsten inTiel,4 
veilingen, eigen blad, rondzend-
en nieuwtjesdienst. Contributie 
20,-euro. Inl. P. Mulder. 
Telefoon 020-6197689. 
E-mail ppmülder@planet.nl 

Vereniging USA & Canada 
Filatelie, jaarlijks 7 bijeenkomsten 
en 7 veilingen Een uitgebreide 
bibliotheek en rondzendingen 
Onze website: www.usca.nl Enk 
Mulder, info@usca.nl 
Telefoon 06-25240316. 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV), brieven en 
postzegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilingen, 
rondz., 4 bijeenkomsten p.j. m De 
Bilt. Contr. 19 euro. Info' Pietjan 
Zwaag. Telefoon 020-6277894. 
E-mail: p.zwaag@hccnet.nl 

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 

Ruilen 100 grootformaat post
zegels wereld 100 wereld retour. 
Mevr M.C. Hoogervorst, Orchi
deelaan 29,1424 BA De Kwakel. 

Internetveiling: postzegel
vereniging Gorinchem zie 
site' www.pzvgo.nl (eventueel 
telefoon; 0183-581597). 

De Amersfoortse Filatelisten
vereniging vraagt voor haar 
rondzendverkeer goede boekjes. 
Inl. H.Kreijne. 
Telefoon 033-4330218 

Rondzendvereniging Contact 
schept Kracht (CsK) biedt smds 
1926 gerichte kwaliteitsrond-
zendingen per verzamelgebied 
Contributie 9 euro per jaar. 
Tegemoetkoming in portokosten 
Ook inzenders van harte welkom. 
Provisie 6% en voorschotten 
beschikbaar. Zie www.csk.nu. B.K. 
Okma. Telefoon 06-48136766. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

(i Postzegels 
W.van der Bijl D 

-̂M 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA, PTS, CNER 
Emirates Philatelic Association 

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER 

GROENLAND-IJSLAND-FINLAND-ÄLAND 
POSTFRIS-GEBRUIKT-POSTZEGELBOEKJES 

Gratis pnjslijst op aanvraag 

BEZOEK MUN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, m " S 
6950 AA Dieren xj^ 
Tel 0313-419041 
Fax 0313-413295 
e-mail pzhronh@bart ni 
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[ 3 f De winkel is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur. '"' ^^^'" 
^ J ^ Maandag is de winkel gesloten. B^el l inggraag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. ' ^ ^ r ' f e ^ 
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WIJ VERWACHTEN WEER VEEL NIEUWE EPEOflgOJJSir §ÖÖ[?ËM[L(2)»AE m<mï!^miM 
». . ,~.  . . . . . v ! P n <  ^ . X A A J . i~r^r^,rN■r ^AND OMSCHRIJVING 100 gr 250 gr 500 gr 
E N G E L A N D G R O O T , J A P A N G R O O T , AUSTRALIE GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 10,00 25,00 47,50 

OOSTENRUK GROOT, AUSTRALIË GROOT, ^E^GIE GROOT ASSORTIMENT 15,00 35,00   
l i c A « a i r e i r r^aiciycKii utLirx f^nr\r\T CANADA GOEDE MODERNE MIX 22,50 52,50 
U . 5 . A . (v t lSSIc, ü R I c K c N L A N D U K O O T DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 10,00 22,50 42,50 

DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 
OOK ZIJN ER WEER VEEL NIEUWE PARTIJEN HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00 
UWIS^IJ IN CK WECK VCCLINICUWCrMKIUCrM ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 11,00 25,00 49,00 

.V. ..> ^ n . . . . i n * . n n .  n , .  . . . i . A f . . . . ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22,50 55,00 
K U K O P W W W . B R E D E N H O F . N L FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 50,00 

V O O R H E T LAATSTE N I E U W S FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 
v v w r v |  | b i i . j  u  i i . j i t ■«■bv/vv j FRANKRIJK VEELNIEUW 14,00 34,00 68,00 
AANBIEDINGEN VAN DE M A A N D i FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX i6 5o 38,oo   
MHINDICUinUCrM VMIN UC m H H I N U i GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 37 50 

MM IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15 00 35,00 
' " ^ ^ j é JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 17,50 41,00 

, # * m i ^ KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 14,50 34,50 
1 kg . ^ ' " " S"" ^^ ,^^IECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 

r M I I T f I A k i r \ ftCi ^ I C ^ÄXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 
U U i l « > L A I N U ^ D C L V J I C ÄmALTA LEUKE MODERNE MIX 9,50 22,50 

MISSIE ' ^^ BIJZONDERE UITGAVE ~ NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 
, ^ ^ ^ ^ _  ^ f^f. ,^^JEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13 50 32 50 

• r K i i i l f t ^ yÊÊKI^ N u l O * ' ^M^SSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 22,50 — 
^^ ' * * / ^^ \ „ ^ ' MMni#. SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50 

^ ^ 1 .▲. B ^ N A r ▲ . m " 'IIAILAND MODERNE MIX 18,00 42,50 
J H I ^ .^r m ^ ^ ^ r I '  ' ^ ^ LEUKE MIX MET NIEUW I6,OO 37,50 
• ^ mr ' i B 'W WERELD VEEL LANDEN LEUK 12,00 27,50 52,50 

V\ro ZIJN M A N W E Z I G OP DE WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 13,50 32,50 60,oo 
EINDEJAARSBEURS EN IN LOOSDRECHT USLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW S5 00 

A D n c CM ATCI ICBCI IDC AAnCTCM lA/l I ICTC ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10,00 23,50 45,00 
U K U t r l L A I C U C D C U K a , m U C i C I N W I J I C i S ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 15,00 35,00 
MEEBRENGEN LAAT HET TIJDIG WETEN ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19,00 42,00 

^Zevende uitg; 
2013 
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PLAATFOUTEN 

Vanaf 28 december om 10.15 uur 
op de Eindejaarsbeurs. 

Uitnodiging om daar samen 
te proosten. 

Niet in de geiegenlieid om te komen? 

424 pagina's in full color. 

Verbeterde indeling. 

1196 "nieuwe" plaatfouten. 

Alle tot nu bekende P en PM fouten. 

Wilt u de catalogus eerder 
(20 december) in huis hebben? 
Dan graag ^ 

^ / IQ 50 €49, 
naar 1914033 tnv 
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^ i e t d i i k Meer dan 93 ja 
in dienst van c 

Filatelie. 
19192012 

Jubilieumveiling no. 4 0 0 voorjaar 201? 
Voor onze komende jubileumveiling, welke in april 2013 plaats zal gaan 

vinden, zijn wij op zoek naar ijz n ere maar ook gewone collecties, 
voorraden en partijen postzegels, brieven en prentbriefkaarten. 

Taxaties bij ons op l<antoor zijn vrijblijvend 
(van maandag t /m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur) 

op afspraal<. 

Voor grOtGre o b j e c t e n komen wij graag naar u toe. 

^»»»■■w»»^ 

Voor de resultaten van onze 399^ najaarsveiling kunt u een kijkje nemen 
op onze website: www.rietdijkveilingen.com 

200^ 
POSTZEGELVEILING 

HAAHOAG 3 NOVEMBER \m 

r ^ t i i i i I I I 

eeio/ voorspoedig 2013. 
U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen 

en bent van harte welkom! 

Q* 

^.»tvoP^wverza^ 

« > 

\ 

'""^oorimveei^ 

Rietdijk B.V. 
Kantoor: Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031(0)70364 79 57 
Fax : +031(0)70363 28 93 

info@rietdijkveilingen.com 
www.rietdijkveiiingen.com 

http://www.rietdijkveilingen.com
mailto:info@rietdijkveilingen.com
http://www.rietdijkveiiingen.com



