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DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 

Laten we e r samen een mooi j a a r van maken! 
ü hee f t de p o s t z e g e l s , wij hebben de k lan ten . 
Onze veiling gehouden in november j.1. toonde dat we samen sterk kunnen zijr 
topcollecties en topzegels wisselden voor zeer hoge prijzen van eigenaar. 

Voor onze v e i l i n g van 20 t/m 23 maart 2013 
kunt u in leveren t/m 25 j a n u a r i 

Wij z i jn op zoek naar be t e r e c o l l e c t i e s , 
l o s se zegels en p o s t h i s t o r i e van de gehele wereld. 
Uw collectie zal op vakkundige wijze vooraf worden getaxeerd door onze experts, 

zodat u nooit voor verassingen komt te staan, afrekening binnen 5 weken na veiling. 
Verkaveling en presentatie zullen zorgen voor de hoogst mogelijke opbrengst. 

Laat onze uitgebreide internationale klantenkring in uw voordeel werken. 
Neem nu direct contact op met ons om een afspraak te maken. 
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VOORHEEN 
POSTZEGELVEILING 

WIGGERS DE VRIES BV 

CORINPHILA 
G.J. GARRITSEN REGISTERTAXATEUR FEDERATIE TMV 

Onze 215® veiling wordt 
gehouden op 12, 17, 1 8 
en 19 januari 201 3 

CORINPHILA VEILINGEN BV 
HEEMRAADSCHAPSLAAN 100 

1 181 VC AMSTELVEEN - NEDERLAND 

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

FAX -^31 - (0)20-624 97 49 

INFO@CORINPHILA.NL 

WWW.CORINPHILA.NL 

CORINPHILA AUKTIONEN AG 
WIESENSTRASSE 8 

8034 ZÜRICH - ZWITSERLAND 

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

WWW.CORINPHILA.CH 

Nederland en O.R. w.b. emissie 1 852 o.a. punt- en lang-
stempels met unieke exemplaren, goede zegels en series w.b. 
in blokken van 4, poststukken, stempels, variëteiten, proeven 
(Indië Kreisler 50 cent in ongetand vel van 200 exi), 
losse nummers buitenland met China, Engeland dienst. 
Internationale Antwoordcoupons, landencollecties, engros-
posten, prentbriefkaarten en munten. 

De gehele catalogus vindtu op W W W . C O R I N P H I L A . N L 

op aanvraag zenden wij u gaarne een exemplaar per post toe. 

mailto:info@corinphila.nl
http://www.corinphila.nl
http://WWW.CORINPHILA.CH
http://WWW.CORINPHILA.nl


1987-2013, Stamps-DNS reeds 26 jaar tot uw dienst 
UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN,COLLECTIES, LOSSE NUMMERS EN SERIES JANUARI 2013 

T 

10821 
ARUBA DAVO standaard album met luxe bladen, blanco ktemstroken, nw staat, nw 
prijs 40,00 met complete postfrisse collectie 1986-1992 cataloguswaarde ca 250,00 
prijs 69,50 
10831 
NEDERLAND 1000 verschillende incl een mooie nr 2', nieuwe voorraad, waarbij veel 
betere (toeslag)zegels jaren 30/40/50 
Pnjs 37,50 (zie 3 foto's op de website) 
10843 
NEDERLAND nrs 346/439 {Wilhelmina hoge waarden) postfris zonder plakker, catw 
604,00 normaal 325,00 nu 250,00ii Foto 
10844 
OUD SURINAME nr 21 ongebruikt (zonder gom uitgegeven)-f certificaat Muis catw 
375,00 prijs 175,00 (FOTO) 
10853 
ZWITSERLAND Michel Blok nr 13 (IMABA 1948) postfris zonder plakker Catw 90,00 
prijs 36,00 (FOTO) 
10854 
BELGISCH CONGO OBP nrs 5 (5 Franc) postfris zonder plakker Schaarse zegeN Catw 
880,00 prijs 440,00 (FOTO) 
10856 
ENGELAND DAVO luxe voordrukalbum-i- cass, blanco klemstroken, m perfecte nw 
staat( nog in verpakking), nw prijs 112,00 
Met een prachtcollectie 1971-1989( compleet) tevens nog diverse blokken en 
regionals ZEER HOGE CATW" Prijs 275,00 
10861 
PORTUGAL Michel blok nr 10 ongebruikt, cataloguswaarde als *• 250,00 prijs 62,50 
(FOTO) 
10862 
OOSTENRIJK 1X DAVO en 1 x Leuchtturm voordrukalbum, zwarte klemstroken, goede 
staat met een praktisch geheel complete postfnsse (af en toe een gebruikte zegel) 
collectie 1960-2003 ZEER VEEL ZEGELS/BLOKKEN, giga catw prijs 325,00 
10863 
SOV BEZETTINGS ZONE Michel nrs 182/242 vnl echt gebruikt, waarbij het Goethe 
blok met" Sonderstempel"Weimar 28 Aug 1948 (cataloguswaarde 300,00") totale cat 
waarde 425,00 prijs 125,00 (FOTO van het blok) 
10867 
NEDERLAND Telegram nrTGS postfris z pt, bijna pracht exemplaar cataloguswaarde 
1 400,00(NVPH 2013)prijs 550,00 (FOTO) 
10869 
HONGARIJE nieuw stockboek (zwarte bladen) met 60 stuks POSTFRISSE blokken 
(1 exemplaar is °] jaren 60/70/80 waarbij enkele ongetande, catwaarde ca 500,00 
superdeal 49,50 
10870 
FINLAND stockboek met postfnsse collectie( iets doubletten) jaren 90 en iets € 
periode, tevens nog 1 bladzijde met gebruikt klassiek Denemarken HOGE CATW prijs 
75,00 
10871 
LUXEMBURG stockkaart met diverse betere zegels ( Michel nrs) o a nr 2 ", 4 «, 9 °, 31 b 
°,42b°,56*,83*,136«, 140/1°, 145°, 
282 ong*, 333/8 " catwaarde ca 1300,00 prijs bij DNS slechts 125,00 (FOTO VAN ALLE 
ZEGELS) 
10873 
ENGELAND Lindner T-type luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, nw staat, nw 
prijs 125,00 met een zo goed geheel complete POSTFRISSE collectie 1972-1983 tevens 
nog aardig wat regionals en portzegels prijs 120,00 
10876 
BELGIË ordner met complete gebruikte jaargang 2011, incl blokken, boekjes etc, 
totaal 33 bladen i( copies van DAVO bladen) 
Prijs 125,00 
10877 
NOORWÉGEN Leuchtturm luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, nw staat nw 
prijs 145,00 met een geheel * / " PRACHTCOLLECTIE 1863-1969 aanwezig onder 
andere(Michel nrs) 10M2 «,16 •*/• (2 stuks), 17 •• &• (3 stuks), 19d', 19e *, 21 *, 22 *, 
29 ", 57 */•*, 58', 60 * / " , 70", diverse tussen 75A en 88A *, 89/95 *, 98/103 *, 116/19 *, 
133/5", 136 II **, Al 36 ", 176/94 *, 195/99 '/", 207/10 *, 258 *, 259/64 •, 266 *, hierna 
vrijwel compleet vnl ** Verder Dienst op 2 na compleet' 1/8*, 
911/19II*( zonder 11 en 14) 91/21 I« compleet (€ 380,00), 22/67*,68/94 •* Port 1/6 * (€ 
190,00), 11 / l 2 ** (€ 180,00) een prima investering om deze verder uit te breiden tot" 
uw levenswerk" zeer hoge cataloguswaarde pnjs slechts 495,00 (FOTO's) 
10880 
IJSLAND stockboek 32 biz aardig goed gevuld met postfrisse collectie incl blokken ca 
1970-2000 fikse catw prijs 120,00 
10881 
IJSLAND stockboek 16 bIz aardig goed gevuld met postfrisse collectie jaren 70/80/90 
fikse catw prijs 85,00 
10888 
NEDERLAND DAVO luxe album" 100 JAAR VORSTINNEN" nw staat nw prijs 85,00 met 
een vrijwel complete gebruikte later postfnsse collectie tot ca 1969( bladen daarna 
wel alle aanwezig)een handjevol missende zegels 48,49,80,100/101,130/1,136/8 
Een mooie investering om op redelijk korte termijn te completeren Pnjs 275,00 

10885 
ZWITSERLAND DAVO standaard voordrukalbum penode 1843-1999, in nw staat, nw 
prijs 59,00 met daann een HELE MOOIE 
Vnl GEBRUIKTE collectie 1854-1999 o a aanwezig( Michel nrs) 13/15,17,20,25,28 
fraai,29/35,36/44 vnl *, 45/4950/57, 58/64 
67/70,71 /73,74/80,84/87, 88/90,93,129, 131, 134/35, 143/44*,l49,151, vanaf 1924 op 
een enkele zegel (o a 228) en serie( pax 1945) na, geheel compleet tot en met 1999, 
Luchtpost aanwezig o a 180,181 M 91,213,234,245,285/6*,291/3*,325,387/94 
506/7 etc Blokken 3*,15**( € 110,00) en vanaf blok 18 alles aanwezig °/V** verder nog 
enkele" portofreiheitsmarken" Strafport 1/5, 7,9,11,13,14fraai, 15/22, 29/37 etc, een 
hele mooie aanbieding met bijzonder hoge catwaarde prijs 495,00 
10891 
NEDERLAND Lindner ringband met zwarte plastic stockbladen, daarin een MOOIE 
POSTFRISSE collectie automaatboekjes tussen nrs 1 en 8 waarbij heel veel (kaft) 
variëteiten, registerstrepen, gomsoorten, totaal ca 70 stuks waarvan 12 met telblok. 
Cataloguswaarde 2 360,00" Prijs 395,00 (ZIE HEEL VEEL FOTO'S) 
10892 
NED ANTILLEN FDC'S 2 albums MET PRACHT COLLECTIE ALLES ONBESCHREVEN 
tussen 1965 en 2003, op een 45 tal na geheel compleet Cataloguswaarde ca 2000 euro, 
als losse jaargangen zou dit ca 600 euro kosten( zie website # 10451), misschien een 
aardige tip u kunt ze ook afweken, dan heeft een prima gebruikte collectie" Slechts 
195,00 
10897 
ZONNEBLOEM CATALOGI 2013 Indonesia prijs 16,90, Rep Sunname 14,90 porto 2,00( 
samen 2,50) 
10898 
NEDERLAND nrs 534/537 ( hoge waarden Juliana En Face) ongebruikt met minimale 
plakkerrest, inclusief Foto certificaat Vleeming dd 31 oktober 2012" Cataloguswaarde 
1300,00 prijs bij DNS slechts 295,00 ( FOTO + certificaat) 
10899 
NEDERLAND nr 28 H( 1 gulden Willem III) ongebruikt met originele gom, luxe zegel met 
certificaatVleemingdd31 102012 
Prijs425,00 (ZIE FOTO + CERTIFICAAT) 
10902 
BELGIË stockboek met vnl gebruikte collectie( geen doubletten) 1849 tot ca 1980 
mcl Dienst, Luchtpost en Spoorweg waarbij leuke en betere series/zegels fikse 
cataloguswaarde pnjs 85,00 
10906 
NEDERLAND Leuchtturm luxe voordrukalbum, blanco klemstroken prima staat met 
een o/»/** collectie 1852-1956, heel goed gevuld op de echt betere en top na aardig 
compleet Cataloguswaarde 2 900,00 Prijs 375,00 
10907 
NED INDIË DAVO luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, prima staat met daarin 
een vnl gebruikte collectie 1867 1949 tevens nog NNG compleet vnl * incl UNTEA 
catwl 644,00 Pnjs 225,00 
10908 
SPANJE 2 DAVO standaard voordrukalbums wel vnl blanco klemstroken, pnma 
staat met een aardig uitgebreide °/*/*" collectie 1850-1988 incl veel blokken fikse 
cataloguswaarde Prijs 195,00 
10912 
NEDERLAND Luchtpost 12/13 (Meeuwen) postfris zonder plakker cataloguswaarde 
700,00 normaal 325,00 nu 275,00 (FOTO) 
10913 
NEDERLAND Roltanding nrs 1/18 m paar, bovenste zijn ongebruikt en de onderste 
postfris zonder plakker originele gom (de nrs 1/4 zijn alle **) cataloguswaarde 2 196,00 
Prijs 1 095,00 (FOTO) 
10914 
NEDERLAND Nrs 592/595 (ITEP) in complete postfnsse vellen, enkele zegels vertonen 
wat getinte plekjes, met storend 
Cataloguswaarde 2 750,00 nu superdeal 445,00ii( FOTO'S) 
10915 
CURACAO Portzegels Ie emissie, ongebruikt( zonder gom uitgegeven) Type I nrs 1/10 
cataloguswaarde 1 761,00 pnjs 615,00 
Type III nrs 1/10 cataloguswaarde 947,00 prijs 375,00 enkele waarden type ll( de 
lastigste) PI = 4,00, P 2 = 100,00, P3 = 22,00, 
P4 = 230,00, P5 = 16,-00, P9 = 220,00, P 10 = 30,00 ( FOTO'S) 
10916 
CURACAO Luchtpost 18/25 op aangetekende (censuur)bnef naar Mr Johan Rietdijk( 
inderdaad de Rietdijk) naarz'n appartement op 5th Avenue te New York USA met 
aankomststempels Pnjs 165,00 (FOTO) 
10917 
NED INDIË nrs 63/80(JAVA) ongebruikt met originele gom cataloguswaarde 260,00 Pnjs 
120,00 (FOTO) 
10918 
SAAR stockboek 16 bIz met°/*/** collectie incl doubletten 1947-1956 waarbij enkele 
betere ** hoge catw prijs 95,00 
10919 
OUD SURINAME nr 32A ongebruikt, zonder gom uitgegeven( de zegel die bijna 
iedereen mist) met certificaat Vleeming dd zaterdag 24 november 2012 prijs 490,00 
(FOTO) 
10920 
OUD SURINAME LP 8/14 ( D OX) postfris zonder plakker l ZELDZAME SERIE met 
certificaat Vleeming dd zaterdag 24 november 2012 prijs 695,00 (FOTO) 
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STAMPS-DNS - GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie. Dirk N. Sluis 

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

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

Fax: dag en nacht 0229-264013 - Email- sales@stamps-dns.com - ING rek.nr. 528501 

Wij staan op de Filatelie beurs in Loosdrecht 

Directie en medewerkers wensen U een voorspoedig 
2013 

ifsda 
lnLf*d*ratfono(«tainp 

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

mailto:sales@stamps-dns.com
http://www.stamps-dns.com


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

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

mfo@vandieten.nl • www.vandieten.nl 

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

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


l&TenKate 
PHILATELIE 

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

VERZAMELBEURS DRACHTEN 
Zaterdag 12 januari 2013 

Congrescentrum, Oprijlaan 3, 9205 BZ 
Open 09.3016.00 u Info 0505033926 of 

WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

Maandefijkse zaalveiling van: 
postzegels  post(waarde)stukken  fdc's  munten 

ansichtkaarten  alle andere verzamelingen 
\ÏÏ7\A/«ï7o(a]©\!7®®0'SÜ(?(g(gl?o(DO 

Veilinghuis "De Voorstraat" 
Voorstraat 23  8011 AAK Zwolle 

Tel 038  4211045 daags maza 08 30 tot 16 00 uur 

"ADVANTAGE" Postzegelhande 
Gespecialiseerd in klassiek topmatenaal van Nederland en 
de Overzeese gebiedsdelen in uitsluitend 1' klas kwaliteit 

Europa t/m ca 1960  Israel  Indonesië  Ver Naties 

Heeft u internet, ki|kt u dan op onze zeer uitgebreide website 

www.advantagestamps.com 
Bi] ons IS postfris 100% postfris met volledige originele gom en ongebruikt 

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

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

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

Hans Sundquest 
Jacques Perkstraat 39  3351CP Papendrecht 

Tel 078 6153386  Fax 078 6428899 
KvK nr 23083937  email: sundquestlSplanet nl 

Kom langs bij onze stand tijdens de Filateliebeurs in LoosdrechL 
Nieuw kilowaar, Supplementen 2012, Catalogi waaronder een speciale 
aanbieding van de nieuwste MAST Plaatfouten catalogus; 
Leuchtturm stockboeken zijn nog maar enkele van de vele 
aanbiedingen. 

Kijk ook eens op 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 
email: eeertzen.phila(ä)wxs.nl 

Lid van IFSDA en NVPH 

Elektronisch betalen is bij ons mogelijk 

mO^T^N UIT 
OUDE FOTO'S EN ANSICHTKAARTEN 

TE KOOP GEVRAAGD EN AANGEBODEN 
VERDER OOK ALLES WAT OUD, PLAT EN 

VAN PAPIER IS (ZIE OOK ONZE SITE) 

BEZOEK ONZE STAND TIJDENS DE FILATELIEBEURS 
OF 

DE GROOTSTE NEDERLANDSE KAARTENBEURS MEGACARTA 
2013 OP ZATERDAG 15 JUNI COLLEGE 

DE HEEMLANDEN TE HOUTEN 

POSTCAKVSHOP GKO^TEN UIT 
OUDEGRACHT 284 TE UTRECHT 

CHECK ONZE SITE: WWW.MEGACARTA.COM 
OF BEL: 030 - 2 343 343106  523 94 610 

UW postzegelhandel op internet 
• postzegels 

^^V • albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
verpakkingsmateriaal 

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 
e 4,00 per 
e 0,35 per 
€ 4,50 per 
e 0,45 per 
€ 0,80 per 

100 BFR (vanaf 1960) 
10 DKK 
10 FF 

1 HFL 
1 GBP 
I SFR (vanaf 1996) 

100 NKR 
1 USD 

100 ZWKR 
1 SFR 
1 EURO 

U kunt uw frankeergeldige postzegels aanbieden 
tijdens de Filateliebeurs 2013 te Loosdrecht 

Ruud Vergossen Filatelie^ 
Havik 4, 5554 MN ValkenswaarcJ 

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

• Compleet overzicht Dave 
en Importe albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

■ Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 

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

• Franco vanaf 75,00 euro 

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

waaronder Davo luxe landalbums 
tel: 010476.81.75  fax: 010476.80.48 

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

http://www.tenkatephilatelie.nl
http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
http://www.advantage-stamps.com
http://www.geertzenphilatelie.nl
http://WWW.MEGACARTA.COM
mailto:r.vergossen@hetnet.nl


Jaargang 91 - januari 2013 nr 1021 

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

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

Hoofdredacteur 
Frits Njio AI|P 
Postbus 30014 i303AAAlmeTe 
Telefoon 06 51536872 

036 52 50 490 
Email Teäactte@defdateUe nl 
Website www defilatelie nl 

Advertentieverkoop 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 i349CGAlmere 
Jeanine de Troye 
Telefoon 036 5384528 
Telefax 036 53 84 880 
mfo@bureaudetroye nl 
www bureaudetroye nl 

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

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

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

'Hoe word ik abonnee^* 
Er zijn twee abonnementsmethoden 
1 een collectief abonnement 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij 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 in 
Uitgeest (21e Abonnementen ) voor 
€ 33 10 (Nederland) € 52 40 (buitenland 
standaard) of € 77 85 (buitenland 
priority) Een ind vidueel abonnement 
gaat per de eerste van een willekeurige 
maand m het loopt minimaal een jaar (11 
nummers) Abonnementsbeeindigmg zie 
Opzegging abonnement 

Belgische abonnees 
Woont u in België'? Dan kost een 
abonnement €34 25 Stort dit bedrag 
op rekening 000 0350882 331 n v 
Penningmeester Filatelie Brussel 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden verzondeni 

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

Losse nummers 
Nummers van de lopende jaargang 
kunnen (mits voorradig) voor € 4 75 
per nummer (inclusief porto) worden 
besteld via postgiro 8591403 van 
Abonnementenland in Uitgeest vermeld 
de gewenste editienummers en uw 
volledige adres 

Bestuur 
voorzitter 
G C van Balen Blanken AljP 
secretaris 
LFC Elzinga Schalmei5 
4876 VC Etten Leur 
Telefoon 076 5035295 
penningmeester 
P) van de Kasteele 

Copyright 
© 2013 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer: 
27 500 exemplaren 

ISSN nummer 0166 3437 
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van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschnften) 
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postzegelhandel ' 

CMMPEM" 
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 volledige lijst zie www.pzhcrinnpen.com 

1 
1 AUD 
1 CAD 
10DKK 

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

aankoop voor 
€ periode 
€0,25 
€0,28 
€0,82 
geen aankoop j,,,. 
€ 0,59 .Momk 
€ 0,61 l ^ ^ l 
€ 0,49 " ^ ^ H 
€ 0,36 ^ ^ H 
€ 0,52 l ^ ^ l 
€ 0,20 ^^^m 
€ 0,40 I ^ H 
€ 0,44 V H 

aankoop in 
€ periode 

0,79 

0,47 

0,43 
0,50 

i r W W W W B H » , ! * 

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

^'^^''iWM^^W^!S^ê.Aé^^'^'^/:,^''iSS^''^^i^^^W''<J^1^'^^ M'f%^ :^1SI'Mt4 

www.pzhcrimpen.com 

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


Uw postzegelverzameling in goede handen! 

AANKOOP CHINA 
gp^ Momenteel zoeken wij tegen absolute topprijzen 

voor onze investeerders: 

€ 4.550 

: REPUBLIC OF CHINA 

€160 

I f « 
REPUBLIC Of C H I N A V U H H yj^ M H ^ t t REPUBLIC OF CHINA I 

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

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

Reisschema februari: 
In de komende maand reizen wij continu door NL. Hier ziet u ons schema: 
1-2 februari Groningen, Friesland, Drentlie en Overijssel 
4-5 februari Zeeland, Noord-Brabant en Limburg "i 
6-7 februari Utrecht, Flevoland en Gelderland 
8-9 februari Noord- en Zuid-l-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.ni 

mailto:info@pzhcrimpen.ni


drote Wade 23 i^% 342|9 NX Nieuwegein 
Tel.: 030-2443^(1^1 (24 uurs bestellijn) 

info@fiiatelie.net - Banic: 38.-t%8f.378 / Giro: 7227081 
WWW.FIUV^ELIE.NIT I , W { e | ^ p j l f | ^ ^ H E W E B . C O M 

SmÊts PhÊlateÊy: Een kleine greep uit onze collecties en partijen 
Nederlandse koloniën ! Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 
33003 Nederlandse Antillen 1970-1989. Prijs: € 150,00 
Insteekboek met een geheel complete postfnsse collectie Nederlandse Antillen 1970-1989, inclusief 
blokken Collectie bevat alle zegels en blokken van NVPH 421 tot 934 

Compleet gefotografeerd op: WWWFILATEUE.NET 
33004 Nederlandse Antillen 1990-1999. Prijs: € 250,00 
Insteekboek met een geheel complete postfrisse collectie Nederlandse Antillen 1990-1999, inclusief 
blokken Collectie bevat alle zegels en blokken van NVPH 935 tot 1297 

Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE.NET 
16815 Curasao 1873-1970. Prijs: € 975,00 
Gebruikte collectie Curagao 1873-1970 op Davo albumbladen in map Collectie beval veel beter maten-
aal zoals (NVPH no s) 11,29-43,74a, 82-88 op voorkant van brief, 104-120 op voorkant van brief 178-
181,230-233, luchtpost 1-3 op brief, 18-25 45-52 op FDC, port 4, 7,11-20, etc Hoge cat waarde 

Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
16809 Curasao 1942-1979 FDC's. Prijs: € 400,00 
Davo FDC album met een collectie FDC's Curagao 1942-1979 Bevat mooie voorlopers en betere 
FDC's zoals (NVPH no's) 150, 211-217 (zonder 4 cent), 219 en 225, 234-238, 239-243, 261, 262-264, 
265-268, luchtpost 41-44, 53-60,61-68, etc Bevat ook enkele FDC's met brugparen 

Compleet gefotografeerd op- WWWFILATEUE.NET 
16827 Nederlandse Antillen 1949-2005. Prijs: € 625,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte complete collectie Nederlandse Antillen 1949-2005 in 2 Davo cris-
tal albums In het begin voornamelijk ongebruikt of gebruikt matenaal, vanaf 1960 vrijwel geheel post-
fns Collectie bevat ook blokken, veel gutterpairs etc Tevens Aruba 1986-2005 postfns compleet inclu
sief blokken in Davo luxe album Compleet gefotografeerd op. WWW FILATELIE NET 
16829 Curasao 1873-2004. Prijs: € 1.350,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Curapao 1873-2004 in 3 luxe Kabe albums Collectie is 
goed gevuld met ook beter matenaal zoals (NVPH nos) 11(*), 12(*), 29-43*, 75-81* (81 gebruikt, maar 
stempel met controleerbaar), 104-120,141-152", luchtpost 1-3*, 18-25*, 82-88*, port 11-20,31-33* etc 
Mooie collectie, hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
16980 Overzeese Gebiedsdelen 1870-1975. Prijs: € 150,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Overzeese Gebiedsdelen 1870-1975 in Davo album 
Aardig gevulde collectie Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
17007 Suriname 1953-1991. Pnjs' € 250,00 
Voornamelijk postfnsse, zeer goed gevulde collectie Sunname 1953-1991 in 3 Safe albums Hoge cat 
waarde' Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE.NET 
17282 Curafao 1889-2007. Prijs € 575,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Curasao 1889-2007 in 2 albums Goed gevulde collectie 
met zeer veel modern postfns matenaal Zeer hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE.NET 
17284 Indonesië 1950-2007. Prijs: € 950,00 
Zo goed als complete voornamelijk postfnsse (eerste jaren ongebruikt en gebruikt) collectie Indonesië 
1950-2007 in 4 albums Collectie bevat ook de blokken, waaronder dus ook de dure apenblokken, ten-
nisblokken, voetbalblokken etc Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE.NET 
17320 Aruba 1986-2009 FDC's. Prijs: € 225,00 
Complete collectie FDC's van Aruba 1986-2009, nummer El tot E149 in Davo FDC album 

Compleet gefotografeerd op- WWWFILATELIE.NET 
17319 Cura9ao/Antiilen 1873-1994. Prijs: € 625,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Curagao/Antillen 1873-1994 in Davo album Goed gevulde collectie 
met ook wat tanding vaneteiten, port, en Face hoge waarden (met plakker) etc Hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
17341 Indonesië 1948-1993. Prijs: € 460,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Indonesië 1948-1993 in Importa album Goed gevulde col
lectie met opdrukserie 1948, tempelserie 1949, zeer veel goede blokken etc 

Compleet gefotografeerd op: WWW FILATELIE NET 
17346 Indonesië variëteiten. Prijs: € 625,00 
Insteekboek met diverse vaneteiten van Indonesië, voornamelijk jaren 60 Bevat misperforaties, onge-
tand materiaal, kleurafwijkingen etc Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
17361 Curagao 1873-1948. Prijs- € 600,00 
Ongebruikte en gebruikte enigszins gespecialiseerde collectie Curagao 1873-1948 op albumbladen in 
map Mooie collectie met beter matenaal zoals (NVPH no's) 1-12, 42-43, 68-70*, 75-81*, 104-120*, 
141-152*, etc Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
17676 Indonesië 1948-2000. Prijs: € 400,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Indonesië 1948-2000 in Davo en Importa album Collectie 
IS in het begin voornamelijk ongebruikt en gebruikt, later voornamelijk postfns Collectie is aardig gevuld 
en bevat ook wat beter materiaal zoals Riau opdruk, apenblok, etc 

Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATEUE.NET 
17689 Nederlands Indië puntstempels. Prijs: € 750,00 
Collectie puntstempels van Nederlands Indie in dik insteekboek Collectie bevat ruim 850 zegels van 
verschillende emissies Niet echt zeldzame stempels aanwezig, wel veel mooie kwaliteit 

Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
17698 Indonesië 1949-1981. Prijs- € 775,00 
Zeer goed gevulde, postfnsse en ongebruikte collectie Indonesië 1949-1981 in 2 Schaubek albums 
Collectie bevat alle betere senes zoals opdrukken 1949 postfns, tempel 1949 postfns Ris opdrukken 
1950 postfns Riau opdrukken 1954 postfns etc Compleet gefotografeerd op- WWWFILATELIE NET 
17696 Nederland, Antillen en Suriname 1852-1992. Prijs: € 775,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland, Antillen en Sunname 1852-1992 in 5 Davo al
bums Bevat Nederland 1852-1959, waann o a no 3 met stempel Bergen op Zoom B, aardig jaren 20-
30, 356-373* goed jaren 50, aardig port etc, Curagao 1873-1987 en Sunname 1873-1992 Iets diverse 
kwaliteit, maar hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op WWWFILATEUE.NET 
17700 Curasao 1873-1992. Prijs: € 225,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Curagao 1873-1992 in Davo album Collectie is goed ge
vuld met ook wat beter matenaal Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE.NET 
17695 Nederiands Indië langebalk stempels. Prijs: € 775,00 
Uitgebreide collectie langebalk stempels van Nederlands Indie in 3 insteekboeken Collectie bevat voor
namelijk zegels op knipsels met veel mooie afstempelingen diverse typen, schaarse kantoren etc 

Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
17699 Curasao 1873-1980. Prijs: € 775,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Curasao 1873-1980 in Davo cnstal album Collectie is goed gevuld 
en bevat veel beter matenaal zoals (NVPH no's) 42-43(*), 57-67*, 75-81*, 104-120* 230-233*, lucht
post 18-25**, etc Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
17703 Nederlands Indië 1864-1949. Prijs- € 1.650,00 
Postfnsse, ongebmikte, maar voornamelijk gebnjikte collectie Nederlands Indie 1864-1949 in insteekboek 
Collectie IS gespecialiseerd op typen, tandingen, opdrukken etc en bevat veel beter matenaal zoals (NVPH 
no's) 1, 2, 90fa* (Buiten bezit kopstaand dubbele opdnjk), 141A, 160-166,274-281, 282-289, Ris opdruk
ken Indonesië, Nederlands Nieuw Guinea met veel Untea opdaikken, waaronder kleine opdruk (NVPH 39-
46) meermalen, wat Japanse bezetting etc Compleet gefotografeerd op- WWWFILATELIE NET 
17701 Nederiands Indie 1864-1949. Pnjs € 1 000,00 
Postfrisse ongebruikte, maar voornamelijk gebmikte voorraad Nederlands Indie 1864-1949 in 4 in
steekboeken Collectie IS gespecialiseerd op typen, tanding etc en bevat zeer veel matenaal waaron
der ook wat beter zoals (NVPH no's) 1(*), 149-159* (Bandoeng), 288, etc Verder veel porlzegels en 
leuk stempelmatenaal Compleet gefotografeerd op. WWWFILATEUE.NET 

17693 Nederlands Indië puntstempels. Pnjs €425,00 
Voorraad puntstempels van fiederlands Indie in 4 insteekboeken Bevat veel zegels, zonder de echt du
re stempels Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
17716 Nederiands Indië 1864-1950. Prijs: € 1.950,00 
Ongebruikte en gebruikte, zeer goed gevulde collectie Nederlands Indie 1864-1950 in Davo album 
Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (NVPH no's) 1, 2, 3-16,63-80, 79a, 79f* 98*, 97r 149-
159*, 160-166*, 260* (gom verkleurd), 280*, 287*, 288, 289, 337-346*, 360 361, Ris opdrukken onge
bruikt, dienst 1-7,2f* (met certificaat) 3r, 4r , brandkast 1-7*, etc Hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE.NET 
17715 Nederiands Indie 1870-1948. Prijs: € 1.075,00 
Ongebruikt en gebruikt materiaal van Nederlands Indie 1870-1948 op stockbladen in map Bevat o a 
emissie 1870 met verschillende tandingen, diverse proeven emissie 1870 en later, betere zegels zoals 
(NVPH no's) 59*, 60* 70fa** dienst D5f (met certificaat) etc 

Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATELIE NET 
17714 Nederiands Indië opdrukken. Prijs: € 250,00 
Kleine vnl ongebruikte collectie Nederlands Indie met opdrukken, wo (cat NVPH) no 31,37,37B,33f, 
149-59, LP 3 met opdruk, zonder propeller, LP 11 met perforatie vaneteit, etc Op albumbladen in map 

Compleet gefotografeerd op- WWWFILATELIE NET 
17773 Indonesië 1948-1979. Prijs: € 550,00 
Voornamelijk postfnsse en ongebmikte collectie Indonesië 1948-1979 in Importa album Collectie is goed 
gevuld met o a opdruksene 1949 tempelsene 1949, Riau opdrukken. Ris sene (gestempeld), blokken 
etc Tevens Nederlands Nieuw Guinea aanwezig Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
17781 Overzeese Gebiedsdelen ca. 1870-1984. Prijs: € 775,00 
Postfrisse ongebruikte en gebruikte collectie Overzeese Gebiedsdelen ca 1870-1984 in 2 blanco al
bums Collectie bevat Nederlands Indie, Nederlands Nieuw Guinea, Curagao, Suriname en Indonesië 
(met o a voetbal en tennis blokken) Compleet gefotografeerd op- WWWFILATELIE NET 
18253 Nederiands Nieuw Guinea 1961. Prijs €250,00 
Interessante collectie van 78 covers, alle met verschillende frankenngen en/of met verschillende af
stempelingen, veel schaarse afdrukken, langstempels, verschillende kleuren stempels, in album 

Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 

Smits Philately is ook aanwezig 
op de beurs in Loosdrecht 

17791 Indonesië 1949-1999. Prijs: € 875,00 
Postfnsse en ongebruikte (iets gebruikt) collectie Indonesië 1949-1999 in 4 blanco albums Collectie is 
zeer goed gevuld met o a Riau opdrukken, Permesta zegels, Weense drukken, veel goede blokken etc 
Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op- WWWFILATELIE NET 
17793 Nederlands indië en Nieuw Guinea 1864-1962. Prijs: € 1.450,00 
Ongebmikte en gebmikte, op tanding gespecialiseerde collectie Nederlands Indie en Nieuw Guinea 
1864-1962 in Schaubek album Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (NVPH no's) 1, 2, 40a-
49a*, 61A 61B 63-80, 70fa*, 81-98,141A, 149-159* (Bandoeng), 160-166,160C, 260*, 277,280**287* 
288, 289,346 port 1 2,41-48**, dienst 1-7 8-27,26Afa** in paar, 27Cfa** in paar Ris opdmk Indonesië, 
Nederlands Nieuw Guinea compleet etc Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE NET 
17795 Nederiands Indie 1864-1948. Prijs: € 1.250,00 
Mooie, goed gevulde, ongebruikte collectie Nederlands Indie 1864-1948 in Davo album Collectie bevat 
veel beter materiaal zoals (NVPH no's) 1*, 8G*, 23-30*, 31-37*, 40-61*, 63-80*, 81-98* (98 met certifi
caat), 149-159*, 160-166*, 261-265*, 280*, 333f*337-346**, dienst 1-7*, 8-27* etc Cat waarde 6700 
euro Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
17836 Nederiands Indië port. Prijs: € 1.050,00 
Zeer uitgebreide, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie portzegels van Nederlands Indie 
Collectie bevat voornamelijk 2e emissie, met veel blokken van 4 met verschillende typen samenhan
gend verschillende tandingen, plaatfouten etc Ideaal lot voor de specialist 

Compleet gefotografeerd op- WWWFILATELIE NET 
17838 Nederiands Indië en Nieuw Guinea 1864-1962. Prijs: € 1 350,00 
Ongebruikte en gebruikte, vrijwel complete collectie Nederlands Indie en Nieuw Guinea 1864-1962 in 
Davo luxe album Collectie bevat veel beter materiaal zoals (NVPH no s) 1 2 3-16,23-30,58-61,63-
80, 81-98 149-159* 160-166, 274-281, 289, 346, 351-361, port 1-4*, brandkast 1-7*, dienst 1-7*, 8-27, 
Nieuw Guinea compleet etc Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATELIE.NET 
17852 Indonesië 1948-2001. Prijs: € 700,00 
Gebruikte collectie Indonesië 1948-2001 in 3 blanco Davo albums Goed gevulde collectie met ook Ris 
opdrukken, Riau opdrukken, blokken etc Ook wat intenm penode, Japanse bezetting etc 

Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE NET 
17849 Nederiands Indië en Nieuw Guinea 1870-1962. Prijs: € 1.100,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indie en Nieuw Guinea 1870-1962 in oud Davo album 
Collectie IS zeer goed gevuld met ook luchtpost, port, dienst en brandkast Cat waarde ruim 5800 euro 

Compleet gefotografeerd op- WWWFILATELIE NET 
17884 Indonesië 1949-2010. Prijs €3.850,00 
Zeer uitgebreide collectie Indonesië 1949-2010 in 15 (') blanco Davo albums Collectie begint onge
bruikt en IS later geheel postfns, inclusief blokken, velletjes, combinaties, Permesta, Molukken, Infamy 
etc Tevens ongesneden vellen in paren en blokken van 4 etc Zeer mooie collectie' 

Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE NET 
17864 Suriname 1873-1981. Prijs: € 700,00 
Voornamelijk ongebmikte en later postfnsse collectie Sunname 1873-1981 in Davo album Goed gevul
de collectie met beter matenaal zoals (NVPH no's) 34-36*, 48-55*, 60-64(*), 104-110*, 239-243*, lucht
post 19**, 24-26**, port 16 etc Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
17915 Nederiands Indië kortebalkstempels Prijs: € 350,00 
MOOI lot met een grote verscheidenheid aan kortebalk stempels, veelal op briefstukjes, veelal goed lees
bare en zo volledig mogelijke afdrukken met o a Djeboes, Galang, Kalibaroe, Kendangan, Kepandjen, 
Padang-Handelskade, Wates en vele andere betere stempels, in stockboek In totaal ruim 550 afstem
pelingen' Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
17973 Suriname 1873-2000. Prijs- € 800,00 
Uitgebreide postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock Suriname 1873-2000 in 2 insteekboeken Stock 
bevat veel beter matenaal zoals (NVPH no's) 104-110**, 115**, 137-140** {4x), 141-144** (2x), 146-
149** (2x) etc Verder veel Republiek Sunname Hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op WWWFILATEUE.NET 
17918 Curafao/Suriname 1873-1983. Prijs: € 350,00 
**/*/0 collectie met beter matenaal in het midden segment, luchtposten en porten, in zeer goedgevuld 
Holland album Enorme cat w Compleet gefotografeerd op-WWW.FILATELIE NET 
17992 Suriname pzm 1994-1993. Prijs: € 125,00 
Sunname, collectie postzegelmapjes no 1 t/m 87 In 2 Davo albums 

Comp/ee( gefotografeerd op WWW.FILATELIE NET 
17991 Curasao port 1889-1952. Prijs: € 950,00 
Gebruikte, gespecialiseerde collectie Curasao port 1889-1952 op albumbladen in map Collectie bevat 
zeer veel beter matenaal waaronder (NVPH no's) P4 type 1, 2 en 3, P7 type 2 P7 type 3 (klem dun 
plekje), P11-20 compleet in de verschillende tandingen, P31-33, P34-43 etc Iets diverse kwaliteit, maar 
hoge cat waarde Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
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18015 Nederlands Indie 1864-1949. Prijs €2.000,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indie 1864-1949 op stockbladen in map 
Collectie bevat zeer veel beter en ongevïoon matenaal zoals (NVPH no s) 1 (3x, waaronder paartje), 2 
(2x), 5G, 11G, 16A (in stnp van 4), 6Fb(*) (met certificaat), 38f* (dubbele opdruk) 77a**, 78a**, 77f**, 
78r*, 70fa* (Jav i p v Java), 88fb*, 141A, 160-166*, 261**, 263**, 264", 265**, 280*. 287**, 351-361**, 
383-388**, luchtpost 1-5**, 6-10**, 14-16**, dienst D19a", D19af, etc Mooie collectie zeer hoge cat 
waardel Compleet gefotografeerd op. WWWFILATEUE NET 
18042 Nederlands Indië 1870. Prijs: € 600,00 
Voornamelijk ongebruikte op tanding gespecialiseerde collectie Nederlands Indie 1870 op albumbladen 
in map Collectie bevat goed matenaal zoals (NVPH no s) 8A*, 9A*, 12A*, 15A*, 16A*, 13B, 11C*, 12C*, 
13C*, 15C(*), 5F*, 8F* 12F(*), 16F*, 5G(*), 80*, 12G(*), 13G*, 16G(*), 9H* etc Mooie collectie, hoge 
cat waarde' Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
18068 Suriname 1873 proeven. Prijs: € 575,00 
Collectie Berlijnse en Haarlemse kleurproeven van Sunname 1873 op albumbladen in map Mooie kwa
liteit in totaal 63 proeven Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
18047 Nederlands Indié port 1874-1946. Prijs: € 450,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indie port 1874-1946 on stockbladen in map 
Collectie bevat beter matenaal zoals (NVPH no's) P2, P9AIV P9B IV P12B IV P8C I, P9C II, P9C III, 
P5CIV P9D r, P9DII* combinaties 5B III-5B IV 11CI-11BI", 110III-11CIV**, 13C III-13B III**, diver
se plaatfouten etc Leuk kavel, hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE.NET 
18045 Nederlands Indie port 1874-1946. Prijs: € 1.150,00 
Ongebruikte, gespecialiseerde collectie Nederlands Indie port 1874-1946 op albumbladen in map 
Collectie bevat veel beter materiaal zoals (NVPH no's) 1-4*, 2f(*), 3f(*), 5A-9A type l-IV compleet, 5B-
13B type l-IV compleet 9C III*, 9C IV(*), 9D-10D type l-lll compleet, 14-22*, 16 met specimen opdmk 
etc Leuke collectie, iets gemengde kwaliteit, hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 

Smits Philately is ook aanwezig 
op de beurs in Loosdrecht 

18065 Nederlands Indie 1864-1949. Prijs' € 650,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, enigszins gespecialiseerde collectie Nederlands Indie 1864-1949 
in blanco Lindner album Aardig gevulde collectie met ook wat beter matenaal en tevens Nederlands 
Nieuw Guinea compleet Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATELIE NET 
18064 Nederlands Indië 1864-1948. Prijs. € 850,00 
Gebruikte, goed gevulde collectie Nederlands Indie 1864-1948 in blanco Stanley Gibbons album 
Collectie bevat veel beter matenaal zoals (NVPH no's) 1, 2, 63-80, 81-98, 90f, 149-159 (Bandoeng) 
160-166, 274-281 282-289, etc Comp/eel gefotografeerd op, WWWFILATEUE NET 
18063 Nederlands Indie 1870-1970. Prijs. € 1 100,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Nederlands Indie en Indonesië 1870-1970 in Davo album Collectie 
bevat veel beter matenaal zoals (NVPH no's) 14*, 27**, 35**, 75**, 67a**, 74r*, 77f *, 78r*, 85r, 134**, 
277**, 278**, 288**, 361-361*, 385**, 386*, luchtpost 13**, 14-16**, dienst 19a**, Ris opdrukken com
pleet, etc Tevens Nieuw Guinea compleet Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE NET 
18095 Suriname 1873-1985. Prijs: € 400,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Sunname 1873-1985 in 2 Davo cnstal albums Collectie is 
goed gevuld met o a leuk klassiek matenaal Compleet gefotografeerd op. WWW FILATELIE NET 
18154 Overzeese Gebiedsdelen. Prijs: € 500,00 
Kleine nalatenschap in doos Bevat postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van Nederland Indie, 
Nederlands nieuw Guinea, Indonesië en Antillen, waaronder ook beter in 3 Davo albums Tevens 2 blan
co albums met Zuid Amenka en Ukraine en tevens wat ansichtkaarten 
18172 Nederlands Indië vierkantstempels. Prijs: € 300,00 
Insteekboek met ca 500 zegels van Nederlands Indie met vierkantstempels Bevat veel portzegels 

Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATEUE.NET 
18254 Nederlands Nieuw Guinea 1961. Prijs: € 225,00 
Interessante collectie van 71 covers, alle met verschillende frankenngen en/of met verschillende af-
stempelingen, veel schaarse afdrukken, langstempels, verschillende kleuren stempels, in album 

Compleet gefotografeerd op. WWW FILATELIE NET 
18302 Aruba FDC's 1986-2007. Prijs €150,00 
Complete collectie FDC's van Aruba 1986-2007 in luxe Importa FDC album Cat waarde ruim 800 euro 

Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE.NET 
18364 Nederlands Indië 1864-1948. Prijs: € 4.000,00 
Prachtige postfnsse, ongebruikte en gebruikte partij Nederlands Indie 1864-1948 op stockkaartjes in 3 
kleine albums Partij bevat zeer veel beter matenaal, veelal in aantallen vaneteiten, leuke stempels, 
plaatfouten, luchtpost, dienst, port etc De voorzichtig geschatte cat waarde is ca 40000 euro Dus al 
dit moois voor slechts 10%' Compleet gefotografeerd op. WWW FILATELIE NET 
18396 Overzee 1870-1999. Prijs €350,00 
Leuke **/*/0 collectie van Indie, Curagao, Antillen, Sunname en Aruba, met vele betere zegels en senes, 
in meest nette kwaliteit, in 2 zeer goedgevulde Davo albums Enorme cataloguswaarde, koopje' 

Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATELIE.NET 
18418 Nederlands Indië 1864-1949. Prijs: € 550,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte, dubbele collectie Nederlands Indie 1864-1949 in Davo album 
Aardig gevulde collectie met ook beter matenaal, inclusief luchtpost, dienst en port Tevens Nederlands 
Nieuw Guinea aanwezig Compleet gefotografeerd op. WWW FILATELIE NET 
18480 Cura9ao 1873-1963. Prijs: € 1 600,00 
Vrijwel complete, geheel postfnsse en ongebruikte collectie Curagao 1873-1963 in Davo album 
Collectie bevat veel beter matenaal zoals (NVPH no's) 1-12*, 19-23*, 29-34*, 35^1* , 42-43(*), 75-81*, 
104-120*, 178-181*, 230-233*. port 4(*), 11-20*, 31-33**, 34-43* etc 

Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE.NET 
18461 Indonesië 1950-1984. Prijs: € 700,00 
Postfnsse voorraad senes en blokken van Indonesië 1950-1984 in insteekboek Bevat o a voetbalblok-
ken (2x) Cat waarde volgens vorige eigenaar ca 5600 euro 

Compleet gefotografeerd op. WWWFILATEUE NET 

18494 Suriname 1873-1980. Prijs. € 800,00 
Goed gevulde, postfnsse en ongebruikte collectie Sunname 1873-1980 in Davo album Collectie bevat 
o a (NVPH no's) 1-15(*) (zonder 10a), 23-28(*), 34-36(*), 220-243*, 280-283*, port 36-46* etc 

Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
18493 Aruba 1986-2010. Prijs: € 350,00 
Postfnsse, complete collectie Aruba 1986-2010 in Davo luxe album Collectie is compleet tot en met no
vember 2010 inclusief blokken Comp/ee( gefotografeerd op. WWW FILATELIE NET 
18477 Cura?ao 1873-1982. Prijs: € 550,00 
Aardig gevulde, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Curagao 1873-1982 in luxe Kabe album 
Collectie IS deels dubbel verzameld en bevat veel matenaal, waann ook wat gemengde kwaliteit 

Compleet gefotografeerd op WWWFILATEUE NET 
18630 Indonesië 1949-2011. Prijs: € 1.650,00 
Fantastische, zo goed als complete, vrijwel geheel postfnsse collectie Indonesië 1949-2011 in 5 Davo 
albums Collectie bevat o a 1949 opdruksene postfns, 1949 tempelsene postfns, 1950 Ris opdruksene 
ongebruikt 1954 Riau opdruksene postfns, etc Tevens Permesta sene aanwezig, Nederiands Nieuw 
Guinea compleet postfns, etc Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
18636 Nederlandse koloniën. Prijs: € 350,00 
Insteekboek met postfns (iets ongebruikt met plakker) matenaal van Aruba (vrijwel compleet 1986-
2001), Nedertandse Antillen (waann veel moderne dieren senes) en Sunname (o a Cune sene postfns) 
Hoge cat waarde' Compleetgefotografeerdop-WWWFILATELIE.NET 
18647 Nederlandse koloniën. Prijs: € 200,00 
Leuchtturm album met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlandse kolomen, waarin 
Nederland Indie, Nederlands Nieuw Guinea en veel Sunname 

Compleet gefotografeerd op WWWFILATEUE.NET 
18653 Aruba 1986-2010. Prijs, € 400,00 
Zo goed als complete postfnsse collectie Aruba 1986-2010 in Davo luxe album, inclusief blokken 

Compleet gefotografeerd op- WWWFILATELIE.NET 
18655 Curasao 1873-1984. Prijs: € 1.550,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Curagao 1873-1984 in insteekboek Collectie is enigszins 
gespecialiseerd op tandmg en bevat veel beter matenaal zoals (NVPH no s) 11 (*), 12(*), 22' (2x), 25(*), 
29-34* 40**, 42-43(*), 57-67*, 74b, 81A* ('), 178-181*, 181, luchtpost 1-3*, 18-25**, aardig port etc 
Tevens 35 proeven Mooie collectie, hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op- WWWFILATEUE NET 
18652 Indonesië 1999-2008. Prijs: € 350,00 
Postfnsse, zeer goed gevulde collectie Indonesië 1999-2008 in Davo luxe album Mooie kwaliteit met 
o a zeer veel blokken en vellen Compleet gefotografeerd op; WWWFILATELIE.NET 
18657 Nederlandse Antillen 1965-2009. Prijs: € 700,00 
Postfnsse, zeer goed gevulde collectie Nederlandse Antillen 1965-2009 in 3 luxe, peperdure Safe al
bums Hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
18683 Suriname 1873-1975. Prijs: € 1.075,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Sunname 1873-1975 in Davo cnstal album Collectie is 
goed gevuld met beter matenaal zoals (NVPH no's) 1-12*/o, 40, 56-57, 60-64, 104-110*, blok 1**, 
luchtpost 19, 24-26**, port 3, 15(*), 16, 36-46, etc 

Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
18682 Nederlands Indié 1864-1949. Prijs: € 1.450,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, enigszins gespecialiseerde collectie Nederlands Indie 1864-1949 
in ordner Beetje rommelige collectie in gemengde kwaliteit, maar met veel beter matenaal zoals (NVPH 
no's) 40a-49a*, 58-61, 63-80, 141A*, 149-159*, 280*, 288*346*, 351-361, port 1, 2*, 3*, 4*. 41-48*, 
dienst 2f, Af (keur Hekker), 5r (keur Hekker, klem dun plekje), 19a*, 27, etc 

Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATEUE.NET 
18684 Indonesië 1949-2011. Prijs: € 775,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Indonesië 1949-2011 in 4 Davo albums, insteekboek en 
los in doos Goed gevulde collectie met zeer veel postfns matenaal Hoge cat waarde' 
18669 Curasao 1873-1958. Prijs: € 675,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Curagao 1873-1958 op stockbladen in map Collectie bevat o a 
(NVPH no's) 26-28*, 35*, 40*, 42-43(*), 180, 233, luchtpost 1-3*, 18-25, 26-40*, port 34-43* etc 

Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE.NET 
18670 Proeven Curagao 1873-1942. Prijs- € 1.150,00 
Zeer mooie, ongebruikte collectie proeven van Curagao 1873-1942 op albumbladen in map Collectie 
bevat 190 zegels waaronder ook blokken van 4 Compleet gefotografeerd op- WWWFILATEUE NET 
18671 Nederlands Indié 1864-1949. Prijs: € 550,00 
Ongeboiikte en gebruikte collectie Nededands Indie 1864-1949 op albumbladen in map Goed gevulde 
collectie met ook beter materiaal zoals (NVPH no's) 1, 2,40^7*, 58**, 97*, 337-346*, 351-361*, lucht
post compleet ongebruikt, port, dienst etc Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE NET 
18664 Stempels overzeese gebiedsdelen. Prijs: € 500,00 
Insteekboek met divers stempel matenaal van Nederlandse gebieden Bevat veel matenaal van 
Nederiands Indie waaronder puntstempels Comp/ee( gefotografeerd op- WWW FILATELIE NET 
18660 Overzeese gebiedsdelen. Prijs: € 700,00 
Insteekboek met divers matenaal van Nedertandse Overzeese gebiedsdelen Bevat o a stempelmaten-
aal, postwissels van Nederiands Nieuw Guinea, Intenm penode Indonesië, Japanse bezetting 
Nederiands Indie etc Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE.NET 
18677 Nederlands Indié 1864-1951. Prijs: € 1.150,00 
Gebruikte collectie Nederlands Indie 1864-1951 in Leuchtturm album Collectie is zeer goed gevuld en 
bevat beter matenaal zoals (NVPH nos) 1, 2, 61, 63-80, 81-98,149-159 160-166, 287 (stempel vals), 
289 351-361, dienst 1-727, etc Tevens RIS opdruk Indonesië en Nederiands Nieuw Guinea compleet 

Compleet gefotografeerd op: WWW FILATELIE NET 
18719 Nederlands Indie 1864-1949. Prijs € 775,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indie 1864-1949 in Davo luxe album Collectie is goed 
gevuld met ook beter matenaal zoals (NVPH no's) 149-159 (Bandoeng, deels op briefstukjes), 1, 2, 5, 
23-30, 58-61, 160-166, 289, 337-346*. 360, 361, 385*, port 19*, 23-39*. 41-48*, 49-52*, dienst 7*, 27, 
etc Compleet gefotografeerd op WWW.FILATEUE.NET 
18666 Japanse bezetting Nederlands Indië. Prijs: € 575,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Japanse bezetting Nederiands Indie op blanco bladen in nngband 
Aardige samenstelling met ook leuk deel intenm periode 

Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE.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? 

INFORMATiEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

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

JUMU 
- ^ -

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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POSTZEGELMANIFESTATIE NOORD 2013 
ZATERDAG 16 FEBRUARI in RODEN (Dr.) 

SPORTCENTRUM DE HULLEN, CEINTUURBAAN ZUID 6,9301 HX 

■~>;ft",^*C'..' 

'^J.. 

.̂«rf 

«r LEER lOSTFRIESLANui «r 

BRIEFMARKEN
MESSE NOORD 
2013 RODEN 

16.2.2013 
„OT EN SIEN" 

RODEN 
^^^■^mi 

Grootste eendaagse filateliebeurs van Nederland ! 
► 1500 m2 zaal gevuld met filatelie ► meer dan 60 (inter) nationale standhouders 

► Deelname verkoopstand Duitse Post met gebruik uniek beursstempel 
► promotiestands (thematische) verenigingen ► uitgebreid jeugdprogramma 
ZAAL OPEN 10.00 16.00. Entree € 4,00 (vanaf 16 jaar) 

Op vertoon KNBFBondspas entree slechts € 2,00 
Voor alle aanvullende info zie WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

Organisatie: WB Evenementen in nauwe samenwerking met de Filatelistenvereniging RodenLeek e.o. 

^ ^Postzegelhandel KAREL DEN HERTOG VIANEN 
>^ 1 

r 
AANBIEDINGEN NEDERLAND POSTFRISÜ! 
AUTOMAATBOEKJES METTELBLOK 10 maal zo 

Nr 
3 
3a 
4 
5 
6a 
6b 
6c 
6d 
6e 
6ef 

met telblok 
€ 1 , 

1,
1,
1,
2,

55,
17,50 
17,50 
5,50 
1,

6ef klein telbl 
6ffp 3,
6ffq 
7a 
7b 
7bf 
8a 
8af 
8b 
Sbf 
8c 
8cf 
9a 
9af 
9b 
9cf 
9d 
9df 
9e 
9ef 
9f 
9ff 
9g 
9gf 
9h 
9hf 
10a 
lOaf 
lObf 
Haf 
l l b f 

EMAIL: 

7,50 
1,
1,50 
3,50 
3,50 
4,25 
3,

11,50 
17,50 
25,
5,50 
3,50 

67,50 
27,50 
45,
36,
35,
75,
45,
45,
12,50 
12,50 
5,
2,50 
2,50 
3,50 
9,
4,25 
5,

€4,50 
3,25 
4,50 
3,25 
6,

100,
35,
35,
17,50 
5,

11,
5,

14,
3,25 
4,50 
6,
6,50 
8,
5,50 

17,50 
30,
45,
9,

10,
150,
52,50 
85,
65,
62,50 

175,
95,

110,
27,50 
27,50 
10,
4,50 
5,
6,

17,50 
7,50 
9,

hertogstam 

12a 
13a 
14a 
14b 
15a 
16a 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a t/m 36 
37 
38 t/m 42a 
43a t/m 50 2 
51 
52 t/m 66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82a 

ps@gmQ 

schaars maar niet 10 maal zo duuri 

3,75 
3,75 
2,
2,
2,
1,
l[. 
1_
■\'. 

l[. 
1 ,
1,

1 
l!50 
1,50 
1,50 
1,50 

7,
7,
3,
3,
3,
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
2,
2,

2,
1,50 
1,50 per stuk 
5,
1,50 per stuk 

 oer stuk 
4,
2. per stuk 
4,50 
2,
3,
4,
4,50 
2,50 
2,
2,
2,
4,50 
4,50 
2,
3,
4,
2,25 
2,
4,50 

il.com 

82b 45,
83a 5,
83b 67,50 

1735c in maller 
van 50 zegels € 99,

1766c in mailer 
van 50 zegels, z 
eer schaars € 795,
(1 op voorraad) 

DV vrijdag 25 en zaterdag 
26 Januari a.s.zijn wij 

aanwezig met een stand op 
de beurs in Loosdrectit. 
Elke klant ontvangt een 

leuke attentie!! 

Voorraad van: 
Nederland 
Postfris 
Ongebruikt 
Gestempeld 
Plaatfouten 
WilgenburgMast 
Rolzegels 
Combinaties uit boekjes 
Etc. etc. 
Nederlands Indie 
Curacao 
Nieuw Guinea 
Nederlandse Antillen 
Suriname 
Suriname Republiek 
Aruba 

Een kleine greep 
uit onze voorraad 
Nederland "Speciaal" 
postfris 
171Af €137,50 

391a 4,50 
422pl 10,
618b634b 7,50 
774776 2,50 
1098b1102b 5,
1200a 1,25 
1222V 575,
1225fblokvan4 2500,
1307b1308b 5,
1366V 975,
1489X 2,
15811582 
in complete velletjes van 
25 zegels 195,

Va2036 2,50 
Va2037 4,
Va2039 4,50 
Va2040 10,
Va2041 12,
Va2042 15,
Va2043 35,
Va2140 4,
V2246b2247b 135,
B2435 25,
V25512558 3,50 
2707 2,50 

Veizameld U ook boekjes met plaatfouten, snijlijnen, losse 
Inhiouden etc. etc. hiervan tiebben wij ook een grote 

voorraad tegen redelijke prijzen Tevens hebben wij ook 
diverse boekjes gestempeld op voorraad. 

Vraag vrijblijvend informatie. 
Levering zolang de voorraad strekt 

Bestellingen zenden naar; 

Postzegelhandel 
KAREL DEN HERTOG 
Prins Bernhardstraat 4 Tel. 0347320943 
4132XGVianen ING 42.69.335 
hertogstannps@gnnail.com 

Bestellingen boven de € 35,— worden franco 
toegezonden. Verzending geschiedt na ontvangst 
bedrag op postbank 42.69.335. 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 dagen. 
Levering zolang de voorraad strekt. 

Kantoor open op «sMAlt» 
donderdag 9.00 12.30 / T „ t %. 
en van 13 30 18 00 äL^.«..»/ i 
Op andere dagen regelmatig ^ % 4 ^ 
open, even bellen van tevoren. ^ n i r 

Zetfouten voorbehouden. 

http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
http://il.com
mailto:hertogstannps@gnnail.com


25^ FILATELIEBEURS 2013 
LOOSDRECHT 

Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 

25 januari 2013 
26 januari 2013 
27 januari 2013 

13:00-18:00 uur 
10:00-17.00 uur 
10:00-16:30 uur 

Meer dan 100 stands van handelaren en gespecialiseerde verenigingen, 
kleine tentoonstelling in ca. 35 kaders, 

stands van PostNL, Deutsche Post en het maandblad Filatelie. 

* * Gratis toegang * * 
* * Gratis parkeren * * 

* * Gratis pendelbus elk half uur vanaf station Hilversum * * 

Achmea Health Center (v/h Panda Hallen) 
Industrieweg 10 

Nieuw Loosdrecht 

EEN MUST VOOR IEDERE VERZAMELAAR! 

Si 

13 
www.filateliebeurs.nl 

http://www.filateliebeurs.nl


www.filafair.nl 

Fllafair... 20(3 
is meer dan alleen postzegels verzamelen! 

Tü 'ä. MUNTEN- & POSTZEGEL ORGANISATIE 

ïï 'V ; 

M •*§;\ nationale, ^ 
^ ' postzegelbeurs « > - • 

" « r * ^ 

4e Mationale postzegelbeurs 
Maastpoort Sport & Events 

larathonloop I te 's-Hertogenbosch 

(9 & 20 april 2013 
Vrijdag van 

10.00 u t /m 17.00 u 
Zaterdag van 

„ 10.00 u t /m 16.00 u 

^ ^ ^ J ^ "^^^ nationale en 
m^ internationale Standhouders 

"X W 
MPO hét adres voor: 
- veiling 
- advies & bemiddeling 
- beurzen 
- in- & verkoop 

*W 

WWW.MPO.NL 
Betrouwbare en realistische taxaties 
Bij verkoop hoogste opbrengst 
Grootste klantengroep 

\ ^y^d^ittlCl/,. 

Kuiitooradres MI'O: Energieweg 7, 3401 MI) IJsselslein 
Tel: 030-6063944 - Fax: 030-6019895 - WWW.MPO.NL 

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

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

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

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

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

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


fï*^ 

MULLER 

Scan code voor 
Catalogus Aanvraag 

V E I L I N O É N S I N D S 1951 

Grote Veiling 
14 - 16 februari 2013! 

Enorm aanbod verzamelingen en nalatenschappen 
voor meer dan 2 miljoen Euro. Unieke inkoopmoge-

lijkheden voor handelaren en verzamelaars. 
V 'nïri"'̂  ) 

Losse kavels Duitsland met veel rariteiten in vijf 
catalogi. 

Overzee en Europa met talrijke zeldzame objecten 
voor startprijzen tot 25.000,- Euro. 

Vraag nu de gratis catalogus aan! 

Gert Müller GmbH & Co. KG 
Internationale postzegels en munten veilingen 

Carl-Zeiss-Str. 2 • 76275 Ettlingen/Duitsland 
Telefoon +49 7243 561740 • Fax +49 7243 5617429 
E-Mail: info@gert-mueller-auktion.de 
Internet: www.gert-mueller-auktion.de 

Beste 
orVjzenJ 

mailto:info@gert-mueller-auktion.de
http://www.gert-mueller-auktion.de


UIT DE WERELI 

DUITS STEMPEL VOOR BEURS RODEN 

Op 16 februari tijdens de 
beurs NOORD 2013 behoort 
de Deutsche Post tot één 
van de nieuwe buiten
landse standhouders. Het 
is gebruikelijk dat zij op 
grote Duitse evenemen
ten, zoals die in Essen en 
Sindelfmgen een speciaal 
beursstempel uitgeven, 
waarmee poststukken 
op de beurs zelf kunnen 
worden afgestempeld. 
Het is heel bijzonder, dat 
DP dit nu ook voor een 
Nederlands evenement 
gaat doen. Het beeld van 
Ot en Sien, dat staat op de 
Brink in Roden, is gebruikt 
als voorbeeld voor het 
motief van dit stempel. 
Overigens verplicht de 
Duitse Postwet, dat er op 
het stempel een Duitse 
plaats en postcode wordt 
opgenomen. Gezien de 
nauwe banden van de 
vereniging RodenLeek 
met die in het Duitse Leer 

■«f LEER lOSTFRIESLAND) ^' 
5. 

BRIEFMARKEN ^ 
MESSE NOORD g 
2013 RODEN ^ 

CX) 

16.2.2013 1 
.OTENSIEN" 

RODEN 

26789 i 
is voor Leer gekozen. Ot en 
Sien zijn kinderen in een 
lange reeks leesboekjes 
die vroeger in Nederland 
in laagste klassen van de 
basisschool werden ge
bruikt. In 1898 verschenen 
de eerste boekjes en deze 
werden tot rond i960 
gebruikt, waardoor vele 
generaties met hun avon
turen zijn opgegroeid. 

De schrijvers waren )an 
Ligthart en Hendricus 
Scheepstra. Laatstge
noemde werd in 1859 in 
Roden geboren en na 
zijn opleiding aan de 
Pedagogische Hogeschool 
in Groningen werd hij zelf 
ook leraar. De fraaie illu
straties zijn afkomstig van 
tekenaar Cornells letses. 

De jury van de L.H. Tholentrofee roept kandidaten op 
mee te dingen naar de 

L.H. Tholentrofee 2012 

Voor deze prijs voor de beste filatelistische rubriek 
of bijdrage in de nietfilatelistische pers komen 
uitsluitend bijdragen in de Nederlandse taal in 

aanmerking. 
Lezers van 'Filatelie' kunnen de jury opmerkzaam 

maken op filatelistische artikelen die in het jaar 2012 in 
de nietfilatelistische pers zijn verschenen en die naar 

zij menen voor bekroning in aanmerking komen. 

Voordrachten kunt u zenden aan de secretaris van de 
jury van de L.H. Tholentrofee: 

L.F.C. Elzinga 
Schalmei 5, 4876 VC EttenLeur 

Voordrachten moeten vergezeld gaan van (een 
kopie van) de bijdrage die voor bekroning wordt 

voordragen. De voordracht moet uiterlijk 14 maart 
2013 door de secretaris van de jury zijn ontvangen. 

Filatelie 
blad voor postzegelverzamelaars 

I P H U COMPLEET OVERZICHT ALLE NEDERUNDSE WINNAARS 

'M' 

In het decembernummer 
stonden op deze plaats 
de prijswinnaars van de 
internationale literatuur
tentoonstelling IPHLA in 
Mainz. Helaas werden toen 
niet alle Nederlandse win
naars genoemd. Daarom 
nu het complete over

zicht. In totaal waren er 
19 Nederlandse winnende 
inzendingen: 
HansE. Aitink,:Delndiëlijn 
van de KLM herboren 
19451950 (Groot Vermeil) 
en Luchtpost onder invloed 
van oorlogsomstandighe
den (Groot Vermeil); Kees 

FALKUND BEKENT KLEUR 

De bekende natuurweten
schapper Charles Darwin 
omschreef de natuur van 
de Falklandeilanden als 
saai en kleurloos. "Overal 
bedekt met een veenach
tige bodem en taaie gras
soorten en vooral eentonig 
bruin van kleur", aldus 
Darwin tijdens zijn bezoe
ken in 1833 en 1834 aan de 
eilanden. Hij sprak deze 
woorden met een verwij
zing naar het uitgestrekte 
vlakke landschap van de 
zuidelijke streken van 

oostelijk Falkland. Darwin 
was duidelijk niet onder 
de indruk van hetgeen hij 
op de eilanden aantrof. 
Toch kent de natuur op de 
eilanden aantrekkelijke 
kleuren in de vorm van 
de op het eiland aanwe
zige flora en fauna. Een 
voorbeeld hiervan wordt 
duidelijk gemaakt met een 
serie postzegels die deze 
maand verschijnt. Hierop 
zien we een jonge reiger 
(Nycticorax n. cyanocep
halus), kraanbessen (Em
petrum rubrum), een uil 
(Asio flammeus sanfordi) 
en de bloemen van klaver
zuring (Oxalis enneaphyl
la). De zegels hebben een 
nominale waarde van resp. 
30,30,75 en 75 p. Zij zijn 
samenhangend in paren 
per waarde gedrukt. 

de Baar, De brievenposterij 
in het Markiezaat van 
Bergen op Zoom (Groot 
Vermeil); Stefan Drukker, 
Gevolgen van oorlog en 
bevrijding voor het Neder
lands postverkeer 1940 en 
194445 (Groot Vermeil); 
W.K. Erfmann & E.B. Stuut: 
Posthistorie van het 
Rijksdeel Suriname (Goud); 
René Eddy Taselaar, Pad
vinderspost + Boy Scout 
Mail (Vermeil); Huber van 
Werkhoven, Postverkeer in 
barre tijden. Post in 
's Hertogenbosch tijdens 
en rondom de Tweede 
Wereldoorlog 19331948 
(Groot Vermeil); Hotze 
Wiersma, Postmerken en 
Postinrichtingen in Ne
derland tot 1871,1 (Goud); 
Bouwe Brandsma, EDITION 
D'OR XXIXNiederlande 
1852 (Groot Vermeil); 
Michael Gibbon, Birds on 
Stamps of Postal Statio
nery (Groot Zilver); Arie 
Haasnoot, Philatelistisches 
Personenregister Musiker 
(Groot Zilver); Jan Heijs, 
Postkrieg Spezialkatalog 
18702008 (Goud); B. 
Hellebrekers,). van den 
Berg, M.T. Bulterman: Geu
zendam's Catalogus van 

de Postwaardestukken van 
Nederland en Overzeese 
Rijksdelen (Goud); Filatelis
tische Motiefgroep 'Papier 
& Druk', Druk Doende 
(Groot Zilver); Nederlandse 
Vereniging voor Themati
sche Filatelie: THEMA (Groot 
Vermeil); Arie Dickers, 
Ruimtevaart Filatelie Club 
Nederland: De Nieuwsbrief 

(Groot Zilver); Jacques Spij
kerman, De Postzak (Groot 
Vermeil); Hendrik Van der 
Vlist, Recognize Forgeries 
(Vermeil); Gerard Louis van 
Welie, Die Postgeschichte 
von Zwolle (Zilver). Alle 
winnaars (nogmaals) van 
harte proficiat! 

CIRCUS IN MONACO 

Op de tweede dag van 
het nieuwe jaar kwamen 
in Monaco twee nieuwe 
postzegels beschikbaar: 
een zegel ter gelegenheid 
van de 150e geboortedag 
van de 'vader' van de 
Olympische Spelen Pierre 
de Coubertin en een zegel 
ter gelegenheid van het 
komende circusfestival. 
Het jaarlijks terugkerende 
Festival International du 
Cirque de MonteCario 
wordt in 2013 voor de 37e 
keer gehouden. Van 17 tot 
en met 27 januari zullen 
weer vele grote namen 
uit de circuswereld hun 
kunsten vertonen. Naast 
dressuurnummers met 
olifanten, paarden en leeu

' M O N A C O 0,63€^ 

wen zal bij de komende 
keer veel aandacht uitgaan 
naar een groep trapeze
artiesten uit NoordKorea. 
Tijdens het festival wordt 
de winnaar van de presti
gieuze 'Clown d'Or' bekend 
gemaakt. Op het zegel van 
€ 0.63 zien we de affiche 
met olifant, koorddanse
res, clown en paarden. 



DICKENS OP BRITSE ZEGELS 

Afgelopen 7 februari was 
het 200 jaar geleden, dat 
de Britse schrijver Charles 
Dickens werd geboren. 
Zijn vader was werkzaam 
als schrijver bij de Royal 
Navy. Op tienjarige leeftijd 
verhuisde hij met het in
middels tot tien personen 
uitgegroeide gezin naar 
Camden Town, ten noord
westen van Londen. Stad 
en straten van de stad wa
ren de grote inspiratiebron 
van Dickens als schrijver 
van vele boeken. Markten, 
kroegen, bouwplaatsen, 
steegjes en andere min 
of meer duistere plaatsen 

werden door Dickens op 
een bijzondere manier 
m zijn boeken 'in beeld' 
gebracht. Maar voordat 
Dickens ertoe kwam om te 
gaan schrijven maakte hij 
ook kennis met de realiteit 
van het harde en armoedi
ge leven. Toen in 1824 zijn 
vader, wegens schulden, 
m het gevang belandde 
moest de jonge Dickens er 
op uit om geld te verdie
nen. In een schoensmeer
fabriek werkte hij tien uur 
per dag voor een karig 
loon. Drie jaar later kwam 
er verbetering in zijn situ
atie en ging hij werken op 
een advocatenkantoor. 

Hij leerde stenografie en 
in 1835 ging hij aan de 
slag als verslaggever van 
de Morning Chronicle. In 
deze periode ontstond zijn 
eerste literaire werk; een 
bundeling verhalen van 
Londen en het buiten
leven. Deze werden als 
bundel onder de titel Sket
ches van Boz uitgebracht. 
Hierna verschenen van zijn 
hand nog een groot aantal 
boeken. Enkele bekende 
titels zijn: The Pickwick 
Papers, Oliver Twist, 
Nicholas Nickleby en David 
Copperfield. 
Royal Mail zal in juni 
een serie van tien zegels 
en een souvenirvelletje 
uitbrengen met een aantal 
afbeeldingen uit de boe
ken van de wereldberoem
de auteur. Ter gelegenheid 
van zijn geboortedag 
werden op 7 februari 2012 
reeds twee ontwerpen 
bekend gemaakt. Hierop 
zien we afbeeldingen 
uit Nicolas Nickleby en 
Pickwick Papers. 

' 
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WE KLAGEN WAT AF! 

We zijn goed in klagen. Het 
weer en files komen dage
lijks langs. De verhoging 
van de posttarieven niet 
zo vaak, maar, het tempo 
wordt flink opgeschroefd 
tegenwoordig! Of we 
reden hebben tot klagen 
mag u als lezer zelf invul
len. 
We zouden ons echter wel 
kunnen voorstellen, dat 
men in 1862 reden tot kla
gen had. In de afgebeelde 
brief (kosten 10 cent) 
schrijft een ambtenaar in 
Yerscheke (naamstempel 
Yerschekendam), die on
getwijfeld tegenwoordig 
tot het middenkader zou 
kunnen worden gerekend: 
"Daar ik over eenige da
gen door de Dijks directie 
der Breda watering bewes
ten Yerscheke benoemd 
ben tot "eerste werkbaas" 
aan haren polder op eene 
jaarwedde van f 750. ". 
Hij schrijft dit aan de 

Hoofdingenieur van den 
Waterstaat in het 6de 
district (NoordBrabant) te 
's Hertogenbosch. Hij laat 
met deze brief weten de 
betrekking aldaar niet te 
aanvaarden. Daar verdient 

hij nog minder! 
Rekent u even mee: Met 
zijn jaarwedde kon hij 
7.500 postzegels van 10c 
kopen. Als op 1 januari het 
briefport stijgt naar 
€ 0,54 en we zouden 7500 

De Motlefgroep Ornitho
logie is een zelfstandig 
opererende afdeling 
van de in Duitsland 
opgerichte Motivgruppe 
Ornithologie, zij verte
genwoordigt hierin  met 
zo'n 40 personen  de op 
één na grootsteleden
groep. De Nederlandse 
en Vlaamse leden krijgen 
drie of viermaal per jaar 
een contactbrief met 
interessante bijdragen 
over onderwerpen in 
devogelfilatelie. Deze 
contactbrief verschijnt 
digitaal en in kleur. Bo
vendien ontvangen alle 
leden drie maal per jaar 
de Duitstalige Rundbrief 
met wetenswaardighe
den over vogelfilatelie; 
De groep kent een rond
zenddienst met stockboe
ken vol vogelpostzegels 
en soms ook ander filate
listisch materiaal tegen 
redelijke prijzen; Een of 
twee keer per jaar wordt 
op een centrale plaats in 
Nederland een contact

dag georganiseerd. Een 
lezing, filatelistisch en/of 
ornithologisch, behoort tot 
de vaste agendapunten. 
Daarnaast is er gelegen
heid tot kopen en ruilen 
en, uiteraard, het leggen 
en verstevigen van de 
onderlinge contacten. 
De website www.MG0.de 
bevat een Nederlands
talig gedeelte met alle 
actualiteiten, verslagen, 
wetenswaardigheden en 
bekroningen van de leden 
op regionale, nationale en 
internationale tentoon
stellingen. Uitsluitend voor 
leden zijn hier ook de com
plete Duitstalige Rund
brieven  inclusief nieuwe 
uitgiften  in kleur te lezen. 
Jaarlijks vindt er in een 
Europees land (meestal 
Duitsland) een meerdaags 
'Jahrestreffen' plaats, 
soms gekoppeld aan een 
speciale vogelpostzegel
tentoonstelling en altijd 
met enkele excursies naar 
vogelrijke gebieden. Meer 
info: gajkolmanOhome.nl 

postzegels kopen dan zou 
dus  vergelijkbaar  het 
jaarsalaris uitkomen op 
€ 4.050.. Laten we er niet 
over discussiëren of de 
bedragen bruto of netto 

zijn. Nee, zonde van de 
tijd. Kunnen we veel beter 
besteden aan KLAGEN! 

R.ené Hillesurn 

MONACOPHIL 2013 

Dit jaar zijn Zweden en de 
filatelistische literatuur ere
gasten tijdens Monacophil 
2013, dat wordt gehouden 
van 29 november tot 1 de
cember. Honderd wereldse 
rariteiten worden tentoon
gesteld uit de collectie 
van ZKH prins Albert II van 
Monaco, koningin Elisabeth 
II, postmusea en leden van 
de Club van MonteCarlo. 
De afbeeldingen tonen de 
Roosevelt envelop uit Zwe
den van de Amerikaanse 
president Franklin D. Roo
sevelt en de catalogus van 

).B. Moens, Brussel uit 1862, 
getiteld 'On the falsification 
of postage stamps'. Meer 
info: www.monacophil.eu 

S MOENS, Stmioii. 

http://www.MG-0.de
http://www.monacophil.eu
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Samenstelling Rem Bakhuizen Van Den Brink 
Email dziewon@xs4ail nl 
Website www galeoptix nl/fila/druktech htm 

KADERS PERSOONLIJKE POSTZEGELS VERVANGEN 

Het experiment met de per
soonlijke postzegels voor 
Europa en de Wereld is met 
geslaagd Daarom heeft 
PostNL deze uit de roulatie 
gehaald en kunnen niet 
meer worden besteld via 
de mternetapplicatie Dit 

alles sinds eind november 
Omdat per 20 november de 
decemberzegels erin moes
ten, ging alvast de Wereld 
er gelijk uit Begin januari 
verschijnt het nieuwe kader, 
dat het blauwe, vierkante 
kader gaat vervangen 

Win eenjaar lang vakantie 
met uw Decemberzegels 

Nóg een reden om snel Decemberzegels te halen 
er vallen honderden prijzen mee te winnen 
Ga naar oad nl/postnl en registreer u om kans te 
maken op vier vakanties in één jaar en vele andere 
prijzen Bovendien is elk vel Decemberzegels € SO 
waard voor elke reis die u boekt bij Oad Kijk voor 
de actievoorwaarden op oad nl/postnl Hter leest u 
ook wat u moet doen om de korting te ontvangen 
Een heel eenvoudige manier is de Decemberzegels 
scannen met de Chameleon Explorer app op uw 
smartphone Download mnu 

PERSOONLIJKE DECL..». 

Via de website kunnen ook 
persoonlijke december
postzegels gemaakt worden 
mresp blokken van tien 
gegomde zegels of rollen 
van 100 zelfklevende 
zegels De vastkader zegels 
zijn gedrukt in offset  net 
als bi) de hangblokken op 

..EGELS 

de AAullerMartini 
drukaanderol pers van 
Joh Enschede Security Print, 
te Haarlem Het zegelfor
maat IS het voor de 
persoonlijke zegels wel 
gebruikelijke 40x30mm 
Kosten € 8 95 per blok of 
€45 per rol van 100 
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DECEMBERZEGELS 2012 

Op 20 november versche
nen de Decemberzegels 
m hangblokken van 20 
zegels Evenals vorig jaar 
kwamen ze m drie versies 
met verschillende logo's 
de PostNLversie, de Albert 
Heijnversie en de Kruid
vat/Trekpleisterversie 
De zegels zijn ontworpen 
door een team van Flow 
met Astrid van der Hulst, 
Irene Smit en Anne
linde Tempelman Motief 
Noorse wollen truien 
Opvallend is het formaat 
van de zegels 25,3x20,8 
mmi Ofwel het formaat 
van de langlopende Kon 
Beatrixzegels en de 
Nikkelsbijplakzegels 
De zegels zijn gedrukt in 
6kleuren offset op de 
MullerMartini druk
aanderol pers van Joh 
Enschede Security Print, 
Haarlem Gebruikt werd 
de 4kleuren CMYK ofwel 
cyaan, magenta, geel en 
zwart, met daarbij een zil
verkleur en daarbovenop 

de fosfor Lvormige balk 
De zegels zijn zelfklevend 
en met behulp van een 
slitplaat voorzien van 
een 'tanding' De oplage 
IS zoals gebruikelijk be
hoorlijk hoog 10 400 000 
blokken  ofwel berekend 
op zo'n 200 miljoen post
stukken 
De artikelnummers en 
productbarcodes zijn per 
versie verschillend 
PostNL 3215631 en +76977, 
Albert Heijn 321563 en 
+77011, Kruidvat/Trek
pleister 321564 en +77035 
In de zegels is een 
Chameleoncode verwerkt 
waarbij met een smart
phone informatie kan 
verkregen worden van de 
reisorganisatie Oad 

012 "# 



VERZAMELCEBIED BELGIË 
Samenstelling: 
Ian Borluut 

PRINSES AAATHILDE 4 0 JAAR 

Op 21 januari verschijnt 
een blok met tien [=5x2] 
zegels van (1) (= € 75c] met 
het portret van Prinses 
Mathide die op 20 januari 
40 jaar hoopt te worden. 
Mathilde Marie Christine 
Ghi5laine(Ul<kel,20 
januari 1973), hertogin van 
Brabant, prinses van 
België, is de echtgenote 
van de Belgische troonop
volger Filip van België, 
Hertog van Brabant. 
Mathilde is de oudste 
dochter van graaf Patrick 
d'Udekem d'Acoz (28 april 
1936 - 25 september 2008) 
en de Poolse gravin Anne 
Marie Komorowska (24 
september 1946). Op 4 
december 1999 trad zij in 

het huwelijk met Filip van 
België. Meer over prinses 
Mathilde in 
http://nl.wikipedia.org/ 
wiki/Mathilde_d'Udekem 
d'Acoz 
Het velontwerp is gedaan 
door MVTM (Myriam Voz 
en Thierry Martin). De 
postzegels zijn gedrukt in 
offset bij de Zegelwerk
plaats te Mechelen. 
Het zegelformaat is for
maat 3 - 27.66x40.2omm 
- met een perforatiemaat 11 
1/2 16/23 tanden hor./vert. 
Aan linker- en rechterzijde 
doorlopend, aan de bo
ven- en onderzijde een gat 
doorlopende perforatie. 
Productbarcode rechts 
onderin op het blok. 

J \ / l H a r e Koninklijke Hoogneid Prinses -Matnilae 
"* / Son Alles«- Rcv.ile la Princesse Matliil.lc 

5n412885ll075403ll 

JEUGDFILATELIE KID PADDLE 

Ook op 21 januari zal een 
blokje met 10 (=2x5) de
zelfde zegels (1) (=75c) met 
Kid Paddie verschijnen. 
De stripfiguur Kid Paddle 
IS het geesteskind van de 
tekenaar Michel Ledent 
[Midam] geb. 16 mei 1963 
in Etterbeek. Meer over Mi-

dam: http://en.wikipedia. 
org/wiki/Midam 
De postzegels zijn gedrukt 
in offset bij de Zegelwerk
plaats te Mechelen. Het 
zegelformaat is formaat 
3-27.66x40.2mm-met 
een perforatiemaat 111/2 
16/23 tanden hor./vert. 

Aan boven- en onderzijde 
doorlopend, aan de linker
en rechterzijde een gat 
doorlopende perforatie. 
Productbarcode linksbo
ven in het blok. 

SPROOKJES 

Op dezelfde 
datum verschijnt 
een blokje met 
tien verschillende 
zelfklevende 
zegels van (1) 
(=€0.75). Het 
ontwerp is van 
Marijke Meers
man. Afgebeeld 
worden een 
duivel, trol, 
spook, tovenaar, 
heks, kabouter, 
fee, reus, prins 
en elfje. Marijke 
Meersman, geb. 
9 april 1965 in 
Temse, isillustra-
tice van boeken. 
Meer over haar: 
www.marijke-
meersman.be/ 
De postzegels 
zijn gedrukt in 
rasterdiepdruk 
bij de Zegel
werkplaats te 
Mechelen op een 
Goebel druk-aan-
de-rol pers en 
voorzien van een 
slit-tanding. 

CONTES DE FEES • SPROOKJES 
w bpostbe/tar ifs • Info Uri«v«nT' 

http://nl.wikipedia.org/
http://en.wikipedia
http://www.marijkemeersman.be/
http://www.marijkemeersman.be/
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ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan 
de abonnees van 
De Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, 
veranderingen in 
abonnementen , etc . 
g raag doorgeven aan de 
ledenadministratie van 
De Posthoorn: 
Aria Sprangers, 
Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, 
telefoon: 0183 - 40 39 52 
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ARNHEM, GROENSTE STAD VAN EUROPA 
In maart vieren we de Dag 
vandejeugdfilateliein 
Burgers' Zoo in Arnhem. 
Zoals jullie weten bestaat 
de dierentuin dit jaar 
precies een eeuw, maar 
ook de stad heeft iets om 
te vieren. Op 13 juli is het 
namelijk precies 780 jaar 
gelden dat graaf Otto II 
van Gelre stadsrechten gaf 

aan de nederzetting Arn
hem. In het stadswapen 
van Arnhem zie je twee 
adelaars. Een van de ver
klaringen is dat deze twee 
vogels verwijzen naar de 
dubbele adelaar die voor
komt op de munten uit de 
tijd van graaf Otto II. 
Wie stadsrechten had 
mocht een aantal dingen 

^ Annlvcrsaiy "^.^ 
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SLAG OM ARNHEM 
Op 6 juni 1944 waren de 
tegenstanders van Duits
land, de geallieerden, de 
aanval begonnen. Vanuit 
Frankrijk rukten ze heel 
snel op naar het noorden. 
Veel mensen geloofden dat 
nog voor de kerst de Duit
sers verslagen zouden zijn. 
In september 1944 stonden 
geallieerde troepen al aan 
de Nederlandse grens. 
De Britse veldmaarschalk 
Montgomery stelde voor 
om Duitsland binnen te 
vallen via Arnhem. Zo kon 
een lastige zuidelijkere 
route vermeden worden. 
Niet iedereen was het met 
de veldmaarschalk eens, 

i ̂ GUERNSEY .̂^ 
' jMolMélnryColltgiBktMtMrv 1799-1993 « 

HMMHII 

maar hij kreeg toch zijn 
zin. 
Op 17 september begon de 
aanval, die men Operatie 
Market Garden noemde. Er 
werden bommen gegooid 
en 5200 soldaten werden 
met zweefvliegtuigen en 
parachutes m het gebied 
rond Arnhem gedropt. 
Er ging daarbij veel mis. 
Een deel van de uitrus
ting ging verloren en het 
radiocontact tussen de 
eenheden onderling en 
met het hoofdkwartier 
verliep moeizaam. Men 
wist ook niet dat er toeval
lig veel Duitse soldaten bij 
Arnhem gelegerd waren. 
Er werd fel gevochten 
om, bij en in de stad. Het 
leidde tot een nederlaag 
voor de geallieerden, die 
zich moesten terugtrek
ken. De stad was voor een 
groot deel verwoest en de 
bewoners moesten de stad 
verlaten. Zo werd Arnhem 
een spookstad. De stad 
staat sindsdien symbool 

voor militaire leiders die de 
situatie niet goed inschat
ten. Omdat het met lukte 
om belangrijke bruggen in 
handen te krijgen, hoor je 
mensen ook wel zeggen: 
"Arnhem was een brug te 
ver". Montgomery was niet 
sportief. Hij gaf de leiders 
van de Poolse soldaten die 
meevochten de schuld van 
de mislukking van de hele 
operatie. Heel lang hebben 
mensen geloofd dat dit 
de waarheid was. Pas een 
paar jaar geleden werd 
duidelijk dat het niet aan 
de dappere Polen lag. 

doen. Er mocht een stads
muur gebouwd worden, 
zodat het makkelijker 
werd om je tegen de bui
tenwereld te beschermen. 
De stad mocht markten 
organiseren en een eigen 
munt slaan. Dat laatste 
betekende dat je voort
aan je eigen geld mocht 
maken. 
De stad groeide snel en in 
1579 werd het de hoofd
stad van het gewest Gelre 
en in 1817 werd Arnhem de 
hoofdstad van de provin
cie Gelderland. In de 19de 
en 20ste eeuw groeide de 
stad heel snel, maar na de 
Tweede Wereldoorlog lag 
de stad voor het grootste 
deel in puin. Tot op de 
dag van vandaag is men 
in de stad druk bezig met 
bouwen en verbouwen. 
Arnhem ligt in een groene, 
bosrijke omgeving en ook 
in de stad zelf ziet het er 
groen uit door de vele 
parken. Al in de 17de eeuw 
noemde men Arnhem de 
naam 'Groene stad aan de 
Rijn'. Later werd dat Arn
hem Parkstad en in 2008 

gemeente 
arnhem 

werd Arnhem de 'Groen
ste stad van Nederland' en 
in 2009 zelfs de 'Groenste 
stad van Europa'. 
Op sportiefgebied spreekt 
Arnhem een woordje 
mee. Het sportcentrum 
Papendal is een belang
rijke trainingsplek voor de 
Olympische Spelen. Wist 
je overigens dat in 1980 
de Paralympics in Arnhem 
werden gehouden? Dat 
jaar waren de Olympische 
Spelen in Moskou, maar 
die konden de Paralym
pics niet organiseren. 
Arnhem nam die taak 
op zich en was even het 
sportieve middelpunt van 
de wereld. 
Naast het Nederlands 
Openluchtmuseum en 
Burgers' Zoo heeft Arnhem 
nog twee belangrijke 
toeristische trekpleisters: 
het beeldenpark Sonsbeek 
en het Watermuseum. 
Tot slot nog een vraag: 
heb je gezien dat in het 
Mooi Nederlandvelletje 
dat gewijd is aan Arnhem 
de zangeres Ilse de Lange 
verstopt zit? 
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Oinosauruspostzegels, vet cool 
Ik zit met Berend (11 jaar) over zijn 
postzegels gebogen. Hij heeft zich vorige 
week via de site van de StampKids Club 
aangemeld en hij heeft van jeugdleider 
Toon honderd postzegels gekregen. "Moet je kijken," roept hij 
enthousiast, "wat een boel zegels!" Hij is er zo blij mee. 
"Ik ga dinosaurussen verzamelen," kondigt hij aan. "Kan je daar over 

1 schrijven?" Tuurlijk Berend, hier komt 'ie. 

De TRex 
Hoe komt de Tyran

nosaurus rex nu aan die 
afkorting? Dat doen de 
Amerikanen. Die korten 
alles af, dus ook deze 
dinodiejij heel interes

sant vindt. Vanwege de 
tandjes, misschien? 
Het was een vreselijk ge

vaarlijk beest. Hij was 5,5 
meter hoog, zijn lengte 
was 12 meter. Zijn tanden 
waren 30 centimeter 
lang; hij kon een bot 
doorbreken zonder zijn 
tanden te beschadigen. 

afwisselend naar de ene 
en naar de andere kant? 
Ik dacht dat men dat wel 
wist, maar nee. 

1 4 0 FMG < AIUAIIv28_ 

De Stegosaurus 
Deze ken je ongetwijfeld 
goed, je hebt er vast 
wel eentje van plastic 
in je kastje staan. Er is 
iets leuks over hem te 
vertellen. Weet je dat de 
geleerden nog steeds 
niet weten hoe die rug

platen nu zaten. Was het 
zoals op deze postzegel? 
Dus in twee rijen? Of was 
het één rij en stonden ze 

Uit de AAaas in Limburg 
Dit reusachtige zeerep

tiel zwom 68 miljoen jaar 
geleden in het gebied 
dat we nu ZuidLimburg 
noemen. Daar was toen 
een ondiepe zee. Nu had

den ze in Limburg wel 
eens eerder een Mosa

saurus gevonden, maar 
afgelopen september 
was het weer raak. Bij 
een afgraving ontdekten 
ze de enorme tanden 
van het fossiel in de 
laadschop van de graaf

machine. Ze zijn direct 
gestopt met graven en er 
zijn meteen deskundigen 
bij gekomen. Je hebt 
het vast en zeker in het 
leugdjournaal gezien. 

De Diplodocus 
Hij leefde ongeveer 150 
miljoen jaar geleden in 

het gebied van waar nu 
NoordAmerika ligt. Het 
is een langgerekt dier 
dat zeker vijfentwintig 
meter lang kon worden. 
Hij was 12 ton zwaar. (Eén 
ton is duizend kilo, weet 
je nog?) Wat moest deze 
dino iedere dag veel 
eten, wilde hij een beetje 
op gewicht blijven! 
Maar geen zorgen, hij 
was een planteneter. 
Hij at varens, coniferen 
(die in je tuin staan en 
altijd groen blijven) en 
palmvarens. En weet je? 
Hij kon niet kauwen. 

De sabeKandtijger 
lahoor, familie van je 
schootkat. En hoewel 
de naam doet vermoe

den dat hij familie is 
van de tijger, is hij toch 
niet direct verwant. 
DeSmilodonwasiets 
kleiner dan een leeuw, 

maar je ziet wel dat hij 
zwaarder gebouwd is. Hij 
werd ongeveer 1,5 meter 
lang. Die twee enorme 
hoektanden zijn sik

kelvormige slagtanden. 
Het lijkt mij niet handig 
eten, maar daar waren 
ze niet voor bedoeld. De 
Smilodon gebruikte ze 
om er de zachte delen 
van zijn prooi mee te 
verwonden. Dat ging 
niet altijd goed; er zijn 
veel fossiele Smilodons 
gevonden met gebroken 
tanden. 

Op twee pootjes 
Deze dinosauriër hoort 
tot de vleesetende 
tweevoetige dino's. Met 
een ander woord: Thero

poda. Vogels horen ook 
tot deze soort. Het is een 
vleeseter. 
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De vliegende reptielen 
Geen dinosaurus, maar 
een pterosauriër. Hij had 
een spitse kop en zeer 
lange vooruitstekende 
tanden. Daarmee ving 
hij vis op zee. Zie je dat 
vaantje aan het eind van 
zijn staart? Dat diende 
als roer. Hij had een 

vleugelspanwijdte van 
een meter. Doe je armen 
maar eens uit elkaar, zó 
lang waren zijn vleugels. 

* l «M>É«<A*>*MMi 

De dino met het grote 
nekschild 
Wat deden ze daar 
nou mee, denk je. Het 
was bedoeld voor het 
gevecht. En aangezien 
vrouwtjes minder vaak 
vechten dan manne

tjes, was hun nekschild 
ook veel kleiner. Ook 
interessant: de bek had 
een snavel van hoorn, 
die van pas kwam bij het 
eten van harde planten. 

Nu ga jij aan de slag 
Heel veel kinderen vin

den dinosauriërs leuk. 
Ze zijn zo anders dan de 
dieren van tegenwoor

dig. Extreem groot en 
heel erg gevaarlijk. Maar 
helaas, ze leven niet 
meer. )e kunt je belang

stelling voor deze dieren 
laten zien in een mooie 
postzegelverzameling. 
En reken maar dat je er 
veel van leert. 

Succes er mee! 
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Pe eerste jaren van 
onze kerst(korting)zegel5 

Voor het clubblad van de Postzegel Club 
Almelo schreef Jan Pezie een aantal artikelen 
over zijn verzameling Decemberzegels. 
Speciaal voor De Posthoorn zijn deze artikelen 
aangepast. Deze maand het vervolg op het 
artikel dat in het decembernummer stond. 

Het hoeft niet duur te zijn 
om een nieuwe verzame
ling te starten. We hebben 
nu al 26 keer December
zegels (zoals de NVPHca
talogus 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 post
stukken te vinden waarop 
deze zegels voorkomen. 

Sinds 1998 werden er 
regelmatig Bijplakze
gels uitgegeven, die je 
kon opplakken naast de 
Decemijerzegels (1). Zo 
kon je deze zegels in het 
nieuwe jaar op je gewone 
post gebruiken. Wie te wei
nig of geen Bijplakzegels 
had aangeschaft, hield nu 

toch nog Decemberzegels 
over. )e kon ze bewaren 
tot de volgende kerst of 
ze op een andere manier 
"wegplakken". En nu wordt 
het echt heel leuk. Als 
je erop gaat letten, dan 
vind je de meest vreemde 
combinaties (2,3,<i). Of de 
frankering altijd even juist 
is laten we nu even in het 
midden. Voor een tentoon
stellingsverzameling ligt 
dat natuurlijk anders, je 
laat je fllatelistische kennis 
zien door te vermelden of 
het tarief klopt. In dit geval 
was 3,20 gulden inderdaad 
het juiste tarief voor een 
brief van too250 gram 
(5). 
Voor elke jaargang zijn 
er talloze voorbeelden te 
vinden van weggeplakte 
zegels. Het is duidelijk dat 
er op vele manieren weg

geplakt kan worden. Let 
ook eens op de mogelijk
heid van mengfrankermg 
van verschillende emissies 
(6,7,8). Je vindt soms de 
meest vreemde combi
naties. 
Als variant kun je ook nog 
proberen een antwoord 
te geven op de vraag: 
"Wat deden we met onze 
overgebleven Bijplak
zegels?" Die blijken niet 
alleen gebruikt te zijn om 
Decemberzegels weg te 
plakken (9,10). 

In deze twee artikelen heb 
ik maar een klein gedeelte 
van mijn Decemberver
zameling laten zien. Als 
je besluit om dit ook te 
gaan verzamelen (ik kan 
het je echt aanraden) 
dan zul je zien dat van 
alle kanten verzamelaars 

naar je toekomen met de 
woorden: "Kijk, ik heb 
nog wat voor je. Kun je dit 
nog gebruiken?" Andere 
verzamelaars die je iets 
toezenden houden er ook 
rekening mee. Van een 
medeverzamelaar kreeg ik 
een envelop toegestuurd 
waarop hij volgens het 
juiste tarief 17,25 gulden 
had geplakt (11). Hij deed 
dit met een compleet vel 
Decemberzegels en plakte 
vervolgens bij tot hij het 
goede bedrag had. Mis
schien zul je nu wel zeg
gen: "ja, maar dat is toch 
filatelistisch maakwerk!" 
en dat willen we helemaal 
niet. Daar kan over getwist 
worden, volgens mij hoort 
het wel degelijk in mijn 
verzameling en ik week de 
zegels er niet af. 

jan Pezie 
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ANTWOORDEN PUZZEL OKTOBER 2012 

Dit zijn de antwoor
den van de puzzel van 
oktober 2012: I.Neil 
Armstrong en Edwin 
Aldrin; 2. alle dagen, 
behalve op vrijdag; 3. de 
schildpad; 4. koolstofdi
oxide; 5.1 april 2009; 6. 
9 meter; 7.14 kilo. 

Na loting heeft Jesper 
Sieben uit Numansdorp 
een prijsje gewonnen. 

Hartelijk gefeliciteerd.' 

PUZZEL JANUARI 2013 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. Welke Nederlandse stadhouder werd koning van 

Engeland? 
2. Uit welk jaar stamt het postkantoor in het Neder

lands Openluchtmuseum? 
3. Wie verleende stadsrechten aan Arnhem? 
4. Op welke datum begon de Slag om Arnhem? 
5. Waar werd de dierentuin van Kiev van beschul

digd door dierenbeschermers? 
6. Waarvoor gebruikte de pterosauriër zijn staart? 

Stuur je antwoorden voor 1 april 2012 naar de re
dactie van De Posthoorn, De Goedemeent 1,1447 PT 
Purmerend. 

Vergeet niet je naam, adres en PUZZEL JANUARI 
te vermelden. Graag f ilatelistisch frankeren met 
geldige postzegels! 
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Meer dan 1500 jongens 
en meisjes gingen je voor! 

t : » ^ De postzegeiclub 
van JFN op internet: 
de StampKids Club. 

S^limillllpi^ww.stampkids.nl 

EEN POSTKANTOOR 
UITDEJORDAAN 
Het Nederlands Open
luchtmuseum in Arnhem 
heeft een postkantoor 
uit 1957 op het terrein. 
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Helaas wordt het niet 
meer gebruikt, maar welk 
Nederlands postkantoor 
nog wel? 
De oude postkantoren 
waren knooppunten 
van communicatie en 
geldverkeer. Klanten be
zochten het postkantoor 
niet alleen om postzegels 
te kopen en pakketjes te 
verzenden. Ze betaalden 
er ook hun rekeningen, 
namen geld op, stortten 
geldophetrijksspaar-
bankboekje en wissel
den guldens om tegen 
buitenlandse valuta. Er 
werden telegram verzon
den, telefoongesprekken 
gevoerd en men regelde 
er een luistervergunning 

voor de radio. Misschien 
heb je nog een opa of oma 
die je daarover meer kan 
vertellen? Nog leuker, 
ga dit jaar eens samen 
naar het Nederlands 
Openluchtmuseum. )e zult 
dan nog veel meer mooie 
verhalen horen. 

WIST JE DAT. 
....de Monarch-
vlinder oor
spronkelijk uit 
Noord-Amerika 
komt? Het is een 
trekvlinder. In de 
lente vliegt hij 
van het warme 
zuiden naar het 
noorden en in 
de herfst vliegt 
de volgende 
generatie van het 
noorden terug 
naar het zuiden. 
Deze prach
tige vlinder leeft 
maar ongeveer 
3 tot maximaal 9 
maanden. Het is 
een zeer opval
lende soort met 
een spanwijdte 

van de vleu
gels van wel 10 
centimeter. Het 
bijzondere van 
deze vlinder is 
ook dat hij giftig 
is en de meeste 
vogels zullen 
geen monarch-
vlinder eten, want 
ze weten dat ze er 
dood van kunnen 
gaan. 
Tegenwoordig 
komt deze vlinder 
veelvuldig in 
grote delen 
van de wereld 
voor: Noord- en 
Midden-Amerika, 
Zuid-Amerika, 
het Caribische 
gebied, Indo-

\ i l ' * 

NÈWZEALAND 

nesië, Australië, 
Nieuw-Zeeland 
en op enkele 
eilandengroepen. 
De naam van deze 
vlinder verwijst 
trouwens naar 
de Nederlandse 
stadhouder Wil
lem III van Oranje, 
die later Koning 
('Monarch') 
van Engeland 
zou worden. De 
hoofdkleur van 

de vleugels IS 
namelijk oranje. 
In Amerika heet 
de vlinder dan 
ook'King Billy' 
(koning Willem). 
In Australië heet 
hij 'wanderer' wat 
zwerver bete
kent, omdat hij 
vele honderden 
kilometers aflegt 
in zijn leven. 

Toon Oomens 
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MAXIMA 
Samenstelling: 
Edward Froon 
E-mail: f2hedwardfroon@hetnet.nl 

FRANSE NIEUWTJES VAN 2012 II 
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In het juli/augustus num
mer van 2012 was deze 
rubriek al gewijd aan 
Franse nieuwtjes van de 
Parijse Zomersalon. We 
vervolgen met meer Franse 
maximumkaarten van 
2012. Begin 2011 verscheen 
maximumkaart 1 met de 
Grote Moskee van Parijs. 
Deze is in de twintiger ja
ren in Spaans-Moorse stijl 
gebouwd als dank voor de 
steun in WO I van de isla
mitische soldaten uit de 
Franse Koloniën, waarvan 
er velen sneuvelden. Zegel 
en kaart tonen de grote 
patio en de 33 meter hoge, 
vierkante minaret, die 
versierd is met turquoise 
tegels. De grote Franse 
voorjaarssalon werd vorig 
jaar in Epernay gehouden, 
dat historisch gezien het 
centrum van de cham
pagneproductie is. Er zijn 
grote champagnehuizen, 
zoals bijvoorbeeld Moet et 
Chandon, gevestigd. Kaart 
2 toont de stad met op de 
voorgrond de wijngaarden 
en de met druiven beladen 
wijnranken. 
Al enkele jaren geeft de 
Franse Post boekjes uit met 
het onderwerp, Frankrijk, 
waar ik van houd. Dit jaar 
was het thema kastelen 
en de moderne, riante 
opvolgers, de landhui
zen. Kaart 3 laat zo'n 
modern landhuis zien uit 
het begin van de vorige 
eeuw. Het is de in Arte 
Nouveau-stijl gebouwde 
Villa Majorelle uit Nancy, 
waar Henri Sauvage, 
een leerling van Hector 
Guimard, de architect van 
is. Kaart 4 toont j uist een 
oud fort op de rots die 100 
meter boven de citadel 
van Corte op Corsica uit 
toornt. Op een soortgelijke 
ruige rotsformatie, hoog 
boven de woelige oceaan 
op het westelijke puntje 
van Bretagne staat de uit 
1835 daterende vuurtoren 
compleet met misthoorn 
van Pointe Saint-Mathieu. 
Kaart 5 laat goed zien, dat 
hij gebouwd is naast de 13e 
eeuwse ruïne van een ab
dijkerk, de oude vuurtoren 
uit 1608 en een kapel. 
Rust straalt St. Anto
nius op kaart 6 uit, die 
het sluitstuk van het 
beroemde vleugelaltaar 
van Issenheim vormt. De 

zegel komt uit het velletje 
van dit altaarstuk,dat een 
exacte nabootsing van het 
echte vleugelaltaar vormt. 
Men kan twee maal de 
vleugels van het altaarstuk 
openvouwen en twee maal 
andere schilderstukken 
zien, om tenslotte te ein
digen bij dit houtsnijwerk, 
een meesterwerk van de 
middeleeuwse kunstenaar 
Nicolas de Hagenau uit 
1510. Heel modern is juist 
het kunstwerk uit 2007 
van de Converserende 
Schriftgeleerden op het 
centrale Massèna plein 
van Nice van kaart 7. De 
beelden bovenop de 10 
meter hoge palen praten 
's avonds met elkaar door 
middel van lichtsignalen. 
Sportiever ging het toe op 
de wereldkampioenschap
pen Pétanque in Marseille, 
getuige de concentratie 
van de spelers op kaart 8. 
De kaart is door Suchaud, 
een lid van het winnende 
Franse team, gesigneerd. 
Nederland eindigde er als 
31e! Het standbeeld van 
de leeuw aan de voet van 
het fort van Belfort is op 
stempel, zegel en kaart 
9 afgebeeld. Het strate
gisch hoog gelegen fort 
beheerst de zogenaamde 
Bourgondische poort tus
sen de Jura en de Vogezen. 
De Pruisische legers kon
den het fort maar niet in
nemen in de Frans-Duitse 
oorlog van 1870. De moe
dige verdedigers vochten 
als een leeuw en werden 
geëerd met dit kolossale 
kunstwerk van Bartholdi, 
die ook de schepper van 
het Vrijheidsbeeld van 
New York is. Kaart 10 
tenslotte toont de Lisa, die 
verkrijgbaar was op de 
Parijse herfstsalon, waar 
rechts de Sacre Coeur op 
staat afgebeeld. 
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NIEUW BIJ POSTNL 

De postzegels zijn. zolang de voorraad strekt, verkrijg
baar bij de Bruna-winkels, de Collect Club in Groningen 
en via de Onlinewinkel op www.puStnl.nl/collectdub. 

100 JAAR BURGERS' ZOO 

Op 30 maart 1913 stelt Jo-
han Burgers zijn privécol-
lectie dieren voor het eerst 
open voor het publiek 
onder de naam Fazanterie 
Buitenlust in het Gelderse 
plaatsje 's-Heerenberg. Al 
spoedig omgedoopt tot 
Burgers' Dierenpark, staat 
het park na de verhui
zing in 1923 naar Arnhem 
bekend om de gedurfde 
aanpak, de natuurlijk 
vormgegeven dierverblij-
ven en de eerste tralieloze 
verblijven voor roofdieren 
in Nederland. De plek 
heeft lohan Burgers goed 
gekozen, de bosrijke om
geving ten noorden van 
Arnhem naast het Neder
lands Openluchtmuseum. 

Dit jaar bestaat het 
dierenpark Burgers' Zoo 
in Arnhem honderd jaar. 
PostNL geeft ter ere van dit 
jubileum op 25 februari het 
velletje 100 jaar Burgers' 

Zoo uit. Op elk van de tien 
postzegels van het velletje 
staan twee dieren. Afge
beeld worden de chimpan
see, goudwanggibbon, 
groene leguaan. Grant's 
zebra, hyacintara, juweel-
kardinaalbaars, breedlip-
neushoorn, Rothschild-
giraffe, Sri Lankapanter en 
Zwartvoetpinguïn. 
Naast het postzegelvel 
met tien verschillende 
postzegels, verschijnen er 
twee postzegelmapjes, een 
prestlgeboekje en twee 
eerstedagenvelopen. 
Op de velrand staat een 
kameleon met een C-code 
(Chameleon eXplorer). 
Door deze code te scannen 
met de bijbehorende app 
op een mobiele telefoon 
(iPhone of Android), krijgt 
men achtergrondinforma
tie over Burgers' Zoo. De 
app is gratis te downloa
den in de iTunes Store en 
Android Market. 

Het postzegelvel werd 

100 jaar Burgers' Zoo Arnhem 

ontworpen door Harald 
Slaterus, die ook de vorm
geving van het komende 
jubileumboek heeft ver

zorgd. Bij het ontwerp van 
het postzegelvel was het 
thema 'moeder en jong' 
uitgangspunt. 

POSTZEGELUITGIFTE-
PROGRAMMA EERSTE 
HALFJAAR 2013: 

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 NEDERLAND 2013 MARKEN EN WALCHEREN 

Op 25 februari verschijnen de tweede twee velletjes met 
streekdrachten, dit keer over Marken en Walcheren. 
De eerste twee velletjes verschijnen 28 januari met de 
streekdrachten Staphorst en Bunschoten-Spakenburg. 
Later in het jaar verschijnt er Noordwest-Veluwe en een 
verzamelvelletje (beide 20 mei). 

Marken 
Op het velletje Marken 
staat de ronde kap cen
traal. Aanvankelijk kreeg 
het meisje al met haar 16e 
jaar de ronde kap op. Dit 
was het teken dat zij vanaf 
dat moment als volwassen 
werd beschouwd en de 
daarbij behorende volwas-
senendracht aankreeg. Al 
voor de Tweede Wereldoor
log begon dit te verande
ren. Langzamerhand werd 

»Na1900werdde 
f ijngèplootde laigettamuts steed 
kleiner en meerachter op tat boofo 
gedragen Vanaf 1 9 5 0 r a ^ e e ^ i 
opengewerkte ondenri 

oroderieindemodfe 

dit moment verschoven 
naar het i8e of het 19e jaar. 
Op de postzegels is het 
silhouet en profil van een 
vrouwenhoofd afgebeeld, 
met gebruik van een frisse 
kleur blauw in twee tinten 
(ton-sur-ton) waardoor 
nog meer nadruk komt op 
de zwart-witte hoofdbe
dekking. De vrouw draagt 
de ronde kap, een inge
wikkelde hoofdbedekking, 
bestaande uit ten minste 

RonctokMp Op hel voormalig eiland 
Marken ifjuoLidekledingvormen 
bewaard gebleven De ronde Kap 

bestaat ui l wel 12 losse ondefdelen 
Ze worden met spelden vastgezet 

STREEKDRACHTEN 

twaalf losse onderdelen. 
Op het vel staan vier 
staande foto's met typisch 
Marker huizen, het Paard 
van Marken (de vuurtoren 

uit 1839), de bemanning 
van de MK 63 in streek-
dracht in 1943 en een jonge 
vrouw in Marker dracht 
met de meisjesmuts. 

Walcheren 
Op het velletje Walcheren 
staat de langettemuts van 
vrouwen op dit Zeeuwse 
eiland. Deze muts werd 
na 1900 steeds kleiner en 
meer achter op het hoofd 
gedragen. Daardoor werd 
de ondermuts beter zicht
baar. Vanaf 1950 wordt 
die gemaakt van meer 
opengewerkte broderie. Op 
het velletje staat ook een 
moderne afbeelding van 
een vrouw met een hoed 
over haar muts. Dergelijke 
kaphoeden waren in de 19e 

eeuw mode en verdwenen 
rond 1900 uit het straat
beeld. 

Op de foto's staan het 
strand van Walcheren 
met de houten palen als 
golfbreker, een jonge 
vrouw met langettemuts, 
krullende oorijzeruiteinden 
en een granaten halssnoer, 
twee mannen in streek-
dracht met kleine pet en 
een vrouw met kaphoed, 
oorijzer en opvallende 
voorhoofdsnaald. Haar ket
ting is van bloedkoraal. De 
informatie is ontleend aan 
Het Streekdrachten Boek 
van Adriana Brunsting 
en Hanneke van Zuthem, 
Waanders Uitgevers, Zwolle 
2007. 

25 

http://www.puStnl.nl/collectdub


PERSOONLIIKf POSTZEGELS 

25.000 PERSOONLIJKE 
POSTZEGELS 
KELDONKSE MOLEN 

Onlangs reikte Stichting 
l<orenmolen de Hoop 
Keldonl< aan Vakga
rage Van der Linden het 
25.000e exemplaar uit van 
de Keldonkse postzegel. 
Ter gelegenheid van deze 
mij lpaal werd ook een 
nieuwe serie zegels geïn
troduceerd. 
Hiervoor heeft Annemarie 
Schellen-Van 't Veer een 
nieuwe postzegel voor de 
Keldonkse molen ontwor
pen. Aan de hand van een 
oude prentbriefkaart heeft 
zij de Keldonkse molen 
getekend in een goud
geel korenveld met op de 
achtergrond het prachtig 
weelderige groen van 
natuurgebied De Roost. 
De zegels zijn te bestellen 
via de webwinkel 
www.keldonkseweb5hop.nl. 

DINDOA ZEGELS 

Korfbalvereniging C.S.V. 
DINDOA in Ermelo heeft ten 
behoeve van de uitbrei
ding/renovat ie van de 
sporthalaccommodatie 
een persoonlijke postzegel 

ISIËDIfaiaAISID 

CSV DINDOA Ermelo 

uitgegeven. De decem-
berzegel - inmiddels uit
verkocht- geeft de nieuwe 
bouwschets aan. De 
blauwe fraaie permanente 

zegel met frankeerwaarde 
'1 ' geeft het verenigings
logo weer. 
Deze postzegel is in 
velletjes van tien zegels 
verkri jgbaar a € 7,50 door 
overmaking van het to
taalbedrag van de bestel
l ing + € 2 verzendkosten 
op bankrekening 1163143 
t.n.v. K. van Dam, Ermelo 
(met vermelding van uw 
postadres). Meer info: 
k.vandamOkpnplanet .n l . 

CHALLA ONTWERPT POSTZEGELS 

Berend-Jan Challa is 
kunstenaar, fotograaf en 
zeedichter in Egmond aan 
Zee. Hij heeft speciaal voor 
de vrouw of man van een 
enthousiaste postzegel
verzamelaar deze zegel 
ontworpen. Een zegel die 
onderdeel uitmaakt van 
zijn serie persoonlijke 
postzegels. In de w e b w i n 
kel www.challa.nl zijn ze 
te koop voor € 9,95 per 
velletje van tien stuks. 

- O JA! 
mill 
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DIE WIL IK HEBBEN! 
JAI DIE.i DIE DAAR! 
DIE WIL !K HEBBEN! 
DIE! POSTZEGEL
VERZAMELAAR! 

CHALLA 

IBIIIIIII1I-

GERRIT (GERARD) DOU 1613-1675 

Op de Postzegeltotaal-
dag, 27 januari, van de 
Leidsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars 
(LVvP) wordt een kleine 
tentoonstelling gewi jd 
aan Gerrit Dou. Geboren, 
getogen en overleden in 
Leiden (1613-1675), leerde 
Gerrit Dou het vak bij zi jn 
vader die glasschilder was. 
Op zijn veertiende kwam 
hij -alseerste leer l ing- in 
de leer bij Rembrandt, die 
een atelier in Leiden had. 

In 1632 vestigde hij zich 
als zelfstandig schilder. 
Vanaf 1640 legde hij zich 
toe op het dagelijkse leven 
als onderwerp. Door de 
steeds grotere perfectie in 
details wordt hij gerekend 
totde'fi jnschilders'.Ter 
gelegenheid daarvan is 
een persoonlijke postzegel 
ontworpen. 
De prijs van een velletje 
van tien zegels is €6,50 
(leden L.V.v.P.) en €7,50 
(met-leden), exclusief 
€ 1,50 verzendkosten. Losse 
zegels kosten € 0,65 (leden 
L.V.v.P.) of €0,75 (niet-
leden). 
Op 27 januari wordt ook 
een envelop ter herdenking 
uitgegeven die voor ieder
een € 1,50 kost. Meer info: 
penningmeester(S)lvpv.nl. 

0>, 

to; 
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4 0 JAAR NIJMEEGSE POSTZEGELHANDEL 

mill ^ y 
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" 2 S ^ | wwwjnuntenenpoïtatgels.nl 

Sinds 1982 is NVPH-lid 
de Nijmeegse Postzegel 
en Muntenhandel actief 
in de gehele wereld. Ter 
gelegenheid hiervan heeft 
het bedri j f een eigen 
persoonlijke postzegel ui t
gegeven. Meer Info: www. 
muntenenpostzegels.nl 

ST. VRIENDEN MINDERBROEDERSKERK ROERMOND : ^ 

De Stichting Vrienden van 
de Minderbroederskerk in 
Roermond gaf afgelopen 
december twee bi jzon

dere postzegels uit: een 
bijzondere december- en 
een gewone postzegel. De 
December zegels worden 
verkocht voor € 5 per 
velletje van tien stuks. 
Daarnaast geeft de Stich
t ing een gewone postzegel 
uit. Deze postzegel word t 
verkocht voor € 6,50 per 
velletje van tien stuks. 
Meer info: s t ich t ingvmk® 
kpnmall.nl of www.pro-

lil 
i ^ l 
il! 
iiï 
••••••• 

msmii j t m 

=1111-111111: 
testantsegemeenteroer-
mond.nl/st ichting_vmk 

| _ | _ p . de beste vriendin V ^ A ji | ,^ V 
P H H | van Esmé ^ß^ 1 l i ^ i , m 

W?' Zoë van Zeist (12) '-^ ^ ^ R " ^ , 

En wat doe jij? 
Kijk wat j i j kunt doen op 
staoptegenkanker.nl/inactie 

iedereen verdient een morgen ^ ^ ^ ^ £ 3 

http://www.keldonkseweb5hop.nl
http://www.challa.nl
http://muntenenpostzegels.nl
http://kpnmall.nl
http://www.pro
http://mond.nl/stichting_vmk
http://staoptegenkanker.nl/inactie


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 
Orthenseweq 10 
T 073-6100946 

Oen Haag 
Valkenbosplein 1 
T 070-3615384 

Eindhoven 
Leenderweq150 
T 040-2122297 

Emmen 
Weerdmqerstraat 16 

T 0591-615456 

Enschede 
Haaksbergerstraat 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 
Dorpsweq 74a 

T 010-4803001 

Zm goudwisselkantoor 
www.qoudwisselkantoor.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 betaling 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 9( 

T 038-4543302 

Hoofdkantoor 
Klaaswaal 

Industrieweg 13 
T 0186-571366 

http://www.qoudwisselkantoor.nl


BONDSADRESSEN 

Bondsbureau: 
Zeelant!aanii,3526AK Utrecht 
Telefoon 030-2894290 
fax 030-2800128 
Internet www knbfnl 
E-mail knbf@knbf.nl 

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

Voorzitter: 
wnd voorzitter B Mol 

Secretaris: 
wnd secretaris S Bangma 

Penningmeester: 
S Tuin 
Telefoon 0598-626447 
E-mail stum@knbfnl 

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

Evenementen: 
P Walraven 
Telefoon 033-4806816 
E-mail pwalraveï)@knbf ni 

Algemene Zaken 
) R J Greitemann 
Telefoon 030-2894290 
E-mail jgreitemann@knbf nl 

Filatel istische Vorming 
en Jeugdzaken: 
S| Bangma 
Telefoon 0187-611542 
E-mail sbangma@knbf n( 

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

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

Webmaster KNBF-site 
(www.knbf.nl}: 
) Boon 
E-maii webmaster@knbf nl 

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

Bondsbibliotheek 
Bibliothecaris 
C H R T Weevers 
Telefoon 023-5353624 
De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat 1 
3741 AC Baam 
Telefoon 035-5412526 
E-mail bibliotheek@knbfnl 
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 
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Bondsinformatiebureau 
Mr W P Heere 
Postbus 4034 I 
3502 HA Utrecht > 

Elondskeuringsdienst 
Voorzitter 
FCW vanBeekum 
Keurzendingen s V p aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeuringsdienst 
H Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 079-3611910 
E-mail bonäskeurmgsdienst@planet nl 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

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

Ou 

KAN IK ONGESTEMPELDE POSTZEGELS OPNEMEN 
IN EEN INZENDING POSTGESCHIEDENIS? 

'Posthistorische inzendin
gen bevatten materiaal 
dat is vervoerd door en dat 
verband houdt met een 
officiële, een lokale of een 
particuliere postdienst. 
In dergelijke inzendingen 
wordt meestal de nadruk 
gelegd op routes, tarieven 
en postmerken, op de 
wijze van gebruik en andere 
postale aspecten, diensten, 
functies en werkzaamheden 
die samenhangen met de 
ontwikkeling van de Post
diensten.' Dit is de officiële 
F.I.P.-omschrijving van een 
inzending postgeschiede-
nis voor deelname aan een 
wedstrijdtentoonstelling. 
Het komt echter steeds va
ker voor, dat een inzender 
een bepaalde postzegel 
beschrijft in verband met 
het gebruik van deze zegel 
in het postale verkeer en 
vanwege eventuele andere 
doeleinden. Dan ontkomt 
de inzender er soms niet 
aan om die postzegel te 
laten zien zoals deze oor
spronkelijk is uitgegeven. 
Daarbij met vermelding van 
de technische gegevens, zo
als kleur (blauw was enige 
tijd voorgeschreven door 
de UPU voor enkelvoudige 
brieven naar het buiten
land, zoals de Vredeszegel 
van 1933), uitgiftedatum, 
einde geldigheid van 
gebruik voor frankering, 
oplage, wijze van verkrijg
baarstelling, etc. 
Mits goed omschreven is 
het bijvoorbeeld mogelijk 
om in een inzending proef
drukken op te nemen die de 
ontwikkeling laten zien van 
de postzegel in relatie tot 
het gebruik van de zegel. 
Andere technische gege
vens die gebruikelijk zijn 

voor een beschrijving in een 
traditionele opzet, zijn on
gewenst. Zo zijn, om enkele 
voorbeelden te noemen, de 
naam van de ontwerper of 

de drukker overbodig. 
De beschrijving van de 
postzegel zal voornamelijk 
voorkomen aan het begin 
van de inzending en dient 
zich te beperken tot slechts 
enkele bladen en mag zeker 
niet het evenwicht tussen 
ontwikkeling en geschiede
nis verstoren. Daarmee kan 
de inzender in zijn inleiding 
een logische verklaring 
geven voor de wijze van 

gebruik van de specifieke 
zegel m de inzending post-
geschiedenis zoals deze in 
de officiële omschrijving is 
opgenomen. Als de nadruk 
teveel op de ontwikkeling 
komt te liggen zal de inzen
ding volgens de traditio
nele richtlijnen beoordeeld 
moeten worden. 
Voor eventuele verdere 
informatie over dit onder
werp verwijzen wij u graag 
naar de Internetsites: 
www.knbf.nl en www.fip-
postalhistory.com. 

FILATELISTEN VERENIGING ZUIDELIJK AFRIKA, EEN FIUTELISTISCH ELDORADO 

Nkosi Sikeiel' (Afrika, 
Maluphakam' uphondo 
Iwayo; 
Viva imithandazoyethu 
Usisikelele. 

Enoch Sontonga, componist 
van 'Nkosi Sikelel' lAfrika. 
Klinkt het u bekend in de 
oren? Zo ja, dan weet u ook 
dat dit het volkslied is van 
Zuid-Afrika. Maar misschien 
wist unlet dat het in vele 
landen van zuidelijk Afrika 
als een volkslied gezongen 
wordt. 
De landen die in het 
verzamelgebied van de 
vereniging vallen zijn: 
-de voormalige landen 

van Zuid Afrika: Kaap de 
Goede Hoop, Natal, Oranje 
Vrijstaat en Transvaal, 
met nog een reeks andere 
alle een korte tijd bestaan 
hebben. Zoals in de mo
derne tijd de Thuislanden 
Transkei, Bophuthatswana, 
Venda en Ciskei; 

- de voormalige Duitse kolo
nie: Duits Zuid West Afrika, 
nu Namibië. Het land is een 
lange periode bestuurd 
door Zuid Afrika; 

-devoormalige Engelse 

NiiDiiiiiiiiJiiNiii 
Zuidelijk Afrika 

1988-2013 
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protectoraten: Bechuana-
land, nu heet het als onaf
hankelijke staat: Botswana; 
Basutoland, nu Botswana, 
en Swaziland. (Swaziland is 
niet van naam veranderd). 
Deze landen hebben in de 
begintijd zegels van Kaap 
de Goede Hoop, Transvaal 
en Zuid Afrika gebruikt; 

- de voormalige Engelse 
koloniën: Nyasaland, nu 
Malawi; Noord Rhodesië, 
nu Zambia; en Zuid Rhode
sië, nu Zimbabwe. Ook zijn 
in de begintijd zegels van 
Rhodesië gebruikt; 

- de voormalige Portu
gese koloniën: Angola en 
Mozambique. Hier zijn in 
de vroege periode allerlei 
provinciale uitgiften te 
melden. 

Een verscheidenheid 
aan landen, die alle een 
bewogen geschiedenis 
gehad hebben en een rijke 
flora en fauna bezitten. Dit 
alles weerspiegelt zich in 
de uitgegeven postzegels 
en ander filatelistische 
materiaal. 
De landen en gebieden 
lenen zich uitstekend tot het 
verzamelen op traditionele 
wijze, maar zeker ook post-
historisch of thematisch. 
De Filatelisten Vereniging 
Zuidelijk Afnka (F. V.Z.A.) 
hoopt, dat hiermee uw 
belangstelling voor zuidelijk 
Afrika als verzamelgebied 
IS gewekt. U kunt als gast 
een van de bijeenkomsten 

meemaken. Viermaal per 
jaar komen de leden samen 
in Tiel (Verenigingsgebouw 
'De Schakel', Scheeringlaan 
4/a, 4001WJ Tiel), waar u 
van harte welkom bent. In 
2013 zijn de bijeenkomsten 
op 26 januari, 27 april, 21 
september, en 16 novem
ber. De bijeenkomsten zijn 
gezellig met een presentatie 
of een veiling en ruime 
mogelijkheden om net dat 
ontbekende stuk te vinden 
via ruilen of kopen. Verder 
publiceert F.V.Z.A. viermaal 
per jaar een verenigings
blad (de Bartolomeu Dias). 
Ook bezit de vereniging een 
uitgebreide eigen biblio
theek en verzorgt een rond-
zenddienst met postzegels 
en poststukken. 

Wilt u meer weten over 
de vereniging? Of heeft 
u belangstelling voor de 
persoonlijke postzegel die 
de vereniging F.V.Z.A. uit
geeft vanwege het 25 jarig 
jubileum m 2013? Neem dan 
contact op met de secretaris 
de heer P. Mulder, telefoon 
020-6197689; of e-mail: pp-
mulder@planet.nl. Tenslotte 
nog de 'vertaling' van het 
volkslied, in het Afrikaans: 

Seen ons Here Cod, seen Afnka, 
Laat Sy mag tot in die Hemei reik. 
Hoor ons as ons m gebede vra, 
Seen ons in Afrika. 

Paul Walraven 

mailto:knbf@knbf.nl
http://www.knbf.nl%7d
http://www.knbf.nl
http://www.fippostalhistory.com
http://www.fippostalhistory.com
mailto:ppmulder@planet.nl
mailto:ppmulder@planet.nl


HOE ZET IK EEN VERZAMELING STEMPELAFDRUKKEN OP? 

Het verzamelen van af
drukken van allerlei soor
ten poststempels wordt 
steeds meer gedaan. 
Maar nergens is duidelljk 
omschreven, hoe zo'n 
verzameling kan worden 
opgebouwd. Het verzame
len van stempelafdrukken 
wordt marcofilie ge
noemd. Marcofilie behoort 
in de eerste plaats tot de 
zogenoemde posthistori
sche verzamelingen. Af
drukken van poststempels 
zijn vaak het uitgangspunt 
om bepaalde postroutes 
of een bepaald soort 
gebruik (postdienst, zoals 
expresse of aangetekend) 
te verklaren. Maar het uit
gangspunt, het poststem
pel zelf, komt niet zo vaak 
voor. We kennen uiteraard 
de verzamelingen met 
punt- of nummerstempels 
van nummer i tot en met 
259. En ook verzamelingen 
afdrukken van kleinrond-
stempels komen voor. De 
vraag is dan ook: met welk 
type stempel wil je een 
verzameling opzetten en 
met welk uitgangspunt. 

De meeste verzamelingen 
kleinrondstempels zijn 
opgezet volgens alfabet 
op kantoornaam, de meest 
eenvoudige oplossing, 
maar dit geeft slechts 
weinig voldoening. Het 
wordt wat 'spannender' 
als gekeken wordt naar; 
welk stempel is gebruikt 
voordat het kleinrond-
stempel in gebruik werd 
genomen door een be
paald kantoor. Was dit een 
tweeletterstempel waar
van alleen de uurkarakters 
werden vervangen? Of een 
compleet nieuw stempel? 
Is dit kleinrondstempel 
vervangen door een 
grootrondstempel waarbij 
de datum en uurkarakters 
van het kleinrondstempel 

KNBF NIEUWSBRIEF AL MEER DAN 
DERTIG KEER VERSCHENEN 

Het eerste nummer van de 
KNBF Nieuwsbrief ver
scheen op 29 mei 2010. Zes 
pagina's vol nieuwtjes en 
informatie over postzegels 
en alles wat met filatelie 
heeft te maken. Op de eer
ste pagina opende voorzit
ter Victor Coenen met een 
introductieartikel, waarin 
hij onder andere stelde: 
"Deze nieuwsbrief zal, naar 
wij hopen en eigenlijk ook 
verwachten, voldoen aan 
een behoefte". En nu is pas
geleden al het 31e nummer 
verschenen en is gebleken, 
dat de Nieuwsbrief inder
daad in een behoefte voor
ziet. We hebben inmiddels 
ruim 3.000 abonnees op 
dit gratis digitale medium 
en de reacties zijn tot nu 
toe bijzonder positief. De 
Nieuwsbrief is gratis en be
schikbaar voor iedereen die 
belangstelling heeft voor 
filatelie. De inhoud is, mede 
door de bijdragen van een 
aantal 'vaste' auteurs, zeer 
informatief en bijzon
der variërend hetgeen 
de Nieuwsbrief tot een 
gemakkelijk en leesbaar 
medium heeft gemaakt. De 
opzet van de Nieuwsbrief 
met een kleine redactie en 
korte lijnen, maakt dat we 
op vragen en wensen van 
de lezers in veel geval
len gemakkelijk kunnen 

reageren. Zo is met ingang 
van het novembernummer 
de rubriek Evenementen en 
Verenigingen aangepast 
aan de vraag de evene
menten te rubriceren per 
provincie en op datum. 
Toch vermoeden wij dat er 
nog veel verzamelaars zijn, 
die de KNBF Nieuwsbrief 
niet ontvangen. Dat kan 
als oorzaak hebben dat 
de lezer niet beschikt over 
een e-mailadres, het kan 
zijn dat tot nu toe geen 
behoefte bestond dit gratis 
medium te lezen. 
U kunt, mocht u de 
KNBF Nieuwsbrief willen 
ontvangen, heel gemak
kelijk aanmelden via de 
openingspagina van 
www.knbf.nl door (onderin 
de pagina) uw naam en 
e-mailadres in te vullen. U 
kunt ook heel gemakkelijk 
uw abonnement beëindi
gen. In de Nieuwsbrief staat 
steeds aangegeven op 
welke eenvoudige manier 
u dat kunt doen. Dus, wat 
houdt u tegen. Het kost 
niets en het is het proberen 
waard. En mocht u zichzelf 
de aanmelding niet toever
trouwen: een mailtje naar 
redactienieuwsbrief@knbf. 
nl is ook goed. Wij zorgen 
dan voor uw aanmelding. 

Reinder Luinge 

werden gebruikt? Tot 
wanneer is het kleinrond
stempel gebruikt? Zijn 
bepaalde kenmerken aan 
het stempel te zien, zoals 
beschadigingen? Kortom, 
een dergelijke verzame
ling is zeer goed mogelijk 
uit te diepen. 
Ofneemhetlange-
balkstempel. Van welke 
fabrikant, Gebr. Martin, 
al dan niet met verwij
derde arcering. De Munt of 
Posthumus? Met Arabische 
maandcijfers of Romeinse 
maandcijfers? Wellicht 
omgebouwd van lange-
balkstempel van Arabi
sche maandcijfers naar 
Romeinse maandcijfers of 
zonder maandcijfers (ten 
behoeve van bijvoorbeeld 
het postwissel- en giro
loket). Zoals het lange-
balkstempel Amsterdam 
1. Het Martinstempel met 
arcering werd verstrekt 
op 4 augustus 1906. De 

arcering werd door De 
Munt te Utrecht verwijderd 
in maart of april 1907. De 
12-uurs karakters werden 
waarschijnlijk in de tweede 
helft van 1939 vervangen 
door 24-uurs karakters. 
Dit geldt ook voor de 
kortebalkstempels. Ook 

BONDSBIBLIOTHEEK OP 
VIER ZATERDAGEN GEOPEND 

De Bondsbibliotheek zal 
in 2013 geopend zijn op 
de volgende zaterdagen: 
2 maart, 4 mei, 5 oktober 
en 7 december. De ope
ningstijden zijn van 10.00 
tot 12.00 uur. 
De bibliotheek is verder 
op alle woensdagen ge
opend van 10.00 tot 17.00 
uur, behalve op 2 januari. 
Baarn is centraal gelegen 
in Nederland en goed 

bereikbaar met openbaar 
vervoer. Kom ook eens 
kijken en rondneuzen in 
onze bibliotheek. Een we
reld gaat voor u open op 
filatelistisch gebied. De 
bibliotheek is gevestigd 
in de Baarnse Openbare 
Bibliotheek midden in 
Baarn, op het adres 
Hoofdstraat 1 die uitkomt 
op De Brink. U bent van 
harte welkom. 

die kunnen aangepast zijn 
door de 12-uurs karakters 
te vervangen door 24-uur5 
karakters. En denk eens 
aan de stempels 'afge
schreven' en 'nietig'. En 
niet te vergeten de stem-
pelvlaggen van stempel-
machines. Daarom is het 
eerst van belang om te we
ten: wat gebruik ik als uit
gangspunt. Waarover wil 
ik het met de verzameling 
stempelafdrukken hebben 
of wat wil ik bewijzen. 
Pas als een goed plan op 
tafel ligt kan overwogen 
worden hoe de inzending 
verder uit te werken, de 
rode draad in het verhaal 
te brengen. Een algemene 
richtlijn hoe een marcofilie 
inzending op te zetten is 
niet samen te stellen. Maar 
wilt u een advies, neem 
dan per e-mail contact op 
met het Bondsbureau te 
Utrecht. Uw vraag wordt 
dan doorgezonden naar 
een lid van de Adviescom
missie luryzaken. 

CURSUS BEGELEIDING BIJ MOTIEF VERZAMELEN 

In september 2012 Is de 
cursus Begeleiding Bij 
Motief verzamelen ofwel 
BBM van start gegaan. 
Hierbij worden leden 
van verenigingen met 
een motiefverzameling 
uitgenodigd (een deel 
van) hun motiefverzame
ling 'toonbaar' te maken 
voor anderen. Samengevat 
is de opzet van de cursus 
als volgt: 
-neemeen klein deel 

(selectie) uit de motief
verzameling; 

- schrijf hiervoor een eigen 
verhaal zoals: wat vind 

je voor jezelf of voor 
anderen aan dit motief 
belangrijkof boeiend; 

-zet dit op 12 of 15 blanco 
albumbladen, dus de 
postzegels, tekst, en an
dere op hetzelfde motief 
betrekking hebbende 
filatelistische elementen 
zoals stempelafdruk
ken van poststempels, 
afdrukken van fran
keermachinestempels, 
postwaardestukken e.d.; 

- iaat dit op een vereni
gingsavond zien; 

Desgewenst kan de verza
meling worden gereedge

maakt voor deelname aan 
een tentoonstelling. 
De werkwijze is simpel. De 
deelnemer legt contact 
met cursusleider Sjoerd 
Bangma. Dat kan het 
eenvoudigst via e-mail: 
sbangma(5)knbf.nl. In 
een door de deelnemer 
bepaald tempo volgt 
daarna een uitwisseling 
van vragen en antwoorden 
tot het resultaat gereed is. 
Aanmelden kan het hele 
jaar door, ook nu nog en 
het is helemaal gratis. 

Sjoerd Bangma 

http://www.knbf.nl
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Aland 
Watervogels 
Op 5 april komt de post 
van Aland met een boekje, 
waarin zich postzegels met 
afbeeldingen van water
vogels (eend, aalscholver) 
bevinden. Het wordt uit
gegeven in samenwerking 
met het W.W.F, en krijgt 
een oplage van 101.000 
boekjes. 

Australië 
Kerst 
Nu de kerstversieringen 
inmiddels weer opgebor
gen zijn, lijken de mel
dingen van kerstboekjes 
in deze rubriek enigszins 
achterhaald. Sommige 
postadministraties zijn 
echter nogal laat met hun 
aankondigingen. Boven
dien lag de deadline voor 
het decembernummer al 
eind oktober. Vandaar 
nu de melding, dat er op 
1 november in Australië 
twee kerstboekjes zijn ver
schenen; een boekje met 
Madonnazegels (20x55c) 
en een met een rendier 
en kerstgeschenken (ook 
20x55c). 

rend goed administratie 
en het 50-jarig bestaan 
van het kadaster. 
Iets later, 7 juli 2010, 
vestigen postzegels de 
aandacht op 40 jaar vloei
baar aardgas. Drie zegels 
van 40S vormen de inhoud 
van een boekje. 

De 65e verjaardag van 
sultan Hassanal Bokliah 
moet natuurlijk ook pos
taal gevierd worden. Dat 
gebeurt dan ook op 15 juli 
2011 met een vijf 65S-zegels 
bevattend boekje. Twee 
maanden later, 15 septem
ber, benadrukt een serie 
postzegels van de afdeling 
Taal en Literatuur van het 
Ministerie van Cultuur 
haar 50-jarig bestaan. Het 
boekje telt drie zegels: 
20S, 5osen$i.oo. 

Op 1 november 2ori was 
het een drukke dag bij 
de Bruneise loketten: drie 
boekjes tegelijk! Allereerst 
een boekje ter gelegen
heid van de Boeren- en 
Vissersdag (tweemaal 
20s); vervolgens een 
boekje met postzegels, 

Brunei boek/e 12-40 /aar Liquefied Natural Gas (vloeibaar aardgas) 

Brunei 
Acht boekjes 
Brunei, een land, waarmee 
het lastig is contact te 
krijgen. Althans met de 
Post van Negara Brunei 
Darussalem. Maar met de 
ouderwetse briefpost en 
veel geduld lukt het wel. 
Het sultanaat kent al 
postzegelboekjes sinds 
1976. Vervolgens tellen 
we tot en met 2008 in 
totaal tien boekjes. Vrijwel 
onopgemerkt blijken er de 
afgelopen jaren een acht
tal boekjes bij gekomen te 
zijn. Vaak in oplagen van 
maar enkele duizenden. 
Het eerste daarvan kwam 
uit op 23 juni 2010. Het 
bevat drie zegels (ios, 20s 
en $1.00) ter ere van het 
eeuwfeest van de onroe-

waarmee de bewoners 
aangespoord worden de 
rijstproductie met 20% te 
verhogen (driemaal 20s) 
en tenslotte een boekje 
met postzegels (ook drie
maal 2os) met het verzoek 
op grotere schaal rijst te 
planten. Een beetje dubbel 
op, zou je zo zeggen. 

Brunei boek/e 18.50 /aar stri/dkrachten 

Eén boekje verscheen er in 
2012. Het heeft als inhoud 
vijf postzegels van 50s. 
De zegels geven uiting 
aan het 50ste verjaardag 
van de strijdkrachten van 
Brunei. 

Duitsland 
Kerst 
Ook de Duitse aankon
diging kwam wat laat. Er 
verschenen op 2 novem
ber twee boekjes met 
zelfklevende kerstzegels: 
tienmaal 55Ct25C kerstka
pelletje en tienmaal 55c 
Sixtijnse Madonna. 

Groot-Brlttannië 
Nieuwe kleur 
De kleuren van de stok
oude Machin-zegels willen 
wel eens veranderen. Dit 
keer ligt er een technische 
reden aan ten grondslag. 
De tot dusver gebruikte 
kleur van sommige zegels 
zorgde voor problemen 
bij het scannen in het 
vernieuwde postverwer
kingsysteem. 
Voor de boekjesverzame
laar is alleen de Machin 
eersteklas van belang. 
De kleur ervan is op 3 
januari gewijzigd in het of
ficiële Royal Mail rood. De 
tweedeklas blijft nog even 
z'n kleur behouden: die 
verandert na de volgende 
tariefswijziging. 
Er verschenen op 3 januari 
drie boekjes met de ver
nieuwde kleuren: 6x ist, 
12X ist en 4x ist large. 
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De nieuwe kleur van de Engelse 
eersteklas zegel 

Ondergrondse 
Een op 9 januari te 
verschijnen serie van zes 
postzegels vertelt naar 
aan leiding van de 150ste 
verjaardag van de Tube, 
de Londense ondergrond
se metro, de geschiedenis 
van dit openbare vervoer
middel. Van de allereerste 

Metropolitan Line in 1863 
tot het moderne Canary 
Wharf station van de |u-
bilee Line. Er hoort bij de 
serie ook een boekje. De 
inhoud bestaat uit vier 
Machinzegels en twee ze
gels van de hier beschre
ven zegels. Alle eersteklas 
(= 6op). 

Hongkong 
Tekens van de dierenriem 
Op 1 november gaf 
Hongkong een boekje uit 
met twaalf postzegels van 
$ 1.40. Afgebeeld op de 
zelfklevende zegels zijn de 
twaalf sterrenbeelden 

150 jaar postzegels in 
Hongkong 
Einde 2012 vierde de post 
van Hongkong de 150ste 
verjaardag van haar post
zegels. Hoewel de stad al 
in 1841 een vrijhandelsha-
ven was met een postkan
toor voor het Britse leger 
en het publiek, duurde 
het toch tot 1862 voordat 
de eerste serie postzegels 
verscheen. 
Dat was op 8 december, 
zodat de verjaardagsuit
gifte nu diezelfde datum 

Brunei boek/e is: Boeren- en Vissersdag 2011 Zes van de twaalf sterrenbeelden staan al op de voorzijde van de kaft 



aanhield. Uitgegeven zijn 
een serie van zes post
zegels en een velletje. 
Daarnaast  en dat is 
voor ons belangrijk  een 
prestigeboekje. Dit boekje, 
vervaardigd door En
schedé, bevat drie velletjes 
met elk zes zegels plus een 
velletje met een zegel van 
$ 10. Verkoopprijs van het 
boekje is $ 50. 

Boekje en velletjes 
van Hongkong 

Kaaiman Eilanden 
Het leven in zee 
Ter vervanging van de 
vogelserie van 2006 heeft 
de post van de Kaaiman 
Eilanden sinds 9 oktober 
een tv/aalf waarden tel
lende serie met kleurrijke 
afbeeldingen van het le
ven m het water. Onder
waterfotografen maakten 
schitterende plaatjes van 
koralen, vissen, zeeschild
padden en kwallen. 
Drie waarden uit de serie 
zijn ook in boekjes van elk 
tien stuks verkrijgbaar: 25c 
(papegaaivis), 75c (koraal) 
en 80c (kwal). 

The Hobbit, an unexpected 
journey 

NieuwZeeland 
The Hobbit 
Deel 1 van The Hobbit 
een film naar het gelijk
namige boek van Tolkien 
 werd uitgebracht in de
cember. Dit jaar december 
volgt deel 2 en medio 2014 
deel 3. Net als bij The Lord 
of the Rings besteedt de 
post van NieuwZeeland 
hier aandacht aan. Op 1 
november verscheen een 
boekje met afbeeldingen 
van hoofdpersonen uit de 
film: viermaal 70c, twee
maal $ 1.40, en éénmaal 
$1.90, $2.10, $2.40 en $ 
2.90. 

Noorwegen 
Kerst 
De zegels in het Noorse 
kerstboekje, verschenen 
op 11 november, ontleen
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Cayman Islai^^^Eß. 

De papegaaivis staat ook op de voorzijde van het boekje 

den hun motief aan het 
verhaal van de timmerman 
Andersen en de kerstman. 
De inhoud bestaat uit 10 A
zegels (priority binnenland, 
9.50 kr). Enschedé vervaar
digde 766.000 boekjes. 

Slovenië 
Vier boek/es kerst en 
Nieuwjaar 
Kon de post eerder met 
twee boekjes toe voor de 
Kerst en Nieuwjaarspost, 
afgelopen jaar waren er 
viernodig. Twee voor 
kerst(i2xCeni2xA). De 
Czegels (40c) beelden 
een kersttafereeltje in de 
stal af en de A (27c) een 
zingend engeltje. Twee 
ook voor Nieuwjaar (ook 
weer met 12X C en i2xA), 
met respectievelijk een 
geluksvarkentje en een 
Nieuwjaarssprookje. 

Znémkovy sesitek obsahuje 10 znémek se symbolem A 
Urceno pro standanjnf listovnf zasill<y do 50 3 ve vnltrostatnlm styku 

Samen met de koning op de foto 

Medzinarodny den deti 2012 

1 o ks poätovych znémok é T2 50 g (0,40 €), 4,00 € 

Dag van het Kind in Slowakije 

Slowakije 
Dag van het Kind 
Hoewel het al aardig ach
ter ons ligt, toch nog een 
melding van een Slowaaks 
boekje van i juni 2012. Het 
bevat tien postzegels met 
de aanduiding 'T2 sogr' 
(= € 0,40) en heeft als mo
tief de Dag van het Kind. 

Kerst 
Een kerstboekje met 10 
postzegels van 40c ver
scheen er op 16 november. 
Afgebeeld is een fragment 
van het werk van Josef 
IgnazMildorfer. 

Tsjechië 
Strips nr. s 
Al vier keer eerder kwam 
de Tsjechische post met 
een boekje met stripplaat
jes van Ctyflistek. Nummer 
5 kwam uit op 7 november. 
Het bevat tien Azegels (= 
20 kronen, voor binnen
landse post tot 50 gram). 
Afgebeeld worden de 
stripfiguren op de foto met 
de koning, en de helden 
zittend op een vliegende 
griffioen. 

Verenigde Naties 
Weer drie prestigeboekjes 
dit jaar 
De postdienst van de 
Verenigde Naties geeft ook 
boekjes uit. 
Uitsluitend prestigeboek
jes en dan steeds drie 
stuks: voor haar postves
tigingen m New York, in 
Geneve en in Wenen. Met 
het eerste boekje  in 1995 

 vierde zij haar 50jarig 
bestaan. 

Vanaf 1997 verschenen 
er steeds boekjes met 
postzegels die een We
relderfgoed uit de lijst van 
Unesco tot thema had. Als 
eerste koos men dat jaar 
voor het terracotta leger 
in China. Later kwamen er 
gebieden en gebouwen uit 
onder meer Oostenrijk, Au
stralië, Egypte en Frankrijk. 
Na 2010 verschenen alleen 
nog maar de series, maar 
geen boekjes. 
Dit jaar neemt men de 
draad weer op. In april 
wordt de serie van zes 
postzegels vergezeld door 
drie prestige boekjes. 
Opnieuw is China aan de 
beurt. Nadere informatie 
volgt. 
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De drie eerste boekjes van de Verenigde Naties 
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25^ FILATELIEBEURS 
LOOSDRECHT 

yiering looe Filatelistendag 
In het laatste weekend van januari wordt tijdens de 

25e Filateliebeurs de 100e Filatelistendag gehouden. 

Naast handelaren uit alle windstreken is ook de NVPH 

aanwezig. Net als veilinghouders en leveranciers 

van albums en filatelistische benodigdheden en de 

Bondskeuringsdienst. PostNL en Deutsche Post bezetten 

eigen stands. Vorig jaar ontving deze beurs ruim 3.500 

belangstellenden. Toegang is gratis. 

De gespecialiseerde verenigin
gen bevolken zo'n dertig stands, 
waarvan zeven met tentoonstel-
lingskaders. Op vrijdagmiddag 
om 13 uur opent de Filateliebeurs 
2013 zijn deuren voor het publiek. 
De beurs wordt weer gehouden 
in het Achmea Health Centre (v/h 
Pandahallen), Industrieweg to, 
Loosdrecht. Nog niet alle handela
ren hebben zich aangemeld. Kijk 
op www.Jilateliebeurs.nl voor de 
laatste nieuwtjes en welke hande
laren er nog bij komen. 
De Filateliebeurs is een activiteit 
van de Stichting Filateliebeurs Hil
versum, in samenwerking met de 
IMVPH en de bij de KNBF aangeslo
ten gespecialiseerde verenigin
gen. Ook ons maandblad Filatelie 
staat weer met de eigen stand op 
deze beurs. 

100e Filatelistendag 
Op zondag 27 januari zal de 
100ste Filatelistendag worden 
gehouden. Uitsluitend op deze 
dag is voor € 2 per stuk de speci
ale envelop van de 100e Filate
listendag met speciaal stempel 
te koop. De enveloppe staat dit 
jaar in het teken van het Rode 
Kruis, en is dit jaar gefrankeerd 
met een toeslagzegel van het 
Rode Kruis. Bestelling per bank is 
ook mogelijk door € 2,50 over te 
maken op ING-nummer 6217725 
t.n.v. Stichting Filateliebeurs, 
Hilversum. Vergeet niet uw adres 
(postcode + huisnummer) op de 
overschrijving te vermelden! 
Van iedere verkochte envelop 
zal € 0,50 worden overgemaakt 
aan het Rode Kruis. Er zijn drie 
verschillende postzegels van het 

Rode Kruis: de drie verschillende 
enveloppen kosten € 7 in totaal. 

Geen ruilbeurs 
Om misverstanden te voorkomen 
wijzen wij erop dat de Filatelie
beurs geen ruilbeurs is. Alleen aan 
de stands van de deelnemende 
handelaren mag gehandeld 
worden. 

Gratis parkeren 
Gratis parkeren in de omtrek en 
op het speciale parkeerterrein. 
Het gratis parkeerterrein ligt 
op enkele minuten lopen van 
het Achmea Health Centre. Volg 
hiertoe de wegwijzerborden 
FILATELIEBEURS. 

Gratis buspendel 
Elk half uur vertrekt er een gratis 
speciale bus van NS-station 
Hilversum naar het Achmea Health 
Center v.v.. De bussen vertrekken 
van de parkeerplaats voor het 
station. 

Vertrektijden: 
uit Hilversum uit Loosdrecht 
Vrijdag 
12.45 uur 13.15 uur 
13.15 uur 13,45 uur 
13.45 uur 14.15 uur etc. tot 
17.15 uur 18.15 uur (laatste bus!) 
Zaterdag 
9.15 uur 9.45 uur 
9.45 uur 10.15 uur etc. tot 
17.15 uur 17.15 uur (laatste bus!) 
Zondag 
9.45 uur 10.15 uur 
10.15 uur 10.45 uur etc.tot 
16.15 uur 16.45 uur (laatste bus!) 

De bussen van Eemland Reizen 
hebben een raamposter. De 
laatste bus vertrekt steeds een 
kwartier na sluitingstijd, vrijdag 
om 18.15, zaterdag om 17.15 en 
zondag om 16.45 uur. 

Rolstoel toegankelijk 
Voor rolstoelbezoekers is er een 
speciale ingang. Zij kunnen zich 
melden bij een verkeersregelaar 
aan de ingang beneden. 

Openingstijden: 
Vrijdag 25 januari 13-18 uur 
Zaterdag 26 januari 10 -17 uur 
Zondag 27 januari 10-16.30 uur 
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http://www.Jilateliebeurs.nl


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

Haarlem PostBeeld, Gen Cronjestraat 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 

Posthistorie 
WWW.BULTERMAN.NL 
Elke week nieuwe vondsten! 

ßULTERI\i/ll\ 

catawiki catawiki.nl 
catawiki.be 

Fll/ITEUE 

Wekelijkse postzegel
en muntenveiling! 

Online bieden vanaf vrijdag 

Kavels lopen op dinsdag af vanaf 
20 0 0 uur 

Aanbod van professionele en 
particuliere aanbieders 

Alle 7 0 . 0 0 0 Catawikiverzamelaars 
ber ichten we over de veil ing 

catdwiki.nl/postzegelveiling 

Zelf verkopen op de vei l ing' ' 
Kijk voor uitleg op catawiki nl/postzegelvei l ing/verkopen 

'S Werelds grootste catalogus & marktplaats voor verzamelaars 

^ LeucÊdÜÊrm 
World Leaders in Collectors Accessories. Since 1917. 

USB DIGITALE MICROSCOOP 
Incl Standaard 20200 x 

Incl S t a n d a a r d art nr 342 598 

Setprijs 
nu slechts € 1 3 9 , 8 0 

Meer info bij u w LEUCHTTURM dealer of direct via LEUCHTTURM: LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH 4 CO. KG ■ Postfach 1340 ■ D21495 Geesthacht 
Tel. +49 (Ol 4152/801200 ■ Fax +49 (0) 4152/801300  service@leuchtturm.com ■ www.leuchtturm.com 

http://PostBeeld.nl
http://www.bulterman.nl
http://catawiki.nl
http://catawiki.be
http://catdwiki.nl/postzegelveiling
mailto:service@leuchtturm.com
http://www.leuchtturm.com


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

Aanwezig bij de Filateliebeurs 2013, 
Achmea Health Centre (vlh Panda
hallen), 25 tim 27januari 2013. 

Gespecialiseerd in Nederland, Ned.-Indië, Cura9ao en Suriname. 

Grote voorraad klassiek Nederland, w.o. emissie 1852: brieven afstempelingen en plaatposities. 
Uitgebreid assortiment poststukken en postzegels Nederland, Ned.-Indië, Curasao en Suriname. 
Bemiddeling en begeleiding, zowel in binnen- als in buitenland bij verkoop van filatelistische collecties 
en objecten. 
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Ongefrankeerd verstuurde complete vouwbrief met inhoud, verzonden vanuit 
Nijehorne op 18-10-1870 naar Oosterwolde en aldaar beport met PI, vernietigd 
met langstempel Oosterwolde in rood € 625 

Complete vouwbrief verzonden op 11-5-1868 vanuit Donkerbroek naar Gorredijk, 
gefrankeerd met 7AI, vernietigd met het langstempel Gorredijk in rood € 1.275 

email: info@bouscher. nlltvww. bouscher. nl 



Messchaertstraat 12/1077WS Amsterdam tel.: 0206795952/fax: 0206794780 

ALS DAAR STRAKS DE WERELDGASTEN 
JUICHEND DOOR DE STRATEN GAAN 

MOET HEEL NEtRLAND KUNNEN ZEGGEN 
DAAR HEB IK AAN MEEGEDAAN' 

Z'/aCt. 

BAD EN ZWEMINRICHTING 
„DE REGENTES" 

'Sarstraat 63  DEN HAAG  Tel. 32739 

'-'■^^ótas^^^^ 
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Olympiade p.w.s. met bijfrankering, verstuurd vanuit Edam naar Amsterdam € 450 

COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE, 

LA HAVE. 

PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE, 

THE HAGUE. 

M o n s i e u r C A . PRUXtüriEN, 

^. %!. 4, 
8 , S t . A n f r i d u ^ s t r a a t , 

AMERSrOORT 

Couvert van het Internationale Hof van Justitie te Den Haag, verstuurd op 461938 
naar Amersfoort, juist gefrankeerd met 2x DIO € 595 



DE VERDWIJNING VAN DE 
L'OISEAU BUNC 

PAUL DAVERSCHOT, LID N EDERLAN DSE ACADEMI E VOOR FILATELIE 

De uitdaging 
De snelle ontwikkelingen in de 
luchtvaart in en na de Eerste We
reldoorlog maakten het mogelijk 
om met vliegtuigen figuurlijk de 
grenzen te verleggen. Vliegen 
over de Atlantische oceaan werd 
in de twintiger jaren gezien als 
een heldhaftige onderneming 
en altijd voorpaginanieuws. Tot 
1927 hadden al 99 mensen deze 
oceaan in oostelijke of westelijke 
richting per vliegtuig of lucht-
schip overgestoken, maar nog 
niemand was zonder tussenlan
dingen van New York naar Parijs 
of omgekeerd gevlogen. Al in 1919 
had de hotelmagnaat Raymond 
Orteig een naar hem genoemde 
prijs van 25.000 dollar uitgeloofd 
voor degene die als eerste non
stop van New York naar Parijs of 
omgekeerd zou vliegen (3). Door 
de overheersende en gunstige 
windrichting van west naar oost 
boven de oceaan, lag een poging 
vanuit Amerika voor de hand. 

Onlangs werd een zegel uitgegeven ter herinnering aan 

een destijds opzienbarende en tragische gebeurtenis 

in de luchtvaartgeschiedenis. Het is dit jaar 85 jaar 

geleden, dat de L'Oiseau Blanc met twee piloten tijdens 

een vlucht over de Atlantische oceaan verdween. Een 

nieuwe zoekactie was aanleiding voor de uitgifte van 

een zegel door Saint-Piene et Miquelon (1, z). 

In 1926 deed de Franse piloot 
René Fonck met drie anderen 
een poging vanuit New York, 
maar zijn vliegtuig verongelukte 
al bij de start, waarbij twee van 
zijn metgezellen omkwamen. De 
Franse vliegers Charles Nunges-
ser en Franfois Coli waren de 
volgende kandidaten met als 
bijzonderheid, dat zij in omge
keerde richting vanuit Parijs naar 
New York wilden vliegen. Evenals 

Fonck waren Nungesser en Coli 
beroemde piloten uit de Eerste 
Wereldoorlog. Nungesser be
haalde zeker 43 overwinningen in 
luchtgevechten tegen de Duitsers 
en haalde daarmee de op twee 
na hoogste score onder de Franse 
piloten (4, s); Coli had al diverse 
langeafstandsvluchten over de 
Middellandse Zee gemaakt. Beide 
mannen vonden elkaar en het 
avontuur kon beginnen. Haast 

wast geboden, want zowel in 
Frankrijk als in Amerika waren ook 
andere piloten bezig met voorbe
reidingen om de Orteigprijs in de 
wacht te slepen. Onder hen was 
ook Charles Lindbergh. 

De verdwijning 
Op 8 mei 1927 vertrokken Nunges
ser en Coli met hun Levasseur 
PL-8 vliegtuig, dat ze geheel wit 
hadden laten schilderen en de 
naam L'Oiseau Blanc gaven (6). 
Op de romp had Nungesser het 
embleem op zijn vliegtuig uit de 
oorlog aangebracht, een doods
hoofd met een doodskist en twee 
kaarsen. Een slecht voorteken? 
(7). 's Morgens om 05.20 uur 
startten ze van het vliegveld Le 
Bourget bij Parijs. Ze werden uit
geleide gedaan door vijf andere 
vliegtuigen, die een heel eind 
bleven meevliegen. Bij Eragny 
aan de Seine werd zoals gepland, 
het wielonderstel afgeworpen om 
het gewicht en de weerstand van 

6. Vertrek van Le Bourget bij Parijs 



8 Het wieionderstel van het vliegtuig 
7 Op de romp het embleem van Nungesser uit de oorlog 
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12 en 13 Een met de Fokker Universal 
vervoerde brief met de handtekening 
van Floyd Bennett 

het toestel te verminderen Dat 
onderstel bevindt zich nu m het 
luchtvaartmuseum op Le Bourget 
(8) Om o6 05 uur passeerden 
ze de Franse kust bij Etretat, 
richting Atlantische oceaan (9) 
Later zagen mensen in Ierland het 
toestel overvliegen In Frankrijk 
begonnen al feestelijkheden toen 
kranten verschenen met extra 
edities na een valse melding, dat 
de L'Oiseau Blanc in New York was 
gearriveerd Toen men m New 
York hoorde, dat Nungesser en 
Coli waren vertrokken, werd daar 
een grootse ontvangst voorbereid 
bij hun verwachte aankomst op 
9 mei (10,11) De bedoeling was, 
dat het vliegtuig m New York 
bij het Batterijpark op Manhat
tan, op het water zou landen De 
feestgangers in New York bleven 
echterwachten Het wachten 
bleek eindeloos, want Nungesser 
en Coli kwamen met, ze waren 
spoorloos verdwenen 

De zoekacties 
Wekenlang werd met schepen 
en vliegtuigen uit Amerika en 
Canada naar de L'Oiseau Blanc 
en beide mannen gezocht Orteig 
loofde zelfs nogmaals 25 000 dol
lar uit voor wie hen zou vinden. 

^^TT^Pwss 
14 Het oorspronkelijke monument bij Etretat 

dood of levend De bekende Ame
rikaanse vlieger Floyd Bennett, 
die in 1926 samen met Richard 
Byrd een mislukte poging deed 
voor een vlucht over de Noord
pool, nam met zijn vliegtuig, een 
Fokker Universal met de naam 
Jeanne d'Arc, ook deel aan de 
zoekacties Bij zijn vertrek uit New 
York naarst John's op Newfound
land nam hi) een kleine hoeveel
heid post mee, de eerste luchtpost 
van New York naar dit eiland (12, 
13) In de pers verschenen allerlei 
verklaringen van 'ooggetuigen' 
die het vliegtuig hadden gezien 
of gehoord en zowel m Frankrijk 
als m Amerika leefde het publiek 
mee met beide piloten Nunges

ser en Coli werden nooit meer 
gevonden en het raadsel blijft 
voortbestaan Twee jaar geleden 
werd nogmaals een zoekactie 
zonder resultaat  ondernomen 
in de bossen in de Amerikaanse 
staat Maine Een houthakker had 
destijds verklaard, dat hij laat in 
de middag op 9 mei een vlieg
tuig had gehoord, waarvan even 
later de motor stopte en daarna 
een krakend lawaai Het zoeken 
gaat nog steeds door Onlangs 
ontdekte men m het logboek van 
een kustwachtschip de vermel
ding, dat op 18 augustus 1927 
nabij SaintPierre et Miquelon 
twee witte vleugels, boven op 
elkaar bevestigd, langs het schip 

dreven Dit jaar werd een nieuw 
onderzoek gehouden, dat echter 
ook zonder resultaat bleef, maar 
de zoektocht gaat door, voor de 
zomer van 2013 is een nieuwe 
zoekactie gepland. 

Herinneringen 
Aan de kust bij Etretat werd later 
een groot monument opgericht, 
een hoge zuil met de bustes van 
Nungesser en Coli (14) Helaas 
werd dit monument m de Tweede 
Wereldoorlog in 1942 door de 
Duitsers verwoest, omdat het een 
goed herkenbaar navigatiepunt 
voor geallieerde vliegtuigen zou 
zijn Op die plaats is nu een ander 
monument en ook een museum 
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gew îjd aan beide Franse vliegers 
(15). Op 2021 mei 1927, nog geen 
twee weken na de verdwijning 
van Nungesser en Coli, vloog 
Charles Lindbergh met zijn Spirit 
of St. Louis van New York naar 
Parijs en won daarmee de Orteig
prijs. Op een herinneringszegel is 
dat vliegtuig afgebeeld, samen 
met de L'Oiseau Blanc (16). Na de 
poging van Nungesser en Coli 
werden nog zes pogingen gedaan 
om vanuit Parijs rechtstreeks naar 
New York te vliegen. Ze misluk
ten allemaal, de piloten keerden 
door problemen voortijdig terug 
of moesten een noodlanding 
maken, een enkele keer met fatale 
gevolgen. Pas in 1930 slaagden de 
Franse vliegers Costes en Bellonte 
er in de mislukte poging van Nun
gesser en Coli goed te maken (17). 

Literatuur: 
Farther and Faster, Aviation's Ad
venturing Years, 19091939, Terry 
GwynnJones 
Wings over the Atlantic, Robert J. 
Hoare 
Atlantic Air Conquest, F.H. Ellis and 
E.M.Ellis 
Le premier ParisNew York, Mau
rice Bellonte 
Atlantic Wings, 19191939, Kenneth 
McDonough 
Diverse websites 
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LINDBERGH 

FRANCE J 

16. De Spint of St Louis en de L'Oiseau Blanc 
op één zegel 

IS. Het huidige monument en museum bij Etretat 
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PREMIERE LIAISON A E R I E N N t ^ ^ ^ g ^ ^ ^ SANS ESCAPE , 

I REPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN 

17. De eerste geslaagde nonstop vlucht van 
Parijs naar New York vond plaats in 1930 
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'ANNONCES 
1 

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 

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

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

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

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

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

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

31 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

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

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

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

Ondergetekende 
Naam: 
Straat en nummer: , 
PC + Plaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer: 
Ten name van: 

10,00 euro 

13,50 euro 

17,00 euro 

20,50 euro 

24,00 euro 

27,50 euro 

31,00 euro 

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

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



Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op 15 en 16 februari 2013 
haar 174® openbare veiling 

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

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

restpartijen in dozen en kisten enz. 

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

Bezoek nu ook onze online veiling 

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

FILATELIE DE BOEIER A 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 
^ N e d e r l a n d & OR (postfris/gestempeld) 
^ Z w i t s e r l a n d (postfrls/gestenfipeld) 
^ I n d o n e s i ë (posttris) 
^ T h e m a Spoorwegen (vni. posttris) 

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

Klipper 75, 2991 KL Barendrecht 
Tel: 0180-690810 
E-mail: info@filateliedeboeier.nl 

geen winkel 
Fax:0180-690811 

www.filateliedeboeier.nl 

a 
alzheimer 
nederland 

Help Alzheimer overwinnen. 
Dan hoeft niemand zichzelf 
te verliezen. 
www.alzheimer-nederland.nl 

voor postzegelcatalogi naar www.collectura.com 
GOiieGAuracom^ 

[ By P.W, htolnhardt Internat ional Booksellers 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

Van Welderenstraat 16, 6511 MK Nijmegen 
Telefoon/Fax 024 - 3224636 ^ ^ 
www.niuntenenpostzegels.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?.fggg/g^ 
W.M. Hoekstra, Blijhamsterstraat 27D3, 9671 AT Winschoten, 

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

Bureau de Troye 
Telefoon 036 - 5 38 45 28 
ofinfo@bureaudetroye.nl 

mailto:info@brabantsepostzegelveiling.nl
http://www.bpvejling.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
http://www.filateliedeboeier.nl
http://www.alzheimer-nederland.nl
http://www.collectura.com
http://www.niuntenenpostzegels.nl
mailto:wmhoekstra@home.nl
mailto:ofinfo@bureaudetroye.nl
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Undelijke secretariaten: 
NVPV K Schokker Bovenweg 249, 
1834 CN Sint Pancras, telefoon 072
5626095, • k schokker@nvpv nl 
Federatie I f Philatelica Zwaard
vegersgaarde 130132,2542 TH Den 
Haag, telefoon 0703663465, secre
taris I Th M Bongarts, Polhaarweg 
38A, 7721 DX Dalfsen, telefoon 
0529432286, wM(ion@>/iome nl 
De Globe A van Reenen, Aagje De
kenweg 57, 3906 WK Veenendaal, 
telefoon 0318517757, 
•Jsecretaris@fvdeglobe nl 

JeugdFilatelie Nederlat)ä Kees 
Mulders, Boutenslaan 185,5654 AN 
Eindhoven, telefoon 0654918922, 
■jfniï>chello nl 

Ned Ver Voor Thematische 
Filatelie I C van Duin, Berglustlaan 
84,3054 BK Rotterdam, telefoon 
0104610573 

Aalsmeer: 
PV Aalsmeer, OM Hoving, postbus 
24g, 1430 AE Aalsmeer, 
^'g hhouing@tiscali nl 
De Achterhoek: 
FV 'De Globe',)) M Spekschoor, De 
Haare 3,7136 MH Ziewent, telefoon 
0544351848 ^secretarisglobeach
terhoek (Sgmail com 
Alblasserdam: 
PV De Posthoorn, l\ Treure, Plan
tageweg 39 2951 GN Alblasserdam 
telefoon 0786930004 
Alkmaar 
NVPV, K Schokker, Bovenweg 249, 
1834 CN Smt Pancras, telefoon 
0725626095, 
Mklaasschokker@nvpvalkmaar nl 
Almelo: 
NVPV,i Karsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, telefoon 0546
861525 • b karsch@hccnet nl 
Almere: 
VPVAAlmere,mvi EM Slokker, 
Kreeftstraat 37,1317 KP Almere, 
telefoon 0365341427 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV, L L Louwerse, Kon Wilhel
mmastraat 51 2811 TT Reeuwijk, 
telefoon 0182395103 
Altena: 
NVPV mw A SprangersBakkenes 
Provmciaicweg N128, 4286 EE Alm
kerk, telefoon 0183403952 
Amersfoort: 
AFV, G A Montfrooy, Alberikpad 23, 
3813 KT Amersfoort 
Amstelveen: 
PV Amstelveen,] ff. Korver, Satur
nus 25,1188 EB Amstelveen, telefoon 
0206435403 
Amsterdam: 
NVPV MM Klei], Haya van Some
renlaan 50,1187 RB Amstelveen, 
telefoon 0206405039 
Hollandia, E F Nagel, Reijer 
Spreijstraat 12,1391 GA Abcoude, 
telefoon 0294283962 
AV 'De Philatelist', M Snoek, 
Lomanstraat 34 hs,i075 RC Amster
dam, telefoon 0205285099, 
•'snoek marti/nisgmail com 

PVWAFilatelie, f R Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monnickendam. 
telefoon 0299654163 
FV 'Statuut So', wnd secr H L M 
van der Palen, Remmerdenpicm 
70,1106 AH Amsterdam, telefoon 
0206973310 
' hlmvdpalenishotmail com 
AmsterdamNoord: 
PV AmsterdamNoord, G Blik, 
Stoutcnburg 6,1121 GG Landsmeer, 
telefoon 0204823148 
Apeldoorn: 
NVPV, mvG DrostStok, Schopen
hauerstraat 113,7323 LV Apeldoorn, 
telefoon 0553667445, 
<j drost2a@chello nl 
FV 'De Globe', W M Venneman, For
tunalaan 140 7321 GN Apeldoorn, 
telefoon 0553664528 
Appingedam: 
PVAppingedam R Bos, Abel 
Eppensstraat 151,9902 HG Appinge

dam, telefoon 0596627625, 
^ reintbos@ziggo nl 
Arcen: 
PV Arcen,m^ M Schuurmans, 
Maasstraat 51b, 5944 CB Arcen, 
telefoon 0774731610 
Arnhem: 
FV 'De Globe"De Vierstroom', | E 
Huiskes, Winschotenstraat 41, 6835 
AS Arnhem, telefoon 0263231678, 
'^iJiuiskes @hetnet nl 
Assen: 
VVPVAssen,^ Postuma,Volmach
tcnlaan 8,9331 BL Norg, telefoon 
0592612413 

B 

Saam: 
PVBaarn,kC Engelberts, 
Lepclaarstraat 20,3742 XP Baarn, 
telefoon 0355416496 
Bameveld: 
FV 'De Globe', mw E Turnhout, 
Goudenstein 149.3772 LC Bameveld 
telefoon 0342415311, •<teglobe
secretariaat@kpnmail nl 
Bergen(NH): 
PV NoordHolland,] Oostveen, 
Molenkrochtlaan 9,1861 LC Bergen 
(NH), telefoon 0725896190 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact', mw J E M 
BeijerVermeulen, Schoolstraat 17, 
4611 MD Bergen op Zoom, telefoon 
0651923043, '<>c@home nl 
FV 'Delta Oost', T van Esch Uranu
slaan 57,4624 VP Bergen op Zoom. 
telefoon 0164250041 
Beuningen/Ewijk: 
FV 'De Globe', mw H van der Louw, 
Burg Overmarsstraat 6,6644 CG 
Ewijk, telefoon 0487521618 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk, Peter de Graaff. 
Laan der Mensenrechten 33,1945 ER 
Beverwijk 
^peter_degraaff@hotmail com 
De Bilt/Bilthoven: 
PV 'Het Postmerk', A G var den 
Brink, telefoon 0306375200 
Blltterswijck: 
FV De Maasdorpen, I H M Mm, 
Heuvelstraat 14, 5801 CS Venray, 
telefoon 0478515220, 
•idem in@orangenl 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatelica,] Dieben,lacob 
Marislaan 29, 2182 MA Hillegom, 
telefoon 0252520420 
Bodegraven: 
NVPV, O Verwoerd, Hoefslag 40, 
2411WB Bodegraven, telefoon 06
53260579, 
'^verwoerdvanwiik@casema nl 
Borne 
NVPV, C H Meijer, De Schoppe 20, 
7609 CB Almelo, telefoon 0546
864988, '^■cor meijer@hccnet nl 
Boskoop: 
NVPV,] de Zwijger, Wilgenhorst 
51,2742 DD Waddmxveen, telefoon 
0182616946 
•ijandezwiiger^tiscali nl 
Boxtel: 
VVBV, mw R Langenhuijscnvan 
Vucht, Molenwi|kseweg8 5282 SB 
Boxtel, telefoon 0411688620, 
•iinfo^vbvboxtel nl 
Breda: 
PV Breda, D G M Touw, Somer
weide 14, 4824 EW Breda, telefoon 
0765418419 
Brieile: 
NVPV,HQ^N\ Overbeek Sluys
straat 14,3237 AT Vierpoldcrs. 
telefoon 0181415640 
Bruin isse 
PV Brvtnisse AB van der Wekken 
Mast 70, 8081 NE Eiburg, telefoon 
0525684841 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum & 
Omstreken, O Louw. Brinklaan 
152,1404 GX Bussum, telefoon 
0356933132 

Capelle a/d llssel: 

FV UsselCLekstreek.f Schuilmg. 
Tussenspoor 2.2908 Be Capelle a/d 
llssel telefoon 0104580301 
Castricum: 
PVCastricum.S C f 
Netten.Molenweide 36,1902 CH 
Castricum, telefoon 0251651943 
Coevorden: 
PV CoevordenHardenberg e o , H ) 
Dorman, Fonteinkruid 37, 7772 ML 
Hardenberg, telefoon 0523272182 

Dalfsen: 
PV 't Haedthuys Dalfsen eo ,\ 
Schoemaker, Magnolialaan 9,7711 
LX Nieuwleuscn, telefoon 0529
484061 
Delft: 
VVP Delft, J C van Muiswinkel, A 
van Schcndelplem 71, 2624 CR Delft, 
telefoon 0152564838, 
•hansmuisi^telfort nl 
Delfzijl: 
PV 'De Fivel', RAM Peters, Eems
kanaal ZZ12 A, 9936 AM Farmsum, 
telefoon 0596567183, 
'■'rudi en corry@kpnplanet nl 
Deventer: 
NVPV, mw TM M van der Heijden
ten Hacken, Michiel de Klerkstraat 
28 7425 DG Deventer, telefoon 
0570657740, •info @deventer
postzegelvereniging n I 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars', P A van Diemen, 
Ouddiemerlaan 73,1111 GV Diemen 
telefoon 0206995314 
Dieren: 
FV 'De Globe', mw R van Wijk, 
Treubstraat 27.6951 AB Dieren, 
telefoon 0313421220 
Dinxperio: 
FV 'De Globe', l A Hagers, Bos
manslaan 57.7091VX Dmxperio, 
telefoon 0315655010 
DoesburgHengelo (Gid): 
FV 'De Globe', ] F van Ushen, 
Acaciastraat 26, 6982 AR Doesburg, 
telefoon 0313474317 
Doetinchem: 
FV 'De Globe', W Verschoor Brasem 
168 7008 BN Doetinchem. telefoon 
0314393676 
Dordrecht: 
FV 'De Dordtse Post/ager', R C Vos. 
Van Slingelandtlaan 20.3311 DS 
Dordrecht, telefoon 0786146165, 
•secretaris postjager&gmail nl 
Drachten: 
PV Drachten,) F Oom, De Warren 
19.8561 EC Balk. 
&y oomi@kpnplanet nl 
Driebergen: 
FV 'Stichts Overkwartier', A) Kop
mels, Julianawcg 15,3941 DK Doorn, 
telefoon 0343415098, 
^■^denadaighetnet nl 
Dronten: 
PV Dronten e o , mw A P Schip
persHooglugt. De Fazant 19, 8251 
MP Dronten, telefoon 0321313329 
Drunen: 
PV 'Philatron', I Slikkerveer. Bcl
Imipark 39, 5151 LL Drunen. telefoon 
0416383799. 
■i/ slikkerveer@kpnmail nl 
Druten: 
FV 'De Globe' B K E van der Zande, 
Burg Brumemanstraat 27 B, 6651 
WV Druten, telefoon 0487514956 
Duiven/Westervoort: 
FV 'De Globe', B W van Vliet, dr 
Schaepmanstraat 37,6931 DMWes
tervoort, telefoon 0263118740 

Echt: 
PhilatelistenVereniging Echt, 
R Vossen, Gansbaan 51a, 6231 LN 
Meerssen, telefoon 0433111760, 
t* robvossen07@home nl 
PhVGelreGulick/Echt, Vic Bours, 
Irenelaan 6.6114 BS Susteren, 
telefoon 0464492604 
Edam/Volendam: 
P V 'Evopost', L P C Smits, I M 
Osterlinghstr 34,1135 ED Edam, 

telefoon 0299372017 
Ede: 
FV 'De Globe', mw J A te Loo, Kees 
de Koninglaan 1 6741 ZA Luntercn, 
telefoon 0318485049 
Eindhoven: 
EFV, H I Hofstede, Van Galenstraat 
17,5694 CD Son en Breugel, telefoon 
0499476414 
Eist: 
FV 'De Globe"De Vierstroom', ] E 
Huiskes, Wmschotenstraat 41, 6835 
AS Arnhem, telefoon 0263231678, 
•j_huiskes(ghetnet nl 
Emmeloord: 
IV Philatelica, l Gerbcns, 
Noordzoon 48,8316 Cl Marknesse, 
telefoon 0527201960. 
^y gerbens@planet nl 
Emmen: 
P V Emmen, A K Bos, Achterkamp 
10,7761 DR Schoonebeck. telefoon 
0524531750 
Enkhuizen: 
IVPhilatelica,RVI Reijngoud. 
Exterpad 21,1601 RB Enkhuizen, 
telefoon 0228314038 
Enschede: 
EPV.WFH Bijl Doolhof 12, 7548 BZ 
Enschede, telefoon 0534281221 
Epe: 
NVPV, wnd W C Lokker. Dokter 
Mijsstraat 9, 8162 GK Epe, telefoon 
0578614570 

Geleen: 
VVPV 'De Philatelist',]] Berezmski, 
Wijngaardstraat 16, 6181 GE Elsloo, 
telefoon 0464375490, 
'^/ean berezinskiighotmail com 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflakkee, drs S 
Bangma, Boomgaarddreef 5,3243 
AC Stad a/h Haringvliet, telefoon 
0187611542 
Goes: 
FV'De Bevelanden',f\ vanEijke
ren, Middelmeet 43, 4464 AX Goes, 
telefoon 0113228562. 
•^cm@zeelandnet nl 
Goor: 
NVPV, H G Lammersen, van Eeden
straat 42,7471 ZR Goor. telefoon 
0547273033 
Gorinchem: 
PV Gorinchem e o ,] Hoegee, 
Brunellaan 42, 4143 EG Leerdam, 
telefoon 0345612644, 
^pvgortnchem @hetnet nl 
Gouda: 
l'l'/'l'Coui/a.mw E) Binee. 
Rossinistraat 20,2807 HK Gouda, 
telefoon 0182525327 
'sGravenhage: 
Verenigde Haagse Filatelisten, 
H L A Prins, Danckertsstraat 3. 
2517 TE Den Haag, telefoon 070
3450664, ssbcprins&casema nl 
PC 'De Kring', W Hoogcndijk, 
Weerselostraat 15 2541 VM Den 
Haag, telefoon 0703297787 
PV 'Vredestein', PW van de Nes, 
Rietvoorndaal 160, 2553 NN Den 
Haag, telefoon 0703976965 
ZuidHollandse Postzegel Vereni
ging "ZHPV", M) Vogel, Abeel
zoom 52 2719 GT Zoetermeer 
Groningen: 
IVPhilatelica, ü Roos|cn, 
Mezenlaan 13, 9753 HX Haren (GR), 
telefoon 0505344229 
PV Groningen,] PA Tolsma, Phil 
Centrum, Emmastraat 5,9722 EW 
Groningen, telefoon 0505018234 

Haarlem: 
IVPhilatelica,mv] Warmerdam, 
Leuvenstraat 3,, 2034 RP Haarlem, 
telefoon 0235364285 
HFV 'Op Hoop van Zegels', L A 
Koelemij. postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, telefoon 0235244520 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer, mw M van 
DitzhuyzenAlbarda, Dorscrsstraat 
79,2151 CG NieuwVennep, telefoon 

0252673134 
HalfwegZwanenburg: 
PZVSPA ,]Z van der Bijl, 
Houtri|kstraat 9,1165 LL Halfweg, 
telefoon 0204974024 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstreken, 
D N R Breitenbach, Zeggcmcen 112, 
3844 RS Harderwijk, telefoon 0341

ii^oni,''dickbreitiglive nl 
HardinxveldGiessendam: 
PV 'De Philatelist', AC) van 
Baaren. De Buurt 45.3372 DB Boven
Hardinxveld, telefoon 0620111834 
^arjanvanbaarenrsplanet nl 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H Winterberg Mo

zartstraat 84 A, 1962 AD Heemskerk, 
telefoon 0251234256, 
M/ierman winterberg@ziggo nl 
Heerenveen: 
PV Heerenveen, Di Salis, Toellanii, 
8447 DZ Heerenveen, telefoon 0513

626073 •dsalis<^planet nl 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e o , mw 
LI Folkers,Bloemaertlaan 11,1701 
VH Heerhugowaard, telefoon 072
5715665 
Heerlen: 
PV Heerlen e o , mw C H Wolsmg

Grens, Promenade 267,64111) 
Heerlen, telefoon 0455717790 
Heeze: 
Filatelie Heeze,] van der Linden, 
Atlas 42,5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FV Den Helder,].] Hordijk, 
Rozenstraat 11,1782 MS Den Helder 
telefoon 0223693101 
Hellevoetsluis: 
PV Hellevoetsluis,]] Koppenol, 
Handlog 6,3224 PG Hellevoetsluis, 
telefoon 0181322699 
Helmond: 
FV 'De Helmveste', Helmond en 
Omstreken corr adres Caroluslaan 
1,5707 BL Helmond, telefoon 0492

772901, 
^secretaris(S>dehelmveste nl 
Hendrik Ida Ambacht: 
Ambachtse f l̂ ,) S P van de Ruit, 
Lod van Nassaustr 3,3331 BK 
Zwi|ndrecht 
'sHertogenbosch: 
'sHertogenbossche FV, R Kok, | 
Perkstraat 45 5242 GA Rosmalen, 
telefoon 0735230479, 
t^secretarisi^hertogpost nl 
Heusden: 
PV 'Black Penny', M L H Verharen, 
Herptseweg 27,5256 NN Heusden, 
telefoon 0416661606 
Hilversum: 
FV Hilversum eo ,M Versteeg, 
Staringlaan 38,1215 BS Hilversum. 
telefoon 0356216749 
Hoek van Holland: 
IV Philatelica, Postbus 115, 3150 AC 
Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FV Hoekschewaard, M van Aalst, 
Roerdompweg 53,3263 AJ Oud

Beijerland, telefoon 0186619590 
Holten: 
NVPV,]C Bogaard. Churchillstraat 
141.7451 ZE Holten, telefoon 0548
362398 
Hoogeveen: 
PC Hoogeveen,»] Ruiter, Satel

lietenlaan 18.7904 LP Hoogeveen, 
telefoon 0528263259 
HoogezandSappemeer: 
PHV HoogezandSappemeer, T H 
Nienhuis, Van Limburg Stirumlaan 
19 9602 GN Hoogezand, telefoon 
0598321282 
Hoorn: 
NVPVafd WestFriesland. H] van 
derMeulen, 't Roems 9,1616 PN 
Hoogkarspel, telefoon 0228561828 
Philatelica Hoorn c o , W E Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV Hoorn, 
telefoon 0229230322 
Huizen: 
Postzegelvereniging Huizen en 
Omstreken, Q] Visscher, Co Bre

manlaan 26,1251 HV Laren, telefoon 
0355387550, ^gjVisajiSxsiall nl 



K 

Kampen: 
IV Philatelica,] G Fidder,Gal

lestraat 43,8266 CV Kampen, 
telefoon 0383315968 
Katwijk: 
PV Katwi/k/Ri/nsburg. M te 
Nijenhuis, Oranjelaan 17,2231 DE 
Rijnsburg, telefoon 0714027446 
Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26,6466 )H Kerkrade, 
telefoon 0455415088 
Klimmen: 
PhV't Fakteurke',H\ Raes.Scha

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

L 

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

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

616960 
i^versluis a@worldorilme nl 
Leeuwarden: 
VPV 'Friesland',mv/ H van de 
WitteBosch, Büterhoeke 17,9041 AA 
Berlikum telefoon 0518461632, 
[• w vdwitte@upcmail nl 
Leiden: 
IV Philatelica, H W van den 
Blink, Alphons Diepenbrocklaan 
8,2343 NA Oegstgeest, telefoon 
0715'76533. 
t'hvandenblink (Splanet nl 
LVVPV,P] var de Kasteele, Oude 
Vest 109 B, 2312 XV Leiden, telefoon 
0718889405, 
• kasteeledrost@casema nl 
Leiderdorp: 
PV Postaumaat, H A Wolf, Laantje 
van Sibbes 14,2351 EN Leiderdorp, 
telefoon 0715893209, 
i' hencywolft^gmail com 
Lekkerkerk: 
£NPV,GNi Boogerd,Bilder

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

weerd 18,7271 XT Borculo, telefoon 
0545272543, 
^wissenburggishetnet nl 
Losser: 
PV Losser,rrt*i WE Fiselier, 
Gronausestraat 335,7585 PB Glane, 
telefoon 0535382938 

M 

Maassluis: 
VVPVMaassluis (VPM) PM I A van 
der Aa, Cornells van der Kolffstraat 
203,3144 RB Maassluis 
Maastricht: 
PVZuidLimburg, C L M Janssen, 
Chnstmastraat 25, 6267 AS 
Cadier en Keer 
Meppel: 
PVV Regio Meppel TAF Kuiper, Jan 
van Scorelstraat 7,7944 CZ Meppel, 
telefoon 0522256001, 
•taf kuiper^hetnet nl 
Monnicicendam: 
PV 'Waterland',) B van Duist, 
Hermanus Reijntjeslaan 134,1141 HB 
Monnickendam, 
^jbdulst@gmail com 
Monster: 
NVPV,\N Storm, Zeereep 121, 2681 
XE Monster telefoon 0174280134, 
^w storm@hi nl 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, H Kraan, 
Windmolen 57,4642 DA Mijdrecht, 
telefoon 0297241242 

N 

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

I menschans 20,2215 DE Voorhout, 
' telefoon 0252216525 

PV 'Onder de loupe',) M M Ooms. 
1 'sGravendamseweg 20a, 2211 WK 
' Noordwijkerhout, telefoon 0252

373632 
Noordwijkerhout: 
IVPhilatelica,] IA G vanMullekom, 
Maandagscwetermg 183,2211 WT 
Noordwijkerhout, telefoon 0252

373440 
Nunspeet: 
NVPV, C A de Bil, Kuntzcstraat 

, 150, 8071 KP Nunspeet, telefoon 
i 0341254522 

Nijmegen: 
NVPV, Rob P van Bruggen, Sophia

weg 125, 6564 AB Heilig Landstich

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

sens, Vendclierstraat 15,6562 NA 
Groesbcek, telefoon 0243974654, 
^ w y m goossens@chello nl 

O 

I Oldenzaal: 
OPHV; H ) Teunis, Dr De Bruy

nestraat 35,7576 BJ Oldenzaal, 
I telefoon 0541514243 
I Ommen: 

Verzamelaarsver Ommen en 
j Omstreken,vacAn\ 
I Oostburg: 

P V Land van Cadzand, j W Lansc, 
Van Ostadcstraat 58, 4501 KV Oost

\ burg, telefoon 0117454546 
Oosterbeek: 
FV 'De Globe', W | G Mmnen, 

I Nieuwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum, telefoon 0317313495 
Oosterhout 
OVVP, J H P van der Laken, Jeroen 

I Boschstraat 72,4907 MS Ooster
hout, telefoon 0162428777, 

I sr/fl vanderlaken@casema nl 
1 Oosterwolde (FrI): 

Stellingwerver Fil Ver , P Rau

werda. Brink 3, 8423 TE Makkinga, 
telefoon 0516441646 
Ootmarsum: 
PV Ootmarsum eo ,i Post, 
Beatrixstr 26,7591 GD Denekamp, 

I telefoon 0541351936 

P 

Papendrecht: 
Postzegelver 'Iris',LA. Koster,Cort 
v d Lindcnstraat 8,3354 AD Papen

drecht, telefoon 0786155037, 
^1 akoster@kpnmail nl 

j Purmerend: 
Purmerender Postzegel Ruilclub, 
PPRC,] Groeneveld, DcGoe

demeent 1,1447 PT Purmerend, 
telefoon 0299463850, 
^jeffreygroeneueld@hetnet nl 
Putten: 
PV 'Telstar', H D Buitenwerf, 
Wittenburg 163, 3862 EE Nijkcrk, 
telefoon 0332452484 

R 

Raalte: 
' IV Philatelica Raalte, E Bakker. 

Melisse 21,8101 CZ Raalte, telefoon 
0572353352 
Renkum/Heelsum: 
FV 'De Globe', W J G Minnen, Nwe 
Keijenbergseweg 49,6871 VN 
Renkum 
Reuver: 
FV 'Filvero, L A F Piek, Vincent 
van Goghstraat 28, 5953 JE Reuver, 
telefoon 0774743032, 
^filvero reuver^hetnet nl 
Rhenen: 

I FV 'De Globe', H Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Lienden, 
telefoon 0344601280 
RodenLeek: 
IVPhilatelica W v d Velde, 
Groningerweg 32,9321 TC Peize, 
telefoon 0505032608, 

I '^sec@filatelistenrodenleek nl 
Roermond: 
PV Roermond, mw J Maessen

I Hens, Karthuizerlaan 17,6042 NB 
Roermond, telefoon 0475321179 
Roosendaal: 
Pv Philatelica WestBrahant, 
A K H M Coppens, Doelen 8 
4875AD EttenLeur, telefoon 076

5035524 of 0623928445, 
^secretaris@filawb nl 
PV Roosendaal H Jongeneelen, 
Landjuweel 4,4707 HX Roosendaal, 

! telefoon 0165543759 

I Rotterdam: 
PV Philatelica, D vandcrKroef, 
Hooidnft 16a, 3023 KP Rotterdam, 
^4vdkroef(Shetnet nl 
RPhV,H van Riel,Capellapad 11, 
3204 AH Spijkemsse, telefoon 0181

615986, '•// vanrieloi@hetnet nl 
I PC Rotterdam, mw M C Erkelens, 

Siergaarde 105, 2285 JE Rijswijk, 
telefoon 0703961702, 
'^secretaris klemeclubiSplanet nl 
RozenburgEuropoort: 
IV Philatelica. l Tabak, Juliana van 
Stolberglaan 26,3181 HH Rozenburg 
ZH, telefoon 0181212967 
Rijssen: 
P V Rijssen, A Haase, Roelf Bos

I mastraat 74,7462 ME Rijssen, 
'•<irnoi998i$zonnet nl 
Rijswijk: 
VVPV Riiswijk,D van der Winden, 
Sir Winston Churchillln 370, F 438, 
2285 S) Rijswijk, telefoon 070

3931315 

S 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS, H van der 

, Schuit, Ecndrachtstraat 14,2013 RH 
j Haarlem, telefoon 0235316573, 

•^hvanderschuit@chello nl 
Sassenheim: 

I VVPV Sassenheim, i G Ooome

kamp. Westerstraat 41,2171 CG Sas

senheim, telefoon 0252216740 
Schagen: 
FV 'Westfriesland', NtM GUi Bocr

senBergen, Seringenhof 40,1741 
WE Schagen, telefoon 0224290243, 

j 'nelboersen^planet nl 
Schoonhoven: 
Schoonhovense Ver van Post

zegelverzamelaars, Mw I H 
Wensveen, Koestraat 36, 2871 DR 
Schoonhoven 
Schijndel; 
SVVP, K van de Greef, Putsteeg 4a, 
5481 XT Schijndel, 
^kvdgreef@gmail com 
Sittard: 
FV Sittard e o , H MI Scheepers, 
Raadhuisstraat 4,6438 GZ Oirsbeck, 
telefoon 0464422264 
Sliedrecht: 
PV 'Philetica' J van Schalk, Adama 
van Scheltemastraat 28,3362 TB 
Sliedrecht, telefoon 0184412338 
Soest: 
PV Eemland,\. leFebre,Mon

nickskamp 338,1273 KB Huizen, 
telefoon 0355263255, 
i^secretariaat@pzveemland nl 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IV Philatelica, rmi M H de 
KortLievaart, Mercuriusstraat 6, 
3204 BM Spijkemsse telefoon 0181

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

den, Purmerlaan 20,9501 AX Stads

kanaal telefoon 0599618208, 
• pzvkanaalstreek&zonnet nl 
Steenwijk e.o.: 
FV IJsselham,] Huising, Hccrcn

veenseweg 156,8471ZC Wolvega, 
ry w huising@ziggo nl 

T 

Temeuien: 
PVZeeuwschVlaanderen, G v d 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC 
Terneuzen, telefoon 0115648618 
Tiel: 
PhilatelistenclubTiel,KVIl van 
Doesburg, Goossen Janssensstraat 
2a, 4061AJ Ophemert, telefoon 
0344652123, 
'^secretaris@postzegelclubtiel nl 
Tilburg: 
VPT Tilburg, W f M Tukker, postbus 
10418, 5000 JKTilburg, telefoon 
0135714417, 
mipttilburg&planet nl 

u 

uithoorn: 
FilVer Uithoorn,] SP Drost, 
Coupcruslaan 6,1422 BD Uithoorn, 
telefoon 0297563646 
Utrecht: 
t/PAf, JG Boer, Maanstcenhof9, 
3402 IN IJsselstem, telefoon 030

6881053, 
'• uphv utrecht@gmail com 

I Pf (/trecAt,! C Siebrasse, Heem

camp 16,3992 SI Houten, telefoon 
0306373634 

I ^ 
Vaals: 

' PV 'Drielandenpunt', H J Brouns, 
I Karolmgenstraat 9,6369 BV 

Simpelveld 
I Veendam: 

FV Veendam eo ,D] Dijkstra, Ds 
' Van Petegemstraati6, 9645 NV 

Veendam, telefoon 0598632793 
Veenendaal: 
FV 'De Globe', H C Jansen, Spaarne 
3,3904 NE Veenendaal, telefoon 
0318518505, 
'^eglobevndaal&live nl 
PV 'Frimarket', N G Bender, 
Bachlaan 29,3906 ZH Veenendaal, 
telefoon 0652373273, 
^^rimarket@xmsnet nl 
Veldhoven: 

I PC GrootVeldhoven, mw Hemiette 
I Schalks, Zandhei 25, 5508 WS Veld

hoven, telefoon 0402536511, 
'•'jcmlschalksigonsbrabantnet nl 
Velp/Rozendaal: 
FV 'De Globe"De Vierstroom', ] E 
Huiskes, Wmschotenstraat 41,6835 
AS Arnhem, telefoon 0263231678, 
'•jjiuiskesighetnet nl 
Venio: 
PV 'Phila yenlo',N{lM Gielen, 
Framboosstraat 9, 5925 HJ VenIo, 
telefoon 0773820064, 
•Mnfo@philavenlo nl 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn', H G Veldman, 
Biezenweg 16.4124 AB Hagestcin 
Vlaardingen: 
NVPV,'J^ Gl Poels, L deColignyIn 
96.3136 CS Vlaardingen, telefoon 
0104746725 
Vleuten: 
PV" Postfris 68". P Brunt, Iepen

laan 9,3481 XA Harmeien, telefoon 
0348443237, ^secretariaat 
postfrises^hetnet nl 
Vlissingen: 
Vlissingse FV. W F Brocke, K van 
de Coppellostraat 15, 4384 BT Vlis

, singen, telefoon 0118464109 
I VolkelUden: 
I P V VolkelUden e o , mw S B 

Christiaans Jonkerveld 148,5403 CB 
j Uden, telefoon 0413264291, 
j "siegichristiaansisplanetnl 

Voorschoten: 
NVPV.hh van Rijn, Leidseweg 125, 
2253 AB Voorschoten, telefoon 
0715614612 

W 

Waalwijk: 
VVPV 'De Langstraat', W Laarak

ker, Gerard de Nijshof 121, 5171 XS 
Kaatsheuvel 
Wagenmgen: 
FV 'De Globe', N H Edelenbosch, 

' Asterstraat 387,6708 DW Wagenm

gen, telefoon 0317424711 
I Wassenaar: 

PC Wassenaar, A P C Kortckaas, 
Schoutstraat 5, 2241 BT Wassenaar, 
■'wassenaercsaadcortecaes nl 
Weert: 
Filatelica Weert e o Mr E WTh 
Goossens, Onder de Wieken 9, 
6093 HD Heythuysen, telefoon 
0475494086, 
'!sewtgoossensoi(Shetnet nl 
Weesp: 
PV Weesp eo ,]\ van Rossumv/d 
Kraats, Bastionweg 113,1383 )C 
Weesp, telefoon 0294416740 
Wieringen: 
PV 'De Snuffelaar', J Kort, Planc

tenlaan 8,1771 BZ Wiermgcrwerf, 
telefoon 0227603166 
Winschoten: 
IVPhilatelica,mw GR Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD Scheemda, 
telefoon 0597592676 
Winterswijlc: 
FV 'De Klomp', P H A M F Brouwer, 
Leliestraat 222,7101 CJ Winterswijk, 
^PHAMFBrouwer@kpnmail nl 
Woerden: 
FV Woerden, G ] van der Waal, 
Skutsje 47,3448 KW Woerden, 
telefoon 0348567157, 
^^filatelie woerden@wanadoo nl 

' Woudenberg: 
WPV 'Onder de Loep', W Tel, Pran

gelaar 68,3931 RD Woudenberg, 
telefoon 0332863389 
Wijchen: 

I f l ' 'öeG/oèe ' .J HG Gosselink,Mar

I grictstraat 11,6602 CN Wijchen 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede, H Onessen, 
Toon Beijnenstraat 15, 4412 JZ Beusi

chem, telefoon 0645111554, 
^harriedriessenpvwbd(ggmail nl 

II 

llmuiden: 
PVIJmuiden,G Swcts, Kon 
Emmastraat 1,1975 BL IJmuiden, te

lefoon 0255516574, incl rondzend 
verkeer, ^g swetsiSquicknet nl 

1 

Zaanstad: 
VVZPV 'De Posthoorn', T Jansonius 
Botenmakerstraat 137,1506 TD 
Zaandam, telefoon 0756169518, 

I 0622410102, 
^t jansonius@versatel nl 
Zeewolde: 
PV Zeewolde, E Brugman, 
Muzenlaan 59,2352 KB Leiderdorp, 
telefoon 0715149310 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers 2000, P 
Jongebreur, Weeshuislaan 29,3701 
JV Zeist, telefoon 0306915011, 

i ^plongebreur@hccnet nl 
Zetten: 
FV 'De Globe', ] Niggebrugge, 
Hoge Riem 3,6666 JA Heteren, 
telefoon 0264722637 
Zevenaar: 
FV 'De Globe', ] I Kuipers, Vuur

doornstraat 23,6903 CJ Zevenaar, 
telefoon 0316528801 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiveland, A A van 
Goethem, Korte Nobelstraat 26, 
4301 HN Zierikzee, telefoon 0111

itt2i,6o,)avangoethem@hetnet.nl 
Zoetermeer: 
P V Zoetermeer en Omstr , f A 
Boerman, Groenblauwlaan 10, 

I 2718 JA Zoetermeer, telefoon 079

3613253 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica, H Nijland, De Hilde 
36,9476 WB Zuidlaren, telefoon 
0504093722 
Zutphen: 
FV 'De Globe', A H Woolthuis, 
Polsbroek 244,7201 BZ Zutphen, 

I telefoon 0575575317 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e o , M 
Schulte, Van der Meulenstraat 9, 
8064 BV Zwartsluis, telefoon 038

i86622S,^margejighome nl 
Zwijndrecht: 
VVPVZwi/ndrecht eo ,G Ot

tenheijm, Campanulastraat 38, 
3333 EB Zwijndrecht, telefoon 
0786120086, 
^g ottenheijmisorange nl 
Zwolle: 
PV Zwolle, I W Havers, Den Uyl

straat 14,8015 DX Zwolle, telefoon 
0384600508 

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

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

mailto:avangoethem@hetnet.nl


'Orde scheppen in chaos 
zit mij in de genen' 

In gesprek met Gerard Grootueld, archivaris en filatelist 
PAUL VAN BEEK, DRIEBRUGOEN 

In deze interviewreeks komen mensen aan het woord, bij wie de filatelie als een 

rode draad door het leven loopt. In dit geval kunnen we beter van een stevig touw 

spreken. Gerard Grootveld vervult de functies van penning- en veilingmeester bij de 

Amsterdamse postzegelvereniging Hoiiandia, die in november 2012 haar no-jarige 

jubileum vierde. Daarnaast probeert hij voldoende tijd te vinden om op postzegeljacht 

te gaan en zijn bijzondere collecties te vervolmaken. De achterstand in het opnemen 

van de nieuwe aanwinsten in zijn zelfgemaakte albums is gelukkig nog te overzien, 

maar voor iemand die archivaris van beroep is wél enigszins verontrustend. 

Amsterdam, stadsdeel De Baarsjes, 
op een regenachtige dag. Een 
korte wandeling vanaf de parkeer
garage voert ons over het Merca
torplein en door de Jan Evertsen-
straat, waar vele middenstanders 
aan twee zijden hun 'koninkrijkjes' 
runnen. In de Marco Polostraat 
hebben we een afspraak met een 
andere ontdekkingsreiziger, maar 
dan op filatellstisch gebied. Gerard 
Grootveld kan zich nog goed her
inneren wanneer zijn tocht door de 
wereld van de postzegels begon. 
'Ik was dertien jaar toen mijn 

vader voor de tweede keer met 
verzamelen begon. Zijn eerste 
collectie was in de kachel beland, 
toen hij een keer geen tijd genoeg 
had om de tafel voor het eten 
te ontruimen. Mijn opa was een 
goede man, maar kon wel eens 
driftig zijn. Ik keek regelmatig toe 
als mijn vader met zijn nieuwe 
col lectie bezig was en langza
merhand groeide mijn interesse. 
Ook woonde er een jongen om de 
hoek, wiens ouders uit Indonesië 
kwamen. De voorstellingen op 
de Indonesische postzegels, die 

ze daar op de brieven ontvingen, 
spraken me aan. Dat gaf voor mij 
de doorslag en vanaf dat moment 
spaarde ik alle zegels, die ik maar 
te pakken kon krijgen.' 
'Niet veel later ben ik samen met 
mijn vader en drie van mijn broers 
een collectie Nederland begonnen, 
leder droeg bij naar vermogen. De 
samenwerking verliep uitstekend, 
totdat een van mijn broers het 
huis uit ging en zijn aandeel in de 
verzameling wilde meenemen. De 
afhandeling ontaardde in een heel 
gedoe en het leek mij beter om een 

7« reguliere 
albums kan ik mijn 

verhaal met goed 
kwijt, dus die maak 

ik zelf' 

collectie Nederland voor mijzelf te 
beginnen.' 

Chique club 
'Op mijn achttiende had ik een 
vriendinnetje en haarvader 
verzamelde ook postzegels. Die 
heeft mij geadviseerd om lid van 
postzegelvereniging Hoiiandia te 
worden, omdat ik daar veel fila-
telistische kennis op zou kunnen 
doen. Indertijd was Hoiiandia een 
nogal elitaire club. Ik moest twee 
referenties opgeven en voor de 
ballotagecommissie verschijnen. 
Daarna moest ik de zaal uit en op 
de gang wachten, totdat er witte 
rook kwam. Ik werd uiteindelijk 
aangenomen als lid en mocht in 
de vergaderzaal plaatsnemen. De 
bijeenkomsten werden indertijd in 
het chique hotel Krasnapolsky ge
houden, een locatie die uitstekend 
bij het imago van Hoiiandia paste. 
De leden zaten aan twee lange 
tafels. Volgens de ongeschreven 
wetten van de club werd mij een 
plaats aan het eind van een van 
die tafels aangewezen. Ik was 
immers niet alleen het nieuwste-, 
maar ook het jongste lid van de 
vereniging en dat laatste ben ik 
heel lang gebleven. Gelukkig is de 
club in de loop van de jaren steeds 
laagdrempeliger geworden.' 
'Na mijn middelbare schooltijd 
ging ik in Delft studeren. Maar 
dat werd niets en ik switchte 
naar Engels. In deze taal ben ik 
afgestudeerd en werkte daarna 
als leraar, onder andere bij de 
secretaresseopleiding van Schoe-
vers. Later werd ik bibliothecaris 
en archivaris; het scheppen van 
orde in chaos zit mij gewoon in de 
genen. Wellicht is dat onbewust 
de belangrijkste reden, dat ik 
indertijd de filatelie als hobby 
heb gekozen.' 

Nieuwe uitdaging 
'In de jaren van mijn studie en de 
periode na mijn huwelijk kwam 
de filatelie op een lager pitje te 
staan, maar ik bleef trouw lid van 
Hoiiandia. Op een gegeven mo
ment begon het weer te kriebelen 
en ik begon naast mijn collectie 
Nederland met het verzamelen 



van Engelstalige literatuur op 
postzegels. Dit gebied is veel om
vangrijker dan je in eerste instan
tie zou vermoeden. Ik kwam er al 
snel achter, op hoeveel postzegels 
alleen al de beeltenis van William 
Shakespeare prijkte. Daarnaast 
verzamel ik olifanten op zegels, 
kerstzegels en de automaatboek
jes van Nederland. Hoewel ik deze 
collecties nog steeds met plezier 
verder uitbouw, heeft mijn col
lectie Nederlandse schapverpak
kingen momenteel mijn grootste 
interesse. Het is een nieuw en zeer 
avontuurlijk verzamelgebied, 
waarin ik mij helemaal uit kan 
leven. Deze schapverpakkingen 
bestaan vanaf 1995 en met mijn 
collectie kan ik laten zien hoe snel 
het verkoopbeleid van de post 
in nog geen twintig jaar tijd is 
veranderd.' 
'Na het verschijnen van de eerste 
schapverpakkingen vormde zich 
al snel een weliswaar klein, maar 
zeer actief groepje enthousiaste
lingen. Samen maakten we jacht 
op de nieuw verschenen mailers, 
hangzakjes en hangboekjes. Hierin 
worden zegels, pakketzegels, 
luchtpostbrieven, briefkaarten, en 
verhuiskaarten verkocht. Toen we 
elkaar eenmaal kenden, wisselden 
we onderling informatie uit over 
nieuwe uitgaven en waar die zoal 
verkrijgbaar waren. De post doet 
daar geen enkele mededeling over 
en waarom zouden ze? Schapver
pakkingen zijn immers functio
nele uitgaven en niet bedoeld om 
verzamelaars geld uit de zak te 
kloppen! Je stort je dus in een on
bekend avontuur. Soms worden er 
proefnemingen met nieuwe artike
len gedaan, die slechts bij enkele 
kantoren beschikbaar zijn en dan 
nog het liefst in de zomerperiode, 
waarin de meeste verzamelaars 
wat minder alert zijn. In dat soort 
gevallen komt een netwerkje van 
medeverzamelaars goed van pas. 
Het wonderlijke is, dat het vrijwel 
uitsluitend om gestudeerde en 
enigszins eigenzinnige mannen 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 'HOLLANDIA' 

Speciale uitgave ter gelegenheid van het iio-jarige bestaan van postzegelvereniging Hollandia 

gaat. We hebben daar nog geen 
sluitende verklaring voor kunnen 
vinden.' 

Zeldzaamheden 
'Langzamerhand heeft de belang
stelling voor dit nieuwe gebied 
zich in de breedte ontwikkeld en 
heeft de marktwerking ervoor 
gezorgd, dat voor zeldzaamhe
den uit de beginperiode al flinke 
bedragen worden neergeteld. De 
eerste pakketzegels bijvoorbeeld 
zijn in de oertijd van de schapver
pakking met vele soorten bedrijfs
reclames verschenen. Toen de eer
ste verzamelaars van dit kersverse 
gebied het in de gaten kregen, 
was het voor een aantal varianten 
al te laat: die waren uitverkocht 
of uit de schappen verdwenen 
en alleen nog gebruikt te vinden. 
Op ongebruikte exemplaren, 
die indertijd vijf tot tien gulden 
kostten, wordt flink gejaagd en 
prijzen van honderd euro of zelfs 
meer zijn voor de schaarse soorten 
geen uitzondering.' 
'Vreemd genoeg blijft het voorlo
pig helaas bij een stijgende finan
ciële waardering van dit gebied. 
Hoewel er een kleine opleving in 

de belangstelling was, nadat de 
schapverpakkingen in de speciale 
catalogus van de NVPH werden 
opgenomen, blijft het aantal ver
zamelaars hiervan dun gezaaid. 
Misschien vindt men de verpak
kingen te groot en daarom onhan
dig om in albums op te nemen. In 
ieder geval hoeft de verzamelaar, 
die zijn collectie schapverpak
kingen tentoonstelt om die eens 
aan een groter publiek te laten 
zien, voorlopig niet op veel bijval 
te rekenen. Zelfs als de verzame
ling een aantal zeldzaamheden 
bevat, ziet bijna niemand dat er 
vanaf. En niet alleen de bezoekers 
van de tentoonstelling, maar ook 
de meeste de juryleden moeten 
passen. Ik kan het ergens wel 
begrijpen: over klassieke zegels is 
veel meer kennis beschikbaar en 
kennelijk hebben die welbekende 
oudjes voor de meesten veel meer 
uitstraling.' 

Jubileum 
Gerard Grootveld is lid van diverse 
verenigingen, maar Hollandia is 
hij altijd trouw gebleven, nu al 
ruim veertig jaar. Inmiddels is 
hij lid van verdienste en vervult 

'Schapverpakkingen 
vormen een nieuw 
verzamelgebied, 
waarin ik mij hele
maal kan uitleven' 

diverse functies: naast pen
ning- en veilingmeester is hij ook 
de archivaris van de club, die in 
november 2012 het no-jarige jubi
leum vierde. Hollandia is één van 
de oudste postzegelverenigingen 
van Nederland, stond aan de 
wieg van dit maandblad en telde 
vele bekende filatelisten onder 
haar leden: W.P. Costerus, H.P. van 
Lente, Leon de Raay en L.H. Tholen 
kennen we nu nog door de filate-
listische prijzen die naar hen zijn 
vernoemd. Andere illustere na
men zijn Jan Poulie, Sem Hartz, de 
huisgraveur van johan Enschedé, 
en G.C. van Balen Blanken, de 
'kraker' van alle platen van de 
eerste emissie van Nederland. Zijn 
zoon fungeert tegenwoordig als 
voorzitter van de club. 
Na een grote periode van bloei, die 
zijn hoogtepunt in het midden van 
de jaren tachtig met rond duizend 
leden bereikte, ging het daarna, 
zoals met veel verenigingen, ge
staag bergafwaarts. Ondanks deze 
onontkoombare tendens komen 
de leden nog steeds met veel 
plezier bijeen om informatie uit te 
wisselen. 'Alles weten is belangrij
ker dan alles bezitten', is niet voor 
niets het credo van de club. Het 
jubileum van Hollandia is inmid
dels op passende wijze gevierd 
met een feestelijke bijeenkomst 
en een kleine tentoonstelling over 
de no-jarige historie. Bovendien 
kregen alle aanwezige van de 
140 leden een speciaal velletje 
postzegels ter gelegenheid van dit 
heugelijke feit uitgereikt.' 

Toekomst 
Ondanks het kleine wolkenveldje 
dat door het dalend ledental 
boven de club hangt, heeft Gerard 
Grootveld een positieve kijk op 
zijn filatelistische toekomst. 
'De schapverpakkingen zullen 
ook in de komende jaren verslag 
blijven doen van de ontwikkelin
gen bij de post. Mijn verzamel
gebied blijft dus groeien en ik 
kan mijn ontdekkingstocht langs 
postagentschappen, vereni
gingsbijeenkomsten, beurzen, 
veilingen en op internet voortzet
ten. Daarnaast hoop ik voldoende 
tijd te vinden om alle nieuwe 
vondsten in albums te ordenen. 
In de reguliere albums kan ik mijn 
verhaal niet goed kwijt, dus die 
maak ik zelf. Ook in het beschrij
ven van mijn collectie gaan vele 
uurtjes zitten. Er Is momenteel 
wat achterstand en dat baart de 
archivaris in mij wel een klein 
beetje zorgen.' 

Dit is de zevende 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 IN GOUDA OP 24 JUN1186 
DIE EEN KORPORAAI 

IN ZIJN OMZWERVINGEN DOOI 
H. W. VAN DER YLIST A.I.E.P. / FRPSL / © 2013 

Wat mij opviel aan de envelop is, 
dat er steeds werd geprobeerd 
om de envelop aan de bewuste 
Korporaal P. Schaap van het Regt. 
Grenadiers en Jagers in Rotterdam 
- of waar hij dan ook was - af te 
leveren. Omdat de envelop in eer
ste instantie niet was af te leveren 
in Rotterdam, werd de envelop 
steeds doorgezonden met aan de 
voorzijde de bemerkingen5p/7^e-
nisse of Oostvoorne, Oud Alblas-
serdam, te 'S Gravenhage, Hof 
van Delft, Hage, Kethel, Schiplui
den, gedetacheerd te sHage en er 
twee maal een cijferbemerking te 
weten 2(̂ e en 3,9 en tweemaal een 
onleesbaar signatuur geplaatst en 
aan de achterzijde de vermelding: 
ont. 6. ret. 25.6.67 en Onbekend 
bij het Detachement Hof van 
Delft en Gordijn fact. 

De volgende stap was de verschil
lende Stempeldatums te achter
halen en deze op volgorde te 
brengen. 
Op een oude landkaart uit 1918, 

„ ^ ^ ^ -

Het zal begin jaren zestig geweest zijn, dat ik als lid van de Leidsche Vereeniging van 

Postzegelverzamelaars, bijgaande envelop op de verenigingsveiling kocht (afb. 1). 

Niemand wilde deze, oorspronkelijk gekreukelde en lichtelijk opengescheurde envelop 

hebben. Omdat ik al jaren bezig was met postgeschiedenis, heb ik de envelop gekocht 

voor vermoedelijk het kapitale bedrag van 5 a 6 gulden. 

Thuis gekomen in Amsterdam ben ik de envelop eerst goed gaan bekijken en heb 

deze voorzichtig versterkt door het achterplakken met Japans zijdevloei. Dit vloei 

gebruikten wij in die tijd in de drukkerij voor het zogenaamde 'toestellen' van een 

gedrukt vel dat in de legger om de drukcilinder werd gemonteerd. 

van J.B. Wolters in Groningen 
(afb. z), zijn de volgende kleinere 
plaatsen met rood onderstreept: 
//o/(bij De\pi),Schipluiden,Ketel 
(bij Sch\edam), Oostvoorne, 
Brielle, Spijkenisse en OudAlblas. 

Stempelsoorten 
De op de envelop aanwezige 

stempels zijn te verdelen in dag-
tekeningstempels met oudste 
uuraanduiding (vanaf i860); 
dagtekeningstempel met takje 
(vanaf 1865); tweeletterstempels 
(vanaf 1866) en naamstempels 
(hulpkantoren vanaf 1858 en 
proefstempel 1865). Voor een 
specificatie van de gebruikte 

9 '-TT-

stempels voor de verschillende 
plaatsen wordt verwezen naar de 
lijst op het eind van dit artikel, 
zoals gepubliceerd in Postmerken 
& Postinrichtingen. 

Afstempelingen zwerf envelop 
De envelop werd verzonden op 24 
juni uit Gouda, afgestempeld met 
'GOUDA 24 JUN 67' (takjestempel), 
werd ontvangen op 24 juni in 
Rotterdam en op achterzijde 
gestempeld met ROTTERDAM 
24JUN674A-8A. 
Hier bleek dat de korporaal niet 
aanwezig was of niet te vinden. 
Na de zoektocht werd op de 
achterzijde geschreven ont. 
(vangen) & ret.(tour) 25.6.67 en 
aan de voorzijde gestempeld met 
verzendstempel ROTTERDAM 
25IUN8A-12M. 
Vanaf dat moment is de envelop 
met inhoud gaan zwerven. Nu kan 
alleen aan de hand van de afge
slagen stempels getracht worden 
een logische volgorde van het 
zwerven te vinden. 

In Rotterdam dacht men dat de 
envelop naar 'Kethel', in de buurt 
van Schiedam, verzonden moest 
worden, vandaar het aankomst
stempel SCHIEDAM 26/7 7-12 67. 
De envelop moet hier 's morgens 
vroeg zijn aangekomen. 
Blijkbaar was de korporaal ook 
niet in Kethel en werd 'sHage' ge
schreven en de envelop doorge
zonden naar 's Gravenhage, waar 
deze van het aankomststempel 
's GRAVENHAGE 26 JUN 4A-8A werd 
voorzien. Ook hier was de kor
poraal niet en dacht men dat hij 



JEPOSTE ENVELOP, 
)LEEF ACHTERVOLGEN 
[UIDHOLLAND 

en afb 4 achterzijde envelop met 
onderstaande nummers) 

1 GOUDA 24)UN 67 takje, 
(1015027) 38zf (zonder 
franco) 

2 ROTTERDAM 24 )UN 67 4A8A, 
(1051030') 29 

3 ROTTERDAM 25 JUN 67 8A12M, 
(1051030') 29 

4 SCHIEDAM 26/6 712 67, 
(1053917)26 

5 'SGRAVENHAGE 26 JUN 67 4A

8A, (1017057) 29 
6 DELFT 27/6 810 67 , (1010019) 

26 
7 'SGRAVENHAGE28 JUN 678M

12M, (1017057) 29 
8 DELFT 29/6 510 67, (1010019) 

26 
9 DORDRECHT 30 JUN 67 4A8A, 

(1012019)29 
10 OUDALBLAS , (1039601) 49 
11 'SGRAVENHAG5JUL67128M, 

(1017057) 29 (2x) 
12 BRIELLE9)UL67 8M12M, 

(1007019) 29 
13 SPIJKENISSE,(1055501)51 

m'Hof'bij Delft zou zijn In Delft 
aangekomen kreeg de envelop 
het aankomststempel DELFT 27/6 
810 en werd getracht de envelop 
af te leveren m Hof bij Delft 
Nadat men ook hier probeerde 
de korporaal te vinden, wat met 
lukte, werd de envelop terug
gezonden naar 's Gravenhage, 
nadat men 'te 'SGravenhage' had 
geschreven en het voorgaande 
'Hof van Delft' had doorgehaald 
Inmiddels had de facteur Gordijn 
op de achterkant van de envelop 
geschreven dat de korporaal on
bekend was bij het Detachement 
m Hof van Delft 
BIJ aankomst in 's Gravenhage 
werd het aankomststempel 
's GRAVENHAGE 28 JUN 8M12M 
geplaatst 
Ook hier wist men de korporaal 
met te vinden en schreef men 
'Schipluiden omdat men ver
moedde, dat de korporaal daar 
gelegerd was De envelop ging 
nu richting Delft, afstempeling 
DELFT 29/6 510 In Schipluiden was 
blijkbaar nog steeds geen korpo
raal te vinden Men vermoedde, 
dat deze korporaal in OudAlblas 
kon zijn en zond de envelop naar 

Dordrecht Bij aankomst afgestem
peld met DORDRECHT 30 JUN 4A8A 
en vandaar werd de envelop naar 
het hulpkantoor van OUDALBLAS 
gezonden en afgestempeld 
Omdat de korporaal ook hier met 
gelegerd was, werd na enige 
dagen wederom getracht de 
envelop te bezorgen en op de en
velop geschreven gedetacheerd 
te SHage' en naar 's Gravenhage 
gezonden Bij aankomst gestem
peld met's GRAVENHAGE 5 )UL 
12M8M(2X) 
Ten langen leste dacht men dat 
de korporaal gelegerd was m Spij 
kenisse of Oostvoorne en werd de 
envelop verzonden naar Brielle, 
aankomststempel BRIELLE 9 )UL 
8M12M en vandaar naar het hulp
kantoor Spijkemsse gezonden en 
bij aankomst het (proef)stempel 
SPIJKENISSE geplaatst 

Conclusie 
Was dit het eindstation? Wie het 
weet mag het zeggen, m ieder 
geval zijn er geen andere stem
pelafdrukken meer te vinden op 
deze envelop Of het verhaal klopt 
weet ik ook met, maar heb het m 
ieder geval getracht 

Lijst van afstempelingen 
(tussen haakjes de nummering 
gebruikt in Postmerken & Postin
richtmgen m Nederland tot 187t, 
deel 1, uitgave van Po&Po 2006 
en stempeltype) (afb 3 voorzijde 

■* ^̂ 4̂  ̂ ^̂  S^r. ...y..J- . ^ x\-

11 

'^g^^:.>^^rJ^c:r,r'^^ 

^ 
^ 

rd; 

45 



DE VIER ELEMENTEN 

Aarde (,) Lucht (2) Water 
JOHN BEENEN, HOORN 

Vuur (4) 

iflPH 

HtliliHilffiTlIO 

De meeste mensen zullen, als het hen gevraagd 

wordt, de vier klassieke elementen wel kunnen 

opnoemen: Aarde, Lucht, Water en Vuur. Ook 

weten we wel dat het heel oude begrippen zijn 

en misschien weten we ook nog wel dat zij tot in 

deze tijd in esoterische kringen voortleven. Maar 

verder gaat ons begrip meestal niet. Vandaar dat 

ik hier zal proberen aan de hand van postzegels, 

die erover verschenen zijn, deze begrippen wat te 

verduidelijken. -M 
' 9 

Inderdaad is het begrip van de 
'vier elementen', waaruit alles in 
het leven zou zijn opgebouwd, 
al heel oud en stamt al uit de 
oude Babylonische filosofie (18-16 
v.Chr.). 
In deze oudere filosofieën zijn 
deze vier elementen in soms licht 
afwijkende vorm al te vinden 

zoals: Aarde, water of zee. Vuur en 
Wind, als abstractie van resp. de 
begrippen: hardheid, vloeibaar
heid, temperatuur en beweeglijk
heid. 

In de Griekse oudheid kende men 
er vijf: Aarde, Lucht, Water en 
Vuur en... Aristoteles (5) (384-322 

v.Chr.) voerde Ether (de ruimte, 
waarin de planeten zweven) als 
vijfde element op. Dat vijfde ele
ment, in het Latijn 'Quint', heeft 
geleid tot ons begrip 'Kwintessen
ce' (de kern van dingen). Zo werd 
dit element meestal gezien. 
Er werd gedacht dat alles op 
aarde was opgebouwd uit deze 

vier elementen, in verschillende 
verhoudingen. De ether was equi
valent met de kosmos. Over het 
algemeen was de indeling van de 
dingen logisch, vogels bestonden 
vooral uit lucht, slangen uit aarde, 
zwemmend gedierte uit water, 
maar sprinkhanen bijvoorbeeld 
uit vuur. 

De indeling berust op een nog 
oudere filosofie uit India. De 
Grieks-Siciliaanse wijsgeer 
Empedocles (ca. 490-430 v.Chr.) 
was een van de eersten die de 
theorie verkondigde dat alle 
stoffen waren opgebouwd uit 
vier elementen. Later meende 
men dat de vier lichaamssappen 
van Hippocrates (6) (ca. 460-370 
v.Chr.) hiermee overeenstemden, 
namelijk bloed met vuur, gele 
gal met lucht, slijm met water en 
zwarte gal met aarde. Deze leer 
heeft standgehouden, tot in de 
tweede helft van de 18e eeuw 
toen door de Fransman Antoine 
Lavoisier (1743-1794) het chemisch 
elementbegrip ontstond. 
De elementen in de Chinese 



Babylonië 

Griekenland 

China 

Middeleeuwen 

Aarde 

Aarde 

Aarde 

Aarde 

Aarde 

Lucht 

wind 

lucht 

hout 

lucht 

Water 

water, zee 

water 

water 

water 

Vuur 

vuur 

vuur 

vuur 

vuur 

Diversen 

ether 

metaal 

zwavel, kwik, zout 
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filosofie zijn een beetje anders na
melijk: Hout, vuur, aarde, metaal 
en water, in hun astrologie gekop
peld aan verschillende begrip
pen. In de onderstaande tabel zijn 
deze begrippen tezamen met die 
van andere elementen weerge
geven. 

In de Middeleeuwse Westerse as
trologie keren de vijf kernbegrip
pen van de oude Grieken terug 
met daaraan door Paracelsus 
(8) (14931541) toegevoegd drie 
'elementen' die in de toenmalige 
opvattingen zeer interessant 
waren: zwavel, kwik en zout. Deze 
'elementen' vormen de kern van 
hun streven van het zoeken naar 
goud. 
Het is duidelijk dat in de loop 
van de jaren de veelheid van 
filosofieën en het feit dat vroeger 
de natuur minder goed werd 
begrepen dan in de tegenwoor
dige tijd, ertoe hebben geleid dat 
langzamerhand meest merk
waardige theorieën en filosofieën 
opgeld deden. 
Over of dit voor ons tegenwoor
dig nog betekenis heeft, kunnen 
diepgaande discussies worden 
gevoerd. 
Ook in de Tarot bestaat een verge
lijkbare indeling, ook staan deze 
elementen voor de verschillende 
standen in de maatschappij. 
Het blijkt dat ook de vier kleuren 
van ons kaartspel: schoppen, 
harten, ruiten en klaver, verwant 
zouden zijn aan de vier elemen
ten. 

Zoals we uit tabel kunnen aflezen 
kunnen er heel wat zaken met een 
verdeling vanuit de vier elemen

ten worden geassocieerd, maar 
voor sommige zaken lijkt dat toch 
meer toeval dan er een filosofie 
aan ten grondslag ligt. Per slot 
van rekening is zo'n opsomming 
ook gemakkelijk te maken in 
drieën of zevenen, zoals de verde
ling van een octaaf, de dagen van 
de week, de zeven wereldwonde
ren, de zeven Roomskatholieke 
sacramenten, de zeven takken 
van de Menora van de Joden, de 

zeven kleuren van de regenboog, 
de zeven vette en magere jaren 
enz. 
De oude vier elementen, waarop 
volgens de toenmalige filosofen 
de wereldorde op gebaseerd zou 
zijn, is door de moderne weten
schap duidelijk achterhaald. Het 
is niet langer de basis waar onze 
kennis op rust, maar niet meer 
dan een interessante folklore, 
leuk om over te filosoferen, maar 

niet iets om rekening mee te hou
den. Er zijn mooie postzegels over 
verschenen (Australië, Duitsland, 
Frankrijk (7), Hongkong, Liechten
stein, Portugal (9), VS). 

Babylonië 

Hippocrates 

China 

Middeleeuwen 
Dierenriem 

Tarot 

Tarot 

Kaartspel 

Karakter 

Seizoenen 

Klimaat 

De vier 
Evangelisten 

Windrichtingen 

Bloemen 

Aarde 

hardheid 

zwarte gal 

bruin, geel. Aarde, 
Saturn us 

Stier, Maagd, 
Steenbok 

pentagram, 
pentakels munten 

kooplieden 

ruiten 

melancholiek 

herfst 

droog, koud 

Johannes 
De adelaar 

West 

Chrysant 

Lucht 

beweeglijkheid 

gele gal 

blauw, groen, 
Jupiter 

Tweelingen, Weeg
schaal, Waterman 

zwaarden 

boeren 

klaveren 

sanguinisch 

voorjaar 

vochtig, warm 

Marcus 
De leeuw 

Noord 

Bloesem 

Water 

vloeibaarheid 

slijm 

Zwart, Mercurius, 
Venus 

Kreeft, Vissen, 
Schorpioen 

bokalen (Bekers) 

geestelijkheid 

harten 

flegmatiek 

winter 

koud, vochtig 

Matheus 
De engel 

Zuid 

Bamboe 

Vuur 

temperatuur 

bloed 

Rood, Mars 

Ram, Leeuw, 
Boogschutter 

staven 

adel 

schoppen 

cholerisch 

zomer 

warm, droog 

Lucas 
De stier 

Oost 

Orchidee 
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FILATELISTISCHE EVENEMENTEN 15 januari: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruineweg 272,141630. 
Tel: 0243584332. 
secretaris(anoviopost.n I 

Opgaven voor deze rubrielc 
in het maartnummer 2013 
(verschijnt 7 maart 2013) 
moeten uiterlijlc op 31 
januari 2013 in het bezit 
zijn van de redactie van 
'Filatelie', 
Postbus 30014, 
1303 AAAlmere 
of op die datum per email 
naar redactiecsdefilatelie.nl 
zijn Ingezonden. 

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

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

TENTOONSTELLINGEN 
EN /MANIFESTATIES 

2013 

2S, 26, 27 januari: 
Loosdrecht. Filateliebeurs 
20/3, Aciimea Health Center 
(vh Pandahallen), 
Industrieweg 10. 
www.filateliebeurs.nl 

27 januari: 
Lelden. Postzegeltotaaldag 
/fw/', Ver. gebouw K&G, I.e. 
de Rijpstraat 29,103016. 
Tel: 0715212938. 
webinaster@lvpv.nl. 
www.lvpvjnl 

16 februari: 
Kloetinge. Voorjaarsbeurs, 
Amicitia, Schimmelpenninck
straat 14,1017. 
Tel: 0113228562. 
ecnKSzeelanddnet.nl 

2324 februari: 
ioxcaXo.Jaarlijks Filafesti
val, Muziekver. Volharding, 
Haarloseweg 7,93017. 
Tel: 0545273404.2X om i6u 
pzveiling, tel: 0545472896. 
a.damen38o(3)upcmail.nl 

24 februari: 
Nijmegen. 'Postzegel
Totaal', Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruineweg 272,1016. 
Tel: 0243584332. 
www.novlopost.nl 

8,9,10 maart: 
Varsseveld. Ach terhoek 
20/3, Van Pallandhal.van 
Pallandstraat 8, vr. 1922, za. 
1018, zo1016. 

29,30 maart: 
Gouda. De Brievenbeurs/ 
Filamania/Ooldacarta, 
Sporthal 'de Mammoet', 
Calslaan 101 
www.brievenbeurs.n 1 

2i^^^^^^^ÊÊF^LZ.t^ÊÊ 
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19 ,20 april: 
's Hertogenbosch. 4e 
Fllafair, Maaspoort Sports & 
Events 
Marathonloop 1, vr: 1017, za: 
1016. www.filafair.nl 

1112 mei: 
HeeT\en.€uroPhila 2013, 
Mondriaan, lohn F. Kenne
dylaan30i. 
j.vdbosch(a)ziggo.nl 

18,19,20 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2013, 
Americahal, Laan van Erica 
50, vr, za: 1017; zo 1016. 
www.postex.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

10 januari: 
Hoofddorp.ANBOgebouw 
'De jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,1016. 

Tel: 0654741761. 
Kloetinge. Amicitia, Schim

melpenninckstraat 14,1922. 
Tel: 0113228562. 
ecm@zeelandnet.nl 

12 januari: 
Drachten. Fries congrescen

trum. Oprijlaan 3,93016. 
Tel: 05050333926. 
infoOwbevenementen.eu 
Dronten. 'Open Hof', De Zuid 
2,1330 1630. Tel: 0321314305. 
wolterschaap(ä)solcon.nl 
Elshout (Nbr). Gebouw 't 
Rad, Kerkstraat 39,1013. 
Tel: 0416379919. 
h.l.j.albers@home.nl 
Enschede. Zaal Meros, Jan 
Vermeerstraat 47,1015. 
Tel: 0573401874. 
hazewmkellue@kpnplanet.nl 
Gouda. Zorgcentrum, Korte 
Akkeren 400,12301630. 
Tel: 0611837028/53209710. 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,1216. 
Tel: 0227542286. 
Maassluis. Zalencentrum 

^^^^^^^^^^^B^^^ \ .^ ' ^^^H 
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Koningshof, Uiverlaan 20, 
1216. Tel: 0105916747. 
secretarispvm@amail.com 
Wijchen. Brede School 'Noor
derlicht', Roerdompstraat 76, 
1013. 
Tel: 0246413608/6413355. 
Zeist. Christelijk College, 
Graaf Adolflaan 4,101530. 
Tel: 0306300776. 
www.primazegel.nl 

13 januari: 
AnnaPaulowna. 'Veerbrug', 
Sportlaan 21,93013. 
Tel: 0223531518/0224223029. 
Boxtel. Gemeenschapshuis 
De Walnoot, Reginahof 1,10

13. tel: 0411673485. 
Venlo. 'LimianZ', Kaldenker

kerweg 182b, 1013. 
Tel: 0773517700/3820064. 
Wijchen. Brede school 
'Noorderlicht', Roerdomp

straat 76,1013. Tel: 024

6413608/6413355. 

17 januari: 
Kerkrade. Café Rolduc, Zon

straat 33, va 19. 
Tel: 0455415088. 
b.berends@ziago.nl 

19 januari: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat 9,93015. 
Tel: 0297343885/322034. 
www.postzegelverenigma 
aalsmeer.nl 
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravelijn 55. Tel: 055

3558600/0630718411. 
www.eindejaarsbeurs.nl 
Appingedam. ASWAge

bouw. Burg. Klauckelaan 16, 
1016. Tel: 0596611454. 
Boskoop. 'In de Stek', Puttel

aan 148,1317. tel: 0172215264. 
jandezwijger@telfort.nl 
KatwijkRijnsburg. wijkge

bouw 'De Wiek', Fresiastraat 
19,1015. Tel: 0715173995. 
www.postzeqelvereniging

katwijkrijnsburg.nl 
Mijdrecht. De Meijert, Dr.|. 
v.d.Haarlaan 6,93013. 
Tel: 0297289322. 
nenpandOhotmail.com. 
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www.verzamelaarsderon

devenen.nl 
Purmerend. Wijkcentrum 'De 
Inval', Karekietpark 16. 
Tel: 0633650247. 
Schoonhoven. St. Ver. 
huis De Zilverstad, Nieuwe 
Singel39,1316. Tel: 0172

216239/0306882564. 
)zirkzee@ziggo.nl 
Woudenberg. Cultureel Cen

trum de Camp, de Bosrand 15, 
131630. Tel: 0332863510. 
lvasi@zigqo.nl 

20 januari: 
Huissen. Cultureel centrum 
'DeBrink', Brinks, 1015. 
Tel: 0263271979
jan.s.roelofsen@planet.nl 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,912. 
Tel: 0224298416. 
Uden.Trefecntrum, 
Cellostraat 1,9301230. 
Tel: 0413265240. 

schilder@tiscali.nl 
Veghel. 'De Golfstroom', van 
Diemenstraat ia, 9301230. 
Tel: 0413367786. 
www.verzamelbeursveghel.nl 

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

26 januari: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan35, 
tel: 0654741761. 
Bodegraven. 'Rijngaarde', 
Rijngaarde 1,101430. 
Tel: 0653260579/13536015. 
http://postzegelvereniging
nvpvbodegraven.jouwweb.nl 
Brielle. Zalen Centrum, 
Langestraat 76,12301530. 
Tel: 0181415640. 
halooverbeek@planet.nl 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 1013. 
Tel: 0475321179. 
j.maessen@home.nl 
Winschoten. Gebouw SV 
Bovenburen, Tromplaan 86, 
1015. Tel: 0597592676. 
gr.elzen@hetnet.nl 
Wijk bij Duurstede. Karolin
gersweg 234,111530. 
Tel: 0622650760. 
|anwiel@live.nl 
Zwolle, jubal. Geert Groot
estraat 1,1015. 
Tel: 0384216493. 

27 januari: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6, Wijk de 
Maare, 912. Tel: 0227542286. 

28 januari: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruineweg 272,1922. 
Tel: 0243584332. 
secretaris@noviopost.nl 

2 februari: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg2,1316. 
Tel: 0229582544. 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reegweg 79,1216. 
Tel: 0786814441. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldi
straat 4,101530. 
Tel: 0621485476. 
dickschopman@gmail.com 
Meppel. Kerkelijk centru 
TRIAS, Groenmarkt 6,1015. 
Tel: 0529432746. 
taf.kuiper@hetnet.nl 
Nijverdal. Hervormd Cen
trum, Constantijnstraat 7a, 
1016. Tel: 0624109133. 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,1015. 
Tel: 0297525556. 
Waalwijk. Buurthuis 'De Bloe
menoord', Bloemenoord
plein 3,913. Tel: 0416337982. 
carlaevl@home.nl 

3 februari: 
Obdam. 'De Brink' naast RK 
kerk, Dorpsstraat 153155,912. 
Tel: 0226452047. 
Uden. Trefecntrum, 
Cellostraat 1,9301230. 
Tel: 0413265240. 
schilder@tiscali.nl 

4 februari: 
Nunspeet. De Wheme, 
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Ds. de Bouterlaan 5,1315-1615. 
Tel: 0341-256163. 
keesdebiltshotmail.com 

9 februari: 
Alphen a/d Rijn. Maranat-
hakerk, Raadhuisstraat 82-84, 
10-16. Tel: 0182-395103. 
coro65alokpnmail.nl 
Dronten. 'Open Hof', De Zuid 
2,1330 -1630. Tel: 0321-314305. 
wolterschaapOsolcon.nl 
Elshout, Gebouw 't Rad, 
Kerkstraat 39,10-13. Tel; 0416-
379919. h.l.j.alberstBhome.nl 
Gouda. Zorgcentrum, Korte 
Akkeren 400,1230-1630. 
Tel: 06-11837028/53209710. 
Hoofddorp. ANBO-gebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,10-16. 
Tel: 06-54741761. 
Hoogicarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12-16. 
Tel: 0227-542286. 
Maassluis. Zalencentrum 
Koningshof, Uiverlaan 20, 
12-16. Tel: 010-5916747. 
secretarispvm (agmail.com 
Zuidlaren. Centrum de 
Ludinge, Ludinge 4,10-16. 
Tel: 050-4093722. 
nijlandhohome.nl 

10 februari: 
Anna-Paulowna. 'Veerbrug', 
Sportlaan 21,930-13. 
Tel: 0223-531518/0224-223029. 
Wijchen. Brede school 'Noor

derlicht', Roerdompstraat 76, 
10-13. 
Tel: 024-6413608/6413355. 

16 februari: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat 9,930-15. 
Tel: 0297-343885/322034. 
www.postzegelverenigmg 
aalsmeer.nl 
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravelijn 55. Tel: 055-
3558600/06-30718411. 
www.eindeiaarsbeurs.nl 
Bilthoven. FCOE, 'Vogelnest', 
Boslaan 1,10-16. 
Tel: 0346-572593 (na i9u) 
Boskoop. 'In de Stek', Puttel-
aan 148,13-17. tel: 0172-215264. 
landezwiigerOtelfort.nl 
Mijdrecht. De Meijert, Dr.J. 
v.d.Haarlaan 6,930-13. 
Tel: 0297-289322. 
nenpandcshotmail.com. 
www.verzamelaarsderon-
devenen.nl 
Reeuwijk. 'De Brug', Dunant-
laan 1,10-15. Tel: 0172-216239. 
jzirkzeecaziggo.nl 
Woudenberg. Cultureel Cen
trum de Camp, de Bosrand 15, 
13-1630. Tel: 033-2863510. 
IvasKSziggo.nl 

17 februari: 
Castricum. Dorpshuis De 
Kern, Overtoom 15,10-16. 
Tel: 0251-313852. 
Schagen. De Groene Schakel, 

Mauvestraat 161,9-12. 
Tel: 0224-298416. 
Veghel. 'De Golfstroom', van 
Diemenstraat ia, 930-1230. 
Tel: 0413-367786. 
www.verzamelbeursveghel.nl 

21 februari: 
Kerkrade. Café Rolduc, Zon-
straat 33, va 19. 
Tel: 045-5415088. 
b.berendsOziggo.nl 

23 februari: 
Brielle. Zalen Centrum, Lan-
gestraat 76,1230-1530. 
Tel: 0181-415640. 
halooverbeekcaplanet.nl 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 10-13. 
Tel: 0475-321179. 
).maessen(5)home.nl 
Zwolle, lubal. Geert Groot
estraat 1,10-15. 
Tel: 038-4216493. 

24 februari: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6, Wijk de 
Maare, 9-12. Tel: 0227-542286. 
Huissen. Cultureel centrum 
'De Brink', Brink 8,10-15. 
Tel: 026-3271979. 
jan. s.roelofsencap I anet.nl 
Wijk bij Duurstede. Karolin
gersweg 234,11-1530. 
Tel: 06-22650760. 
janwielolive.nl 

VEILINGEN 

2013 

Zwolle. Veilinghuis 'De Voor
straat', Voorstraat 23. 
Tel: 038-4211045. 
veilinghuisfflidevoorstraat.nl 
www.devoorstraat-winkel.nl 
5 feb. Kijkdag 830-2130. 
5 feb. Beursavond 18-21.30. 
6 feb. kijkdag 8.30-18.50. 
6 feb. 19U aanvang veiling 
7 feb. 8.30-15 kijkdag 
naveiling, telefonische 
naveilingtotiifeb. 15U. 

17) 18,19 januari: 
Amstelveen. Corinphila 
veilingen, tel: 020-6249740. 
www.corinphila.nl 

27-31 mei: Wil (CH). Interna
tionale Rapp veiling. 
Toggenburgerstrasse 139. 
Tel: 0041-71-9237744. 
info@rapp-auktionen.ch 
www.rapp-auktionen.ch 

30,31 mei, 1 juni: 
Amstelveen. Veiling Co
rinphila. Tel: 020-6249740. 
www.corinphila.nl 

3,4.5 oktober: 
Amstelveen. Veiling Co
rinphila. Tel: 020-6249740. 
www.corinphila.nl 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82, 
2518 AD 's Gravenhage 
Tel: 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag 10-17 uuf. zaterdag, 
zondag en feestdagen 12-17 
uur. Gesloten op maandag, 
2e paasdag, 2e pinksterdag, 
Koninginnedag, 25 december 
en 1 januari. Museumkaart 
gratis. Voor kortingen zie 
www.muscom.nl 
Studiezaal Postwaarden 
Maandelijks kunt u - alleen op 
afspraak - origineel materiaal 
uit het depot postwaarden 
bestuderen en bezichtigen. 
Onderzoekersdagen: 
(donderdag) 17 januari, 14 
februari, 14 maart, 18 april en 
16 mei. Als u materiaal wilt be
studeren, neem dan contact 
op met Monique Erkelens (tel 
070-3307567), email merke-
lensgrnuscom. Sinds vorig 
jaar moet de onderzoeker -
zoals elke museumbezoeker -
normaal toegang betalen. 

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

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

HET DUURSTE POSTSTEMPEL VAN 2012 

Eind vorig jaar verscheen 
het duurste poststempel van 
2012. Wanneer u in bezit wilde 
komen van een afdruk van 
dit stempel, moest u 'slechts' 
een bedrag van € 295 betalen. 
Twee afdrukken van het stem
pel komen voor op één van 
de twee velletjes persoon
lijke postzegels die met het 
bijzondere gouden jaarboek 
2012 werden meegeleverd. 
Om te vieren dat het jaarboek 

Nederlandse postzegels voor 
de tiende keer verscheen, 
werd door PostNL een speciale 
gouden editie uitgegeven in 
een oplage van 100 exempla
ren. Deze bijzondere editie 
verscheen naast de normale 
uitgave die € 83 kost, wan
neer u deze bestelt inclusief 
de postzegels. In de normale 
uitgave komen de velletjes 
niet voor. 
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Voor wie valt er nu eigenlijk 
iets te vieren? Het was leuker 
geweest wanneer bijvoor
beeld elke 10e besteller een 
gouden jaarboek kreeg in 
plaats van de normale uit
gave. Of wanneer gewoon bij 
alle edities van het normale 
jaarboek de velletjes waren 
meegeleverd. Nee, helaas 
is dat niet zo. U dient voor 
de twee velletjes € 212 extra 
te betalen. Het is wel een 
bijzonder jaarboek, want 
alle velletjes zijn nog eens 
uniek genummerd. Er zijn 100 
ongestempelde velletjes en 
100 gestempelde velletjes. Ik 
hoop dat in deze tijden van 
crisis uw budget het toelaat 
om samen met PostNL het 
verschijnen van deze 10e 
editie te vieren. De verzame
laar met een laag budget zal 
jammer genoeg niet aan een 
afdruk van dit stempel kun
nen komen. 

HET AANVRAGEN VAN STEMPELAFDRUKKEN 

Regelmatig ontvang ik van 
lezers brieven of e-mails met 
vragen over de verkrijgbaar
heid van afdrukken van 
bijzondere poststempels. 
Men vraagt aan mij waarom 
de adressen niet vermeld 
staan waar schriftelijke 
stempelaanvragen naar toe 
gezonden kunnen worden. Ik 
hoop hierop een antwoord te 
kunnen geven. 
De bijzondere poststempels 
worden aangevraagd door de 
postzegelverenigingen via De 
Bond bij PostNL. De verenigin
gen bepalen zelf of er buiten 
de gelegenheidsenveloppen 
ook schriftelijke aanvragen in 
behandeling kunnen worden 
genomen. De bedoeling is 
dat er gelegenheidsenvelop

pen worden verkocht, omdat 
de opbrengst ten goede 
komt aan de betreffende 
postzegelverenigingen. Men 
doet over het algemeen niet 
moeilijk, u kunt de secretaris 
van de vereniging altijd zelf 
benaderen. De adressen staan 
in elke maand in het maand
blad Filatelie. 
Afdrukken van de beursstem
pels die PostNL gebruikt in de 
stand op de postzegelbeur
zen, zijn verkrijgbaar op de 
beurs zelf. Het is de bedoeling 
dat u naar de beurs gaat om 
daar een stempelafdruk te 
halen. In combinatie met de 
daar uitgegeven beurspostze
gels, is dat altijd leuk. Beurs
enveloppen worden niet meer 
uitgegeven door PostNL. 

http://coro65alokpnmail.nl
http://agmail.com
http://www.postzegelverenigmg
http://aalsmeer.nl
http://www.eindeiaarsbeurs.nl
http://www.verzamelaarsderondevenen.nl
http://www.verzamelaarsderondevenen.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl
http://anet.nl
http://www.devoorstraat-winkel.nl
http://www.corinphila.nl
mailto:info@rapp-auktionen.ch
http://www.rapp-auktionen.ch
http://www.corinphila.nl
http://www.corinphila.nl
http://www.muscom.nl
http://www.muscom.nl
mailto:k.verhulst@ziggo.nl


IJLAZEN 
Samenstellmg: 
Nederlandse tijdschriften: )ohn Dehé, johndehe@gmail.com 
Buitenlandse bladen: Edwin Muller, edwin.muller@kpnmail.nl 

BINNENUNDSE 
BUDEN 

Orgels centraal 
Wie geïnteresseerd Is het 
thema 'Orgels' of 'Muziek' 
doet er goed aan op zoek 
te gaan naar aflevering 
66 van Waalzegel, het 
periodiek van de NVPV-af-
deling Nijmegen. Het hele 
nummer wordt gevuld 
door een artikel van Ab 
Klomp over dit onderwerp. 
Nederland is een echt 
orgelland. Niet alleen telt 
ons land nog steeds zo'n 
vijfhonderd orgels, maar 
door de eeuwen heen 
hebben wij ook vele grote 
orgelbouwers gekend. Nij
megen was eind i6e, begin 
17e eeuw een belangrijke 
orgelstad, met de orgel
makers Johan Nester II en 
Kiespenning. Albert Klomp 
behandelt in zijn artikel 
het ontstaan van het orgel, 
de verspreiding over 
Europa (en verder), de ont
wikkelingen in de bouw/ 
constructie en de plaats 
van het orgel In de liturgie. 

Tegenwoordig is een 
kerk zonder orgel bijna 
ondenkbaar, maar vroeger 
was dat anders. Aanvanke
lijk had de katholieke kerk 
ernstige bezwaren tegen 
alle instrumentale muziek 
(in de kerk) en dus ook 
tegen het orgel. Ook in de 
protestantse kerken waren 
de theologen niet zo ge
lukkig met het gebruik er
van, maar ook hier zorgde 
Luther voor een door
braak. Hij meende, dat 
het evangelie kon worden 
uitgedragen door woord 
en gezang, waardoor in 
Lutherse kerken ruimte 
werd Ingeruimd voor koor 
en orgelmuziek. Uiteraard 
krijgen ook orgelbouwers 
en componisten een plaats 
in dit mooie, ruim geïl
lustreerde artikel. 

Grieks verleden 
Natuurlijk, nieuwe 
uitgiften krijgen ook een 
plaatsje in Hermes 156, het 
bulletin van de postzegel
vereniging 'Griekenland', 
maar het verleden staat 
centraal. Dat is een kleur
rijk verleden, als je kijkt 
naar de artikelen in dit 
nummer. Ruud Verberne 
schreef een mooi stuk 
over een (gekozen) proef 
(20 lepta) van de Tweede 
Olympische Spelen in 
Athene van 1906, gestem
peld, met een bijzonder 
watermerk van Ecuador in 
het papier. Er zijn wel wat 
verklaringen te bedenken, 
maar mysterieus blijft 
het. En een gestempeld 
exemplaar? Verberne: 'Ik 
vermoed, dat een handige 
Griekse bliksem wat van 
deze proeven achterover 
heeft gedrukt en die later 
gewoon heeft opgebruikt 
in de post en daar zo een 
extra ouzo aan heeft over 
gehouden....' 
Olav Petri schreef over 
het eiland Rhodos. Het 
heeft zware tijden gekend. 
Gelegen pal voor de 
Turkse kust, was het een 
strategisch punt, dat meer 
dan eens nieuwe heersers 
had. Petri gaat in op de 
vraag welke sporen de 
verdediging van Rhodos 
heeft nagelaten op het 
verzamelgebied van de 
Griekenland-filatelisten, 
joost Meijer gaat terug 
naar de Eerste Balkanoor
log en dan met name de 
bezetting van het (Turkse) 
eiland Limnos door de 
Grieken. Dat leidde, naast 
veel gevoelens van natio
nale trots, tot een aantal 
opmerkelijke opdruk
ken op Griekse en Turkse 
zegels. Naast al dit moois 
nog een artikel van Jan R. 
Blijleven over een rijkelijk 
gefrankeerde en verfrom
melde envelop die een 
wereldreis maakte en een 
bijdrage van jan van den 
Berg over een Amerikaanse 
antwoordbriefkaart met 
een opmerkelijke bijfran-
kering, waarvan hij het 
tarief analyseert. 

Ondergpronds netwerk 
De Filatelistenvereniging 
Duitsland vierde haar 
jubileum (25 jaar!) onder 
meer met een fraai jubi
leumboek. In alle hectiek 
moest er ook nog een 
Deutsche Post op tafel 
komen. Aflevering 3 van de 
25e jaargang brengt onder 
meer het vervolg van een 
reeks artikelen van Wim 
van der VI iet over de Ber-
lijnse buizenpost. Hij be
spreekt het netwerk zoals 
dat tot 1945 gestalte kreeg. 
Ondanks de moeilijke jaren 
van de Eerste Wereldoorlog 
groeide het net naar een 
lengte van meer dan 180 
kilometer. Daarna werd het 
buizenpostsysteem verder 
ontwikkeld met hogesnel
heidslijnen voor de buizen. 
In de Tweede Wereldoorlog 
werd het ondergrondse 
netwerk vooral door 
ministeries gebruikt. De 
Rohrpost kon immers niet 
afgeluisterd worden en 
men bediende zich mas
saal van dit transportmid
del. Mooie foto's, post
stukken ('Rohrpostbrief') 
en een overzichtskaartje 
illustreren het artikel. De 
auteur belooft zijn lezers 
nog twee afleveringen. 
De Amsterdamse Amstel-
laan werd eens herdoopt 
tot Stalinlaan. De Sovjet
leider dankte die eer aan 
de overwinning van de 

Sovjet-Unie op nazi-Duits
land. Maar na de Russische 
inval in Hongarije (1956) 
werden de bordjes verhan
gen en werd de Stalinlaan 
de Vrijheidslaan. 
Duitsland heeft een inte
ressante geschiedenis, ook 
als het gaat om plaatsna
men. Veel straten hebben 
na honderden jaren nog 
steeds dezelfde naam, an
dere zijn intussen al zeven 
keer van naam veranderd. 
De Tweede Wereldoorlog 
en de naoorlogse politiek 
in de bezettingszones 
hebben op de naamgeving 
grote invloed gehad en dat 
is ook filatelistisch interes
sant, laat Peter Prins zien. 
In aflevering 4, die mij op 
de valreep bereikte, staat 
onder meer een boeiend 
artikel van Adriaan van 
Oosten over de Duitse 
bezetting van Riga (1941-
1944)-
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Europa blijft boeien 
Het blad van de Neder
landse Vereniging voor 
Verenigde Naties en Ver
enigd Europa Filatelie heet 
Grenzenloos. Mijn spel
lingchecker zorgt steeds 
voor een rood streepje 
onder de naam, maar we 
zitten al op aflevering 120, 
dus het zal wel zo bedoeld 
zijn. 
Een groot deel van dit 
herfstnummer wordt 
gevuld door een lange 'va
kantiereis' van Ab Merkx. 
Aan de hand van een groot 
aantal Europa-zegels be
zoekt hij meer dan dertig 
Europese landen, om stil te 
staan bij de zegels en ons 
van achtergrondinforma
tie te voorzien. Soms is hij 
ronduit kritisch, zoals bij 
het eiland Man, gelieerd 
aan het Verenigd Konink
rijk en vooral bekend om 
zijn TT-races. Hij vraagt 
zich af of het geringe aan
tal eilandbewoners een ze
geluitgifte van zes zegels 
rechtvaardigt, waarvan er 
slechts één (de duurste) 
het Europa-logo draagt. 
'Moet de vuurtoren van 
Castletown soms gereno
veerd worden en mogen 
Europaverzamelaars en het 
moederland mee betalen? 
Een schandelijke emissie!' 
Verder onder meer aan
dacht voor het Werelderf
goed Afrika en een artikel 
van Hans Snellenberg over 
Erasmus, een onder
wijsprogramma van de 
Europese Unie. Het is een 
onderdeel van een over
koepelend programma 
'Leven lang leren'. Jan Heijs 
vond opnieuw een stukje 
postoorlog: Verenigde 
Naties en mensenrechten. 
Een Unesco-vlagstempel 
van West-Berlijn werd in 
de DDR in de jaren vijftig 
van een kritisch tegen-
stempel voorzien. Daarna 
bleken er nog veel meer 
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gevoeligheden te liggen, 
die in een door Heijs uitge
geven catalogus geana
lyseerd worden (Speci
ale Catalogus Postoorlog 
18702008). 
In de vereniging wordt 
gediscussieerd over de 
vraag of het blad in kleur 
moet worden uitgegeven. 
Ik zou zeggen: doen! Het is 
een prachtig verenigings
blad, maar in kleur wordt 
het helemaal mooi! 

^4J^(^tt«5« 

Albtecht I5ürer 
147M528 

Uit het Eemland 
Als uit het niets ligt er 
zomaar een nieuw vereni
gingsblad op mijn bureau: 
Eemvizier, van de post
zegelvereniging van regio 
Eemland. Het gaat om de 
36e jaargang, aflevering 
359. Eemvizier is een leuk 
en goed leesbaar vereni
gingsblad met, naast het 
nodige vereniging en 
vejiingnieuws, enkele wat 
langere artikelen, van de 
hand van Herman Jacobs. 
Eén vertelt het verhaal 
van Albrecht Dürer. Hij en 
zijn broer waren talent
volle kunstenaars, maar 
ze beseften dat hun vader 
geen twee studies aan de 
kunstacademie in Neuren
berg kon bekostigen. Ze 
sloten een pact. Een van 
hen zou naar de kunstop
leiding gaan, de ander zou 
in een nabijgelegen mijn 
gaan werken om de studie 
te bekostigen. Na vier jaar 
zouden de rollen omge
keerd worden. Loting wees 
Albrecht als de gelukkige 
aan, maar na vier jaar was 
zijn broer door het werk in 
de mijnen zo gesloopt, dat 
een artistieke carrière er 
voor hem niet meer inzat. 
Verder bevat Eemvizier 
stukjes over Zacharias 
Janse (uitvinder van de 
verrekijker) en de Newfie 
Bullet, een Canadese trein, 
berucht om zijn traag
heid. Rob Slim belicht de 
Michelius postzegelplak
macine. Dieisindejaren 
twintig en dertig gebruikt 
in Nederland, Frankrijk en 
Duitsland. Bedrijven ge
bruikten rollen postzegels 
voor hun bedrijvenpost. 

Daarbij werd de Michelius 
ingezet (hij kon ook firm
aperforaties aanbrengen), 
maar deze machine ver
oorzaakte wel minuscule 
gaatjes (speldenprikken) 
bij het in beweging bren
gen van de zegelrollen. 
Met wat speurzin zijn zulke 
speldenprikjes in zegels 
te vinden. Prijsverho
gend werken die gaatjes 
waarschijnlijk niet. De 
vereniging heeft ook een 
website: 
www.pzveemland.nl. 
mooi, kleurrijk en voortdu
rend in beweging. 

Botje 
In de Nieuwsbrief van 
de Filatelistenvereniging 
RodenLeek en omstreken 
(Drenthe) trof ik naast 
lovende woorden van 
een van de leden over 
ons maandblad ('interes
sant, vooral om de goede 
rubriek "Nieuwe Uitgif
ten"), een aardig stukje 
aan over de heilige Ludger 
(742809). Een botje van 
hem krijgt eindelijk een 
laatste rustplaats: in een 
reliekhouder in de Sint Wil
lebrorduskerk in Vierak
kerWichmond in de Gel
derse Achterhoek. Volgens 
het bisdom Utrecht heeft 
de heilige Ludger zeker 
zo veel betekend voor het 
christelijk geloof in Neder
land en Duitsland als Sint 
Willebrordus en Bonifatius, 
die veel bekender zijn 
geworden. De bisschop 
had in opdracht van Karel 
de Grote een zeer groot 
gebied gekerstend vanuit 
een kerk in Wichmond. 
Het botje was in bezit van 
een Ludgerkenner die in 
2007 overleed. De redactie 
van de Nieuwsbrief had 
net in mei een artikel over 
Ludger gepubliceerd en is 
terecht trots op het actuele 
karakter van het blad. 
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Wil 
Guernsey in de jaren 50 
van de vorige eeuw geen 
verbinding onderhielden 
met het eiland, werd 
lokaal een oplossing be
dacht. Twee manieren van 
transport werden geïntro
duceerd, per boot en per 
postduif. Voor deze laatste 
waren er speciale kaarten 
welke konden voorzien 
vaneen lokale zegel. Bij 
aankomst in St. Peter Port 
op Guernsey werden de 
kaarten in een enveloppe 
gedaan en doorgezonden. 
DBZ nummer 24 heeft een 
uitgebreid artikel over de 
post van Herm en toont 
een aantal van de lokale 
zegels welke toepasselijk 
zijn voorzien van een duif. 
Verder wordt een zeld
zame brief getoond uit de 
DDR. Deze brief is gefran
keerd met een zegel van 
20 pf met daarop Joseph 
Stalin. Deze was uitgege

ven kort voor een tarief
verlaging van 24 naar 20 
pf. Deze verlaging liet iets 
langer op zich wachten 
dan gepland. Gevolg was 
dat de zegel al bijna was 
opgebruikt voordat het 
tarief in ging. 

Een presidentiële 
collectie 
De meeste expresidenten 
van de Verenigde Staten 
zijn wel eens op een 
postzegel afgebeeld. 
Het verzamelen van deze 
presidenten is in de VS dan 
ook een populair thema. 

BUITENLANDSE BLADEN 

Duivenpost 
Herrn is een kanaaleiland, 
dat administratief ver
bonden is met Guernsey. 
Omdat de posterijen van 

De Timbres van november 
2012 bevat een overzicht 
van al deze presidenten, 
met van elk een zegel. Alle 
overleden presidenten tot 
en met Ronald Reagan wor
den getoond inclusief een 
biografie in 13 zinnen. Iets 
verder wordt een artikel ge
wijd aan de klassieke emis
sies van Perzië. Hierin wordt 
met name ingegaan op de 
ontstaansgeschiedenis en 
druktechnische achter
gronden van de zegels. 

Nog een keer de 
Olympische spelen 
Het zal u niet zijn ontgaan, 
dat de Olympische Spelen 
van Londen in 2012 een 
stortvloed aan gelegen
heidszegels hebben opge
leverd. Naast een aantal 
blokjes en frankeerzegels, 
heeft iedere gouden 
medaillewinnaar van de 
"Olympics en Paralympics" 
zijn eigen zegel. Dit was 
een indrukwekkende pres
tatie, want iedere zegel 
moest de dag erop al op 
meer dan 500 postkanto
ren aan het loket liggen. 
Er werd dan ook gewerkt 
bij meerdere drukkerijen 
tegelijk. De zegels werden 
gedrukt in velletjes van 
zes, maar de Royal Mail 
had aangegeven, dat 
deze op verzoek ook los 
moesten worden verkocht. 
Helaas waren niet alle 
kantoren bereid om de 
schaar te gebruiken. Peter 
Jennings, hoofdredacteur 
van Gibbons Stamp 
Monthly waarschuwt in 
het novembernummer, 
dat de Royal Mail zijn hand 
niet moet overspelen. 
Verzamelaars accepteren 
dit een keer, maar het 
moet niet zo zijn, dat dit 
een gewoonte wordt. Hij 
doet dit in een artikel over 
nog levende personen die 
op de Britse zegels zijn 
afgebeeld. In het decem
bernummer lezen we in 
elk geval dat de Royal Mail 
in 2013 een meer beschei
den programma heeft. In 
plaats van de gebruikelijke 
14 slechts 12 emissies. Maar 
wel worden de Machins 

weer eens van kleur ver
anderd. 
Verder in het december
nummer een artikel over 
de omnibusemissies van 
de Britse koloniën en 
protectoraten. Sinds 1935 
wordt af en toe een gele
genheidsserie uitgegeven 
die in alle Britse koloniën 
dezelfde afbeelding heeft. 
Dit begint in 1935 met het 
zilveren regeringsjubileum 
van George V. Het betreft 
een fraai gegraveerd ont
werp met daarop Windsor 
Castle en de jubilerende 
vorst. In de meeste koloni
ën wordt een serie van vier 
zegels uitgegeven. Twee 
jaar later wordt dit overge
daan voor de kroning van 
George VI. Beide series zijn 
nog steeds zeer geliefd 
bij verzamelaars. De 
auteur raadt aan de zegels 
'gebruikt' te verzamelen 
en daarbij eerstedagstem
pels te vermijden en waar 
mogelijk verschillende 
plaatsnaamstempels voor 
elke zegel van een serie te 
selecteren. In 1948 is er het 
zilveren huwelijk. Dit keer 
gaan de Britse posterijen 
gigantisch de fout in. Er 
wordt besloten om steeds 
een serie van twee uit te 
geven. Een zegel in de 
standaardwaarde en een 
in de hoogst mogelijke. 
Voor veel verzamelaars 
is dit net na de oorlog 
onbetaalbaar. Bovendien 
gaat het omnibuskarakter 
verloren, omdat een deel 
van de zegels pas 18 maan
den na het jubileum wordt 
uitgegeven. Een compleet 
echt gebruikte collectie 
van deze emissie is ook 
min of meer onmogelijk. 
Onder Elizabeth II verschij
nen nog enkele emissies, 
waarvan echter alleen die 
van Churchill een thema 
betreft dat zo'n status 
verdient. 

Harriet Quimby 
De Verenigde Staten geven 
regelmatig zegels uit om 
de pioniers van de lucht
vaart te eren. Onder deze 
beroemde piloten die op 
zegels zijn vereeuwigd zijn 
ook vier dames. Naast de 
beroemde verdwenen pi
lote Amelia Earhart zijn er 
zegels van Bessie Coleman, 
Blanche Stuart Scott en 
Harriet Quimby. Deze laat
ste is het onderwerp van 
een artikel in de American 
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Philatelist van november 
2012. Harriet was al een be

roemdheid als journaliste 
en modeontwerpster als ze 

besluit om in 1910 vliegles
sen te nemen. Haar doel 
was om als eerste vrouw 
het kanaal over te vliegen, 
wat haar een jaar later ook 
lukt. Vanwege haar pres
tatie wordt ze vervolgens 
een veel gevraagde gast 
op vliegshows. Dit wordt 
haar overigens ook fataal, 
tijdens een vliegshow in 
Boston in juli 1912 raakt 
haar toestel uit balans en 
verongelukken zowel zij 
als haar passagier. 

Franse Germania zegels 
De Duitse Philatelie van 
december 2012 toont wel 
een heel bijzondere kaart. 
Het is een postkaart uit 
Berlijn die is gefrankeerd 
met drie Germania zegels. 
Deze dragen echter in 
plaats van de aandui
ding Deutsches Reich 
het inschrift République 
Franf aise. Op de kaart 
zelf lezen we dat het hier 
gaat om een Frans-Duitse 
vriendschapsuitgifte. Als 

we de zegels wat beter 
uitvergroten zien we dat 
het hier gaat om het betere 
knip en plakwerk. De tekst 
is zorgvuldig gesneden 
uit drie Franse zegels en 
keurig m het kader van de 
Germania zegel geplakt. 

JULIO ALLEPUZ QUEROL: CATALOGO DE LOS SELLOS LOCALES DE LA GUERRA 
CIVIL ESPANOLA1936-1939; TOMO I CATALUNA 

Tussen 1936 en 1939 was 
Spanje een verscheurd 
land waarin zich een 
bloederige burgeroorlog 
afspeelde. Deze tijd heeft 
duidelijk zijn sporen 
achtergelaten, ook in de 
filatelie. Naast veldpost, 
censuur en lokale zegels 
werden er ook veel toe
slagvignetten uitgegeven. 
Deze vignetten konden als 
extra frankering worden 
aangebracht op de brief 
en werden in veel verschil
lende plaatsen uitge
geven. Deze catalogus 
geeft een overzicht van 
de uitgiften van Catalonië 
en beschrijft zowel de 
republikeinse als de nati
onalistische uitgiften. De 
zegels worden duidelijk af

gebeeld in kleur, waardoor 
de catalogus ook voor 
mensen die de Spaanse 
taal niet beheersen goed 
te gebruiken is. De meeste 
zegels dragen de naam 
van de plaats van uitgifte 
en zijn met het register 
achterin eenvoudig terug 
te vinden. Regelmatig 
worden voorbeelden 
getoond van gelopen 
poststukken, waardoor 
de catalogus ook een leuk 
boekwerk is om door te 
bladeren voor de liefheb
ber van postgeschiedenis. 
De catalogus geeft een 
waardering in letters 
variërend van C (courant) 
tot RRR (extreem zeld
zaam). Niettemin gaat het 
om een weinig gebied, 
waardoor het meer dan 
theoretisch mogelijk is om 
een zeldzamere uitgifte in 
een oude verzameling aan 
te treffen. 
Veel van de zegels zijn 
weinig fraai van ont
werp, en doen meer 
denken aan een soort 
belastingzegel. Andere 
zegels hebben fraaiere 
ontwerpen en doen nog 
het meest denken aan 
kleine uitvoeringen van de 
propagandabiljetten die 

je veel zag in het interbel
lum en die we ook kennen 
van de postwaardestukken 
van de USSR in de dertiger 
jaren. De inleiding is in het 
Spaans en niet toegan
kelijk voor degene die 
de taal niet machtig zijn. 
Overigens is deze Inleiding 
beperkt en geeft hij niet 
veel informatie over het 
gebruik van deze zegels. 
Ook mist de waardering 
van de zegels op brief. Wat 
wel blijkt uit de inleiding 
is dat er nog 5 delen zullen 
verschijnen waardoor 
het complete werk meer 
dan 2000 bladzijden zal 
beslaan. We kunnen rustig 
stellen het compleetste 
werk ooit uitgegeven over 
deze zegels. 
Samenvattend een mooie 
catalogus maar zeker geen 
handboek. Voor de Spanje 
specialist en de verzame
laar van Cinderella's een 
duidelijke aanwinst voor 
de boekenplank. 
De catalogus is in kleur, is 
340 pagina's dik, geschre
ven in het Spaans en is 
voor € 86,- te koop bij de 
firma Meinhardt. 
Piet Heinstraat 36, 
Den Haag 
www.collectura.com 

MIHAELI. FOCK - ACADEMIA TRAIECTINA 

In 1936 verschenen twee 
driehoekige zegels naar 
een ontwerp van Pyke 
Koch die het 300-jarige 
bestaan van de Universi
teit van Utrecht herden
ken. Mihael I. Fock, een 
verzamelaar uit Slovenië 
heeft een bijzondere voor
keur voor deze zegels. Niet 
alleen vanwege hun vorm, 
maar ook vanwege hun 
korte looptijd. Hij heeft 
een mooie collectie rond 
deze emissie bijeenge
bracht, welke hij toont in 
een fraai boek. De studie 
begint met een korte bio
grafie van de kunstenaar. 
Deze is overigens in de 
Sloveense taal, evenals de 
rest van de lopende tekst. 
De onderschriften bij de 
zegels zijn in het Engels en 
Sloveens. Hierdoor is het 
boek ook bruikbaar voor 
mensen die het Sloveens 
niet beheersen. 
Vervolgens aandacht 
voor de zegels zelf. Van 
beide waarden wordt een 
compleet vel getoond. De 
6 cent IS op ware grootte, 
de 12 V2 cent helaas niet, 
gelijk ook het enige kleine 
minpuntje aan het boek. 
De cilindernummers en 
plaatfouten komen ook aan 
bod. De hoofdmoot bestaat 
uit brieven. Er worden 
verschillende manieren 
van gebruik en bijzondere 
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afstempel ingen getoond. 
Als toegift wordt een 
rood-blauw steunvignet 
getoond het ontwerp van 
de 6 cent zegel, dat in 1945 
in België is gedrukt. 
Samenvattend een boei
end boek, dat op twee 
manieren kan worden be
schouwd. Aan de ene kant 
IS het een mooie studie 
over de postgeschiede
nis van deze emissie, die 
zeker thuishoort in de kast 
van de meer gevorderde 
Nederland verzamelaar. 
Aan de andere kant biedt 
Fock een mooi voorbeeld 
van hoe een verzameling 
postgeschiedenis op te 
bouwen. 
Het boek is in kleur, is 64 
pagina's dik, geschreven 
inhetSloveens/Engels. 
Ook dit werk is verkrijg
baar bij de firma 
Meinhardt in Den Haag. 

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 
niet-UPU-landen vermeld, 
biivoorbeeld als hun uitgiften 
als normale emissies m 
de algemeen gebruikte 
postzegelcatalogi (zoals Michel 
en Yvert) worden vermeld. 

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

EUROPA 

ALDERNEY 
3i-io-'i2. Geschiedenis van 
de haven. 
39.52, 53. sg.ég.yApResp-
Douglas Quay met schepen 
(ca. 1800), golfbreker (1856), 
s.S. 'Courier (1926), Little 
Crabby-haven met scheepjes 
(1986), reddingsboot 'Roy 
Barker'(i995) en vuurtoren, 
handelskade met schip (2011). 

3i-io-'i2. Kerst. 
34.39.52.53.59.69,74 p. 
Engel met resp. Maria, Maria 
en lozef met ezel, Maria met 
jozef en Jezus en ezel,, Drie 
Wijzen uit het Oosten op 
paarden en kameel, kinderen 
in Bethlehem met Maria en 
Jezus en schaap, Maria en 
jozef met jezus en ezel op de 
vlucht naar Egypte. 

ANDORRA FRANS 
24-ii-'i2. Kerst, altaarstuk 
€ 0.57. Engel met bloemen. 

ARMENIË 
30-io-'i2.125e geboortedag 
Alexander Myasnikyanu 
(1886-1925). 
230 d. Bolsjewistische revolu
tionair, berg Ararat. 
30-io-'i2. Historische 
hoofdstad. 
220 d. Ruïnes van Artashat, 
landkaart, standbeeld, munt. 

AZERBEIDZJAN 
6-io-'i2. Staatssymbolen. 
0.60,0.60 m. (beide zegels 
met label, ook ongetand). 
Wapenschild en vlag, kade 
en Doulevard van Bakoe. Op 
labels landkaart, wapen
schild Bakoe. 
3o-io-'i2. Ministerie van 
Spoorwegen, Post en Tele
graaf 100 jaar. 
0.65 L. Embleem met post
hoorn 
5-ii-'i2. Gevogelte. 
Velletje met 0.10, 0.20,0.30, 
0.40,0.50,0.60 m.; blok 
1.- m. (ook ongetand). Resp. 
gans, kalkoen, kip, parel
hoen, eend, kwartel; haan 
met kip en kuikens. 

7-ii-'i2. Nationaal Olympisch 
Comité 20 jaar. 
0.20 m. (ook ongetand). 
Vlag met atleten en em
bleem. 
i2-ii-'i2. Spoorlijn Bakoe-
Toblisi-Kars. 
Velletje met tweemaal 
0.60 m. (samenhangend met 
doorlopend beeld). Land
kaart met traject. Op rand 
locomotief met vracht- en 
passagierswagons. 

BOSNIE-HERZEGOVINA 
i-io-'i2. Onderwijs, 'leder 
kind naar school'. 
0.70 KM. Klaslokaal met 
kinderen. 

BOSNIE-HERZEGOVINA 
(Kroatische Post-AAostar) 
31-10-12. Dag van het Sparen. 
Tweemaal 5.- KM. (samen
hangend). Munten van 
Daorson met afbeelding van 
god Hermes en schip. 
i-ii-'i2. Kersen. 
Tweemaal 0.50 KM. (sa
menhangend). Bloesem, 
vruchten. 

i-ii-'i2. Slangen. 
Viermaal 2.- KM. (samenhan
gend).Matrix natrix, Zamenis 
longissimus. Vipera berus. 
Vipera ammodytes. 

BOSNIE-HERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
26-io-'i2. Amateurfilm 75 
jaar. 
Blok 2.30 KM. Man met 
filmcamera. 

i4-ii-'i2. Olympische me
daille voor Pavlos Kontidis. 
€ 0.34. Winnaar zilveren 
medaille Laser-zeilen. 

DENEMARKEN 
2-ii-'i2. Kunst. 
16.- kr. Resp. 'Post Scriptum' 
van Christian Vind (1969) met 
vingerafdruk. 

2-ii-'i2.150e geboortedag 
Gerhart Hauptmann (1862-
1946). 
€ 0.55. Toneelschrijver met 
titels van toneelstukken. 
2-ii-'i2. Sixtijnse Madonna 
500 jaar. 
€ 0.55. Madonna en Kind. 
6-i2-'i2. Serie 'Vakwerkge
bouwen'. 
€ 0.55. Gevelwoning uit 16e 
eeuw in Dinkelsbühl. 

7-ii-'i2. 225e geboortedag 
Vuk Stefanovic Karadzic 
(1787-1864). 
1.50 KM. Linguïst en taaiher 
vormer. 

BULGARIJE 
22-io-'i2. Transport, post-
wagons. 
Velletje met 0.65,0.65,1.-, 
1.- L. Verschillende histori
sche wagons. 
27-io-' i2. Helikopter. 
0.65 L. Militaire helikopter. 

28-io-'i2. Paarden. 
0.65, t.- L. Verschillende 
paardenrassen. 

ut^^ 
7-ii-'i2. Ontdekking graf 
Khan Kubrat 100 jaar gele
den. 
1.- L. Verschillende gouden 
voorwerpen. 

CYPRUS 
i4-ii- ' i2. Kerst. 
€0.22, 0.51; blok €0.68. 
Iconen resp. tweemaal Maria 
met Jezus; Maria met Jezus 
geflankeerd door St. Nicolaas 
en St. George. 

2-ii-'i2. Winter. 
6-, 8.-, 12.- kr. Resp. boom en 
vogel, boom met vogel en 
huisje, boom en maan. 

12.00 

DUITSLAND 
2-ii-'i2. Aanvullingszegel 
i.v.m. verhoogde porto per 
i-i-'i3. 
€0.03. Cijfer 3. 
2-ii-'i2. Kerst. 
€ 0.55+0.25. Sneeuwland
schap met kerstkapel en 
bomen. 

Mitteldeutscher Pachwerkbau 
vor 1600 DmkelsbUhl 

6-i2-'i2. Frankeerzegels, 
bloemen. 
€ 0.58,2.40. Resp. Pulsatilla 
vulgaris, Gaura lindheimeri. 

Deutschland 

ESTLAND 
7-ii-'i2.100 jaar padvinderij. 
€ 0.45. Padvinders en 
embleem. 

2-ii-'i2. De Zeven van Göt-
tinger, hoogleraren aan de 
Georg-August Universiteit in 
Göttingen. 
€ 0.55. Portretten van staats-
rechtdeskundige Wilhelm 
E. Albrecht (1800-1876), 
historicus Friedrich C. Dahl-
mann (1785-1860), theoloog 
Heinrich Ewald (1803-1875), 
literatuurhistoricus Georg G. 
Gervinus (1805-1871), jurist 
Jacob Grimm (1785-1863), 
taalkundige Wilhelm Grimm 
(1786-1859), natuurkundige 
Wilhelm E. Weber (1804-1891). 

i6-ii-'i2. Kunst in Estland, III. 
€ 1.10. Schilderij met mando
line, fruitschaal en vaas van 
LepoMikko (1911-1978). 

- i ' "4. 

FRANKRIJK 
22-ii-'i2. Unesco*, dienst-
zegels. 
€ 0.77,0.89. Resp. prehisto
risch monument Stonehenge, 
olifant (Loxodonta africana). 



GIBRALTAR 
2-ii-'i2. Bedreigde dieren, IL. 
Velletje met zesmaal 42 p. 
Oryx leucoryx, Rhinoceros 
unicornis, Canis lupus lupus. 
Lynx pardmus, Panthera 
uncia, Gorilla gorilla gorilla. 

2-ii-'i2. Kerst. 
41,42, 44, 51 p., £2.-. Kerst
man met resp. cadeautjes, 
lantaarn en brievenbus, 
kerstboom, slee met herten, 
hert en bel. 

GRIEKENLAND 
26-io-'i2. Bevrijding van 
Thessaloniki 100 jaar gele
den. 
€0.40,0.62,0.85,2.50. 
Resp. Slag bij Deskati met 
militairen en kanonnen, 
binnenkomst Grieks leger 
met soldaten op paarcfen en 
vlaggen, slagschip 'Georgios 
Averof', Slag van Saranta 
met militairen op paarden 
en vlag. 

GUERNSEY 
3i-io-'i2. Kerst. 
34.39,52,53,59,69,74 p. 
Resp. De Aankondiging met 
Maria en engel, lozef en Ma
ria met herbergier, Maria en 
lozef met Jezus en os en ezel, 
engelen en herders, de Drie 
Koningen, Maria en lezus, 
Maria met )ezus en lezus 
tijdens vlucht naar Egypte. 

HONGARIJE 
26-io-'i2. Tihany Benedictij
nenklooster. 
Blok 600 Ft. Kloostergebou-

ITALIE 
22-io-'i2.200e geboortedag 
Luigi Carlo Farini (1812-1866). 
€ 0.60 Portret medicus, 
historicus en politicus. 
23-io-'i2. Serie 'Instellin
gen', Parachutistenbrigade 
Filgore. 
€ 1.40. Herdenking Slag bij 
El Alameln 70 jaar geleden 
met monument in Alexandrië 
(Egypte), bliksemflits en 
emDleem. 

3-ii-'i2.81e Algemene verga
dering Interpol. 
€ 0.60. Beeldmerken Interpol 
en bijeenkomst met gesti
leerd Colosseum. 
5-ii-'i2.50 jaar energieleve
rancier ENEL 
€ 0.60 Jubileumbeeldmerk. 

9-ii-'i2. Architectonische 
missers. 
€ 0.60. Rolstoel en trap. 

io-ii-'i2.25e sterfdag Primo 
Levi (1919-1987). 
€ 0.75. Portret schrijver en 
tekstregels uit boek 'Als dit 
een man is'. 

KROATIË 
5-ii-'i2. Internationale Dag 
van de Romani Taal. 
3.10 kn. Tekst. 
7-ii-'i2. Museum van 
Kaprina-Neanderthaler. 
1.60,3.10 kn. Verschillende 
afbeeldingen van Neander
thalers. 

26-io-'i2. Kerst. 
130 Ft. Schilderij 'Madonna 
met Engelen' van Erzsébet 
Udvarcu (1929-1947). 

i5-ii-'i2. Kerst. 
3.10 kn. Vallende ster. 
27-ii-'i2.400 jaar Grieks 
katholieke kerk in Kroatië. 
3.10 kn. Kerk. 

REPUBLIKA HRVATSKA 3,10 

LETLAND 
2i-9-'i2. Hertogdom Koer-
land en SemgaNen 450 jaar 
geleden gesticht 
Velletje met 0.35,0.55 Lvl. 
Portretten van Ernst Johans 
Birons (1690-1772) en Jekabs 
Ketlers (1610-1682) met 
zeilschip. 
8-io-'i2. Technische Univer
siteit van Riga 150 jaar. 
0.98 Lvl. Gebouw, pet, 
embleem. 

25-io-'i2. Spoorbruggen. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Litouwen en Estland. 
0.35 Lvl.; velletje met drie
maal 0.55 Lvl. Treinen met 
resp. Carnikava-brug (Let
land); Narva-brug (Estland), 
Lyduvinai-brug (Litouwen). 
Carnikava-brug (Letland). 
io-ii-'i2. Letse muziekpio-
niers. 
0.35,0.60,1.- Lvl. Resp. Emils 
Darzins (1875-1910) met vleu
gel en boom, Jazeps Vitols 
(1863-1943) met vleugel, 
Talivaldis Kenins (1919-2008) 
met muziekstuk. 

LITOUWEN 
25-io-'i2. Spoorbruggen. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Estland en Letland. 
8.- Lt.; velletje met driemaal 
4.- Lt. Treinen met resp. 
Lyduvinai-brug (Litouwen); 
Narva-brug (Estland), 
Carnikava-Drug (Letland), 
Lyduvinai-brug (Litouwen). 

io-ii-'i2. Kerst en Nieuwjaar. 
1.35, 2.45 Lt. Sneeuwland
schappen met bomen. 

LUXEMBURG 
4-i2-'i2. Beroepen van 
vroeger. III. 
€ 0.60*0.05, 0.85*0.10, 
1.10*0.10,1.20*0.25. Resp-
wasvrouwen, hoedenmaak-
ster, werk op het land, han
delaren op Doerenmarkt. 

4-i2-'i2. Europese Hof van 
Justitie 60 jaar. 
€ 0.85. Gebouw in Kirchberg. 
4-i2-'i2.Kerst. 
€0.60*0.05, 0.85*0.10. 
kerstboom en sterren met 
resp. brievenbus, pakje en 
kaars. 

MALTA 
25-io-'t2. Kerst. 
€ 0.20, 0.37,0.63. Schilde
rijen resp. 'Aanbidding door 
de Drie Koningen' door een 
volgeling van Peter Paul 
Rubens, De Heilige Familie' 
door leerlingen van Denys 
Calvaert, 'De Heilige Familie' 
uit de Nederlandse School. 

MONACO 
2i-ii-'i2. Stripserie Kuifje. 
€ 0.77. Kuifje en kapitein 
Haddock op het strand. 

i-i2-'i2. Frankeerzegels, 
prins Albert 11(1958). 
Ecopli 2og(€o.55), Let
tere Prioritaire 20g (€ 0.60), 
Europe 20g (€ 0.77), Ecopli 
50g (€ 0.78), Lettre Priori
taire 50g (€ 1.-). Portret in 
resp. blauw, rood, violet, 
groen, grijs. 

3-i2-'i2. Centrum van Hoop 
Albert II. 
€ 1.35. Kunstwerk gemaakt 

door Alzheimerpatienten in 
centrum. 
3-i2-'i2. Naakt in de kunst. 
€ 1.80. 'Olympia', schilderij 
van Edouard Manet (1832-
1883). 

MONTENEGRO 
io-io-'i2. Grensafscheiding 
met Oostenrijk 130 jaar 
geleden. 
€ 0.30. Landkaart en vlag
gen. 
i7-io-'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
€ 0.80, 0.95. Resp. Vallei met 
rivier, eiland Sveti Stefan. 

22-io-'i2. Kinderdansfestival 
'Vreugde voor Europe . 
€ 0.90. Sterren. 

NOORWEGEN 
i2-ii-'i2. Frankeerzegel. 
40.- kr. Posthoorn. 
i2-ii-'i2. Directoraat voor 
Cultureel Erfgoed 100 jaar. 
15.- kr. Ruïnes van Hamar-
kathedraal beschermd door 
glas- en staalconstructie. 

i2-ii-'i2. Kerst. 
Tweemaal Innland A. Teke
ningen van Hans Normann 
Dahl. Kerstman resp. met 
timmerman Andersen, 
kinderen. 

OEKRAÏNE 
24-io-'i2. Slag bij het 'Don
kere Blauwe Water' 650 jaar 
geleden. 
2.- Hr. Wapenschild. 
9-ii-'i2. Windmolens. 
Velletje met 2.-, 2.50,3.30, 
4.80 Hr. Verschillende mo
lens in Oekraïne. 

i4-ii-'i2.100e geboortedag 
Andrew Malyshko (1912-
1970). 
2.- Hr. Portret schrijver. 

OOSTENRIJK 
io-ii-'i2. Bezoek koning 
Chulallongkorn (1853-1910) 
aan Oostenrijk in 1907. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Thailand. 
Velletje met €0.70,1.70. 
Resp. keizer Franz Joseph 



NIEUWE 

(1830-1916), koning Rama V 
(1853-1910). 

56 

i6-ii- ' i2. Kerst. 
€0.62,0.62,0.70,0.70. 
Resp. schilderij 'lager in de 
Sneeuw' van Pieter Breughel 
de Oude (ca.1525-1569), pa
neel 'Aanbidding van Chris
tuskind' van Arndorfer-altaar 
in Maria Saai, St. Georg-kerk 
in Kals am Grossclockner, 
schilderij van Jacopo Bassano 
(1510-1592) 'Aanbidding door 
de Drie Wijzen'. 

i7-ii-'i2. Serie'Klassieke 
handelsmerken'. 
€ 0.62. Wijnproducent Lenz 
Moser met wijnglazen en 
wijnhuis. 
23-ii-'i2. Spoorwegen 175 
jaar. 
€ 0.90. ÖBB-railjet. 

POLEN 
i3-io-'i2. Karol Wojtyla, paus 
Johannes Paulus II (1920-
2005). 
1.95 ZI. (met label). Paus met 
kerk in Krakau. 
3i-io-'i2. Film- en theater
acteurs. 
Velletje met 1.55,195, 3.-ZI. 
Resp. Jadwiga Smosarska 
(1898-1971), Aleksander 
Sabczynski (1900-1958), Eu-
geniusz Bodo (1899-1943). 
3i-io-'i2. Stadstuinen. 
Blok 4.15 ZI. Podwarszawskie 
Trójmiato Ogrodów. 

30-ii-'i2. Kerst. 
A, 2.40 Zl. Engelen en ster, 
kinderen met pakjes. 

PORTUGAL 
i2-io-'i2. Fado-muziek, II. 
€ 0.32,0.47, 0.57,0.68,0.80, 

<̂  1.-; €1.-(met label samen-
— hangend en doorlopend 
" beeld). Resp. Vicente da 
= Camara, Argentina Santos, 
« Maria da Fé, Rodrigo, Ca-
^ mané,Mariza; tekening van 
— gitarist. Handtekening op 

zegels van zangers. 

i5-io-'i2. Galerie van Humo
risten 100 jaar. 
€ 0.32,0.47,0.68, 0.80; vel
letje met € 0.32,0.32,0.47, 
0.47,0.68,0.68, 0.80,0.80. 
Cartoons en karikaturen resp. 
man met paard, man met 
vrouw en kat, oosterse strijde 
met zwaard en pistool, ge
zicht; dokter en patiënt, boer 
en gans, gezicht, twee heren, 
man met sigaar en lorgnet, 
vrouw, militairen met vlag, 
man en vrouw. 
i9-io-'i2. Orde van Ingeni
eurs. 
€ 0.32,0.47,0.57, 0.68,0.80, 
1.-; blok € 3.-. Resp. brug, 
elektriciteitsmasten en scha
kelpaneel, scheepschroef 
en tandwielen, kabels en 
reageerbuisjes met mo
leculen, bomen en graan, 
kompas; wandschildering 
met engelen. 

ROEMENIE 
i5-ii-'i2. Kerst. 
1.- L. Icoon uit Radu Voda-
klooster in Boekarest. Ook 
blok met zegel. 

i6-ii- ' i2. Geschiedenis en 
religie. 
3.-5.-, 7.60,14.50 L. Histo
rische stenen kerken resp. 
St. Nicolaas-kerk (Densus), 
Strei-kerk (Hunedoara), 
Mintia-kerk (Vetel), Colt-kerk 
(Suseni). 

RUSLAND 
2-ii-'i2. Hereniging Rusland 
400 jaar geleden. 
Blok 40.- r. Handelaar Kozma 
Min in, prins Dmitry Pozhars-
kiy en patriarch Germogen 
met panorama van Moskou. 

i5-ii-'i2. Gietijzermotieven. 
Vier velletje met elk viermaal 
20.-r. (driehoekzegels). 
Verschillende traditionele 
Kasli-patronen uit Oeral. 

SERVIË 
27-9-'i2. Museumstukken. 
22.-, 55.- Ndin. Resp. beeld, 
sabels. 

MÜZEISKI 
EKSPONATl 
Oßtinhi tiiblp 

{pn/npOimiHtiiO tvht. 
MÏrarfn j mtaef KmlerMi 

i-io-'i2. 'Plezier van Europa', 
kindertekening. 
46.- Ndin. Poes. 
24-io-'i2. Slag bij Kumanovo 
100 jaar gelecTen. 
22.-, 50.- Ndin. Resp. Ser
vische leiders en soldaten, 
beeld van slagveld. 

i-ii-'i2. Kerst. 
22.-, 46.- Ndin. Iconen met 
geboorte van Christus, 

SLOWAKIJE 
8-ii-'i2. Kasteel L'ubovna. 
€0.90. Kasteel. 

i6-ii- ' i2. Kerst. 
€ 0.40. Maria met Jozef en 
Jezus met engel. 
23-ii-'t2. Kunst. 
€ 1.20,1.60. Resp. schilde
rij van Viera Zilincanova 
(1932-2008) met vrouwen op 
stoelen met fluiten, fresco 
van Carpoforo Tencala (1623-
1685) in kasteel Cerveny 
Kamen. 

3-i2-'i2. Dag van de Postze
gel, Pavol Sochén (1862-1941). 
€ 0.50. Portret schrijver en 
etnograaf. 

SPANJE 
5-i2-'i2. Kerst. 
€ 0.36,0.70. Resp. muur
schildering m kathedraal 
van Salamanca met Maria en 
Jezus met de Drie Koningen, 
schilderij van |. Carrero met 
moeder met baby. 
6-i2-'t2. Voetbal, Spanje 
Europees kampioen 2012. 
Blok € 1.- (rond zegel). Beker. 
Op rand team met medailles. 

8-i2-'i2. Upaep*, mythes en 
legendes. 
€ 0.85. Handen, uit verhaal 
'De geliefden van Teruel'. 
i2-i2-'i2. Instellingen. 
€ 0.85,0.85. Emblemen van 
Korps van Overheidsambtena
ren, Korps van Accountants. 
i5-i2-'i2. Kathedraal. 
Blok € 2.90. Beeld van Witte 
Madonna met Kind. Op rand 
kathedraal in Léon. 

i6-i2-'i2.12e Ibero-Ameri-
kaans topoverleg in Cadiz. 
€0.36. Embleem. 

WIT-RUSLAND 
20-n-'i2. Kerst en Nieuwjaar. 
N (3.000 r.), M (5.500 r.) 
Resp Winterlandschap met 
ster, kerstboom. 

ZWEDEN 
9-ii-'i2. Gemaskerd bal. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Frankrijk. 
Velletje met 12.-, 12.- kr. Resp. 
Portret Franse componist Da
niel Auber (1782-1871), scène 
uit opera 'Het gemaskerde 
bal' met Zweedse koning 
Gustaaf lil (1746-1792) tijdens 
zijn laatste uren. Op rand 
zaal van Koninklijke Zweedse 
Opera in Stockholm. 
22-i i- ' i2. Kerst. 
Viermaal Julpost. Dennetak-
ken en sterren met: ballen, 
hart en kaarsen, ster en bal, 
kaars en engel met trompet. 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
28-io-'i2. Algerijnse radio en 
televisie 50 jaar. 
15.- Dh. Gebouw en embleem. 
i-ii-'i2.50 jaar Algerijnse 
postzegels. 
15.- Dh. Zegel-op-zegel 
1.-+9.- F. Yvert 363 (1962) met 
landkaart en vlag. 

ASCENCION 
i5-i-'i3. Frankeerzegels, 
vliegtuigen. 
15, 20,25, 30,40, 45, 50, 
65 ,9op . , t i . - , 2.50, 5.-. 
Resp. Fairey Swordfish, B-25 
Mitchell, Lockheed C-130 
Hercules, Hawker Siddeley 
Nimrod MR2, BAe Sea Harrier 
FRSi, Lockheed C-5 Galaxy, 
Douglas Dakota, Avro Vulcan 
B2, MacDonell Douglas F-4 
Phantom, Eurofighter Typ
hoon, Lockheed C-121 Con
stellation, Shorts Belfast Ci. 

[ » 0 
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AUSTRALIË 
i-ii-'i2. Wereldkampioen
schap bowls. 
60 c , $ 1.20. Spelmomenten. 

i-ii-'i2. Kerst. 
55, 55,60 c., $1.60. Resp. 
kerstcadeaus, hert, klokken 
en hulsttakjes, Maria en Je
zus, Maria met Jezus en Jozef 
met de Drie Koningen. 
9-ii-'i2. Jacqueline Freney, 
winnares gouden medaille 
Paralympische Spelen. 
60 c. Portret en medaille. 

BAHREIN 
3i-7-'i2. Koninklijke Welda-
digheidsorganisatie 10 jaar. 
250 fils. Koning Hamad Bin 
Isa Al Khalifa (1950) met 
meisje. 
i2-9-'i2. Deelname Bahrein 
aan zesde Wereldforum 'The 
Urban Future'. 
Driemaal 200 fils (samenhan
gend). Stadsgezicht Bahrein 
met brug, premier prins Kha-



Iifa Bin Salman Ali (1935) met 
secretaris-generaal VN* Bang 
Ki-moon, Bahrein World TracTe 
center met windturbines. 

27-9-'i2. Manama, hoofdstad 
van Arabische cultuur. 
200 fils. Embleem. 
i-io-'i2. Wereld Habitat Dag. 
Driemaal 100 fils (samenhan
gend). Meer met huizen, hui
zen, appartementengebouw. 

BANGLADESH 
i-7-'i2. Rotary International 
75 jaar in Bangladesh. 
10.-1. Embleem. 

füaratÄCiisiBia 

i4-9-'i2.102e geboortedag 
Moeder Teresa (1910-1997). 
8.-t. Katholieke zuster en 
stichtster Orde van Naasten
liefde. 

BARBADOS 
i-io-'i2. Haven van Bridge
port 50 jaar. 
10, 65 c., 51.75, 2.80. Resp. 
Pelican Island, scheepjes met 
lading, sleepboot, cruise
schepen. 

BERMUDA 
i8-io-'i2. St. Peters-kerk 
400 jaar. 
35, 95C.,$i.io, 1.25. Resp. 
toren met klok, lamp, graf
steen, gebouw. 

BOLIVIA 
i7-8-'i2. Tv-serie 'De fiets 
van Huanca'. 
4.- Bs. Fietser en filmnegatief. 

i8-9-'i2. Locale gastronomie. 
0.50,1.-, 1.50,5.-BS. Resp. 
Locro de Gallina (kipgerecht-
Beni-Pando), Mondongo 
(vleesgerecht-Chuquisaca), 
K'ala Pnurka (maïssoep met 
vlees-Potosi), Charquecan 
(gedroogd lamavlees- Or-
uro). 
i9-9-'i2. Orchideeën. 
0.50,1.50,3.-, 5.- Bs. Resp. 
Vasqueziella boliviana Dod-
son, Masdevallia yungasensis 
Hashimoto, Cattleya rex 
O'Brien, Restrepia vasquezii 
Luer. 

9-io-'i2. Congresbibliotheek 
100 jaar. 
3.50 Bs. Gebouw en vlaggen. 
25-io-'i2. jaar van de Duur
zame Energie. 
1.-, 3.50 Bs. Resp. windmo
lens, zonnepaneel. 
26-io-'i2. Upaep*, mythes 
en legendes. 
1.-, 5.- Bs. Resp. legende van 
Palliri met duivel en kind 
als mijnwerker in tinmijn, 
legende 'Liefde verandert in 
slang' met meisje en slang. 

BOTSWANA 
9-9-'ii. Volkstelling. 
2.60,4.10, 5.50,6.10 P. Resp. 
Landkaart, studenten met 
weg en antennemast, gra
fiek, grafiek. Alle zegels met 
beeldfmerk. 
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BOTSWANA! ! 

25-ii-'ii. Malariabestrijding. 
2.60, 4.10, 5.50,6.10 P. Resp. 
bestrijding van muggen, 
gebruik van medicij
nen, schoonhouden van 
omgeving, slapen onder 
muskietennet. 
i8-i2-'i i . Wilde honden. 
2.60, 4.50,5.50,6.10 P. Ver
schillende afbeeldingen van 
Lycaon pictus. 

BRAZILIË 
i9-ii- ' i2. Cultuurpark 
Quilombo dos Palmares. 
1° Porte Carta Comercial. Hui
zen van Afrikaanse bewoners 
met twee vrouwen tijdens 
religieuze plechtigheid. 

BURUNDI 
30-i2-'ii. Bekende Afrikanen. 
1.020.1.090,3.000,3.000 F.; 
velletje 1.020,1.020,3.000, 
3.000 F. Resp. Desmond 
Tutu, Wangari Maathai met 
vlinder (Salamis temora), Pa
trice Lumumba met orchidee 
(Aerangis modesta), Kofi 
Anan; Nelson Mandela met 
mineralen (malachiet op 
chrysocolla), Leopold Sédar 
Senghor met vlinder (Acraea 
acrita), Albert )ohn Luthuli 
met vlinder (Précis sophia), 
Wangari Maathai met mine
raal (fluoriet). 
30-i2-'ii. Zangers. 
1.090. t.090,3.000,3.000 F.; 
velletje 1.020,1.090,3.000, 
3.000 F. Resp. jimi Hendrix, 
Paul McCartney, Ray Charles, 
Mick Jagger; Bob Marley, Tina 
Turner, Fats Domino, Stevie 
Wonder. 

30-12-'«. Schakers. 
1.020.1.120,3.000,3.000 F.; 
velletje 1.090,1.090,3.000, 
3.000 F. Resp. Stan Vaughan, 
Emanuel Lasker, Alexandra 
Kostenjuk, Paul Morphy; 
Franfois-André Danican Phil-
dor, Domenico Ercole del Rio, 
Howard Staunton, Johannes 
Zukertort. 
30-i2-'i i . Elvis Presley (1935-
1977)-
1.090.1.090, 3.000,3.000 F.; 
velletje 1.020,1.120,3.000, 
3.000 F. Amerikaanse zanger 
en filmacteur. 
30-i2-'ii. Hertog en hertogin 
van Cambridge. 
1.090,1.120,3.000,3.000 F.; 
velletje 1.020,1.120,3.000, 
3.000 F. Prins William (1982) 
en Catherine Middleton 
(1982). 
30-i2-' i i . 130e geboortedag 
Pablo Picasso (1881-1973). 
1.090.1.090,3.000,3.000 F.; 
velletje 1.090,1.120,3.000, 
3.000 F. Verschiliende wer
ken van Spaanse schilder en 
graficus. 

30-3-'i2. 600e geboortedag 
Jeanne d'Arc (1412-1431). 
Velletje met 1.070.1.070, 
1.070, 5.000 F.; blok 7.500 F. 
Resp. Franse nationale heldin 
op verschillende schilderijen. 
30-3-'i2.70e verjaardag van 
Mohammed Ali (1942). 
Velletje met 1.070.1.070, 
3.000, 3.000 F.; blok 7.500 F. 
Amerikaanse bokser. 
30-3-'i2. Sporters. 
Drie velletjes met elk 1.070, 
1.070,1.070, 5.000 F.; drie 
blokken elk 7.500 F. Resp. 
Lionel Messi (voetbal), Novak 
Djokovic (tennis), Martin 
Kaymer (golf). Usain Bolt 
(atletiek); Lance Armstrong 
(wielrennen), Martina 
Navratilova (tennis), Brian 

Lara (cricket), Pelé (voetbal); 
He Chong (duiken), Jordyn 
M. Weber (gymnastiek), Olha 
Saladukha (atletiek), Pawel 
Wojciechowski (atletiek); 
Carl Lewis (atletiek); Magnus 
Carlsen (schaken); Eric Guay 
(skiën). 
30-3-'i2. Schilderijen. 
Vijftien velletjes van elk 
1.070,1.070,1.070, 5.000 F.; 
vijftien blokken elk 7.500 F. 
Resp. schilderijen van 
Edouard Manet; Iwan Iwano-
witsch; Alfred Sisley; Pierre-
August Renoir; Mary Cassat; 
in Tanzaniaanse Tingatinga-
stijl; Iwan Konstantinowitsch 
Aiwasowski, Camille Pissarro; 
Edgar Degas; Paul Cezanne; 
Claude Monet; Frederic 
Bazille; Armand Guillaumin; 
Berthe Morisot; Gustave 
Caillebotte; blokken van 
dezelfde schilders. 
30-5-'i2. Persoonlijke zegels. 
Velletje met negenmaal 
500 F. Staatswapen of vlag 
met ruimte voor persoonlijke 
invulling. 
30-5-'i2. Neerstorten Hin-
denburg 75 jaar geleden. 
Velletje met 1.070,1.070, 
1.070,5.000 F.; blok 7.500 F. 
Ferdinand Graaf von Zeppe
lin (1838-1917) met luchtschip 
LZ127 resp. eerste vlucht, 
boven Empire State Building, 
neerstorten, na de landing; 
tijdens vlucht. 
3o-5-'t2. 500e sterfdag 
Amerigo Vespucci (ca.1452-
1512). 
Velletje met 1.070,1.070, 
1.070, 5.000 F.; blok 7.500 
F. Italiaanse zeevaarder en 
ontdekkingsreiziger met 
zeilschepen. 

CAYMANEILANDEN 
2-8-'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
25,50,75, 80 c , $ 1.60. Resp. 
hardlopen, horctelopen, 
zwemmen, hardlopen, zwem
men. 
30-8-'i2. Hulpdiensten. 
20,25,75 c , $ 1.50, 2.-. Resp. 
reddingsboten, ambulance
dienst met auto en brancard, 
brandweer met auto's, 
telefonische hulpdienst, 
politiehelikopter. 

9-io-'i2. Frankeerzegels, 
vissen en zeedieren. 
25,50,75, 8oc. ,$ i . - , t.50, 
1.60,2.-, 4.-, 5.-, 10.-, 20.-. 
Resp. Sparisoma viride, 
Cheloniamydas, Gorgonia 
ventalina en Aplysina fistu-
laris, Cassiopea xamachana, 
Microspathodon chrysurus, 
Lactopnrys bicaudalis, Xesto-
spongia muta en duiker, 
PanuUrus argus, Sphyraena 
barracuda, Carcharhinus 
perezii, Dasyatis americana, 
Mithraxspinosissimus. 

CENTRAAL AFRIKAANSE 
REPUBLIEK 
25-4-'i2. WWF', chimpansee. 
Viermaal 1.000 F. (samen
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van Pan troglo
dytes troglodytes. Alle zegels 
met panclabeeldmerk. 

CHILI 
7-9-'i2. Universiteit van Chili 
170 jaar. 
Viermaal $ 500 (samenhan
gend). Gebouw, standbeeld 
van oprichter Andres Bello 
(1781-1865), portret rector 
Valentin Letelier (1852-1919), 
portret schrijfster en 
professor Amanda Labarca 
(1886-1975). 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
26-io-'i2. Handelsbureau 
100 jaar. 
1.20,1.20,1.50 y. (samenhan
gend). Resp. vrachtschip, ge
bouwen in Shekou, moderne 
gebouwen. 

8-ii-'i2.18e Nationale Con
gres Communistische Partij 
China. 
1.20,1.20 y. (samenhan
gend); blok 6.- y. Resp. raket 
en bloemen, Chinese Muur 
en bloemen; Grote Hal van 
het Volk. 

CHRISTMASEILAND 
i-ii-'i2. Kerst. 
55 c , $ t.6o. Kerstman met 
resp. fregatvogel (Fregata 
andrewsi), kerstboom van 
zand en pakjes. Ook velletje 
met de zegels. 

COLOMBIA 
24-io-'i2. Palmoliefederatie 
Fedepalma 50 jaar. 
$ 6.000. Palmboom (Elaeis 
guineensis Jacq) met vrucht. 
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CONGO (KINSHASA) 
io-9- ' i2 . Uilenkopmeerkat. 
Viermaal 1.300 CF. (samen
hangend) blok 3.500 CF. 
Verschillende afbeeldingen 
van Cercopifhecus hamlynl. 
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COSTA RICA 
9-io- ' i2 . Upaep*, mythes en 
legendes. 
Velletje met 385, 485 Cs. 
Resp. 'La Segua' met meisje 
en jongen, 'De kar zonder os
sen' met houten kar en man. 

Mitos y Leyendas 
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DOMINICAANSE REPUBLIEK 
i8- io- ' i i . Nationale Botani
sche Tuin, orchideeën 
Viermaal 15.- P. (samenhan
gend). Tolumnia henekenii, 
Quisqueya ekmanii Dod 
Sudamerlycaste pegueroi 
Archila, Tolumnia calochila. 

«POltiCA POWIWICANA 

ECUADOR 
29-i-' i2. Terugkeer jezuïeten 
150 jaar geleden. 
$1.-, I.-, 1.25; blok $ 5.-. Resp. 
opleidingsinstituut Borja, op
leidingsinstituut San Felipe, 
San Gabriel-college; kerk. 

6-ii- ' i2. Restauratie gouver
neurspaleis Guayas. 
$ 5.-. Gebouw. 

ETHIOPIË 
5-7-'i2. Monumenten in Ad
dis Ababa. 
0 .40 ,0 .60 ,1 . - , 2.- B. Resp. 

^ Leeuw van j uda-standbeeld, 
"" Ras Mekkonen, Leeuw van 

Juda-monument, keizer 
- Mene l ik l loppaard . 

FALKUNDEIUNDEN 
i4-i2-' i2. Kleur in de natuur. 
30 ,30 ,75 ,75 p . (per waarde 
samenhangend) . Resp. reiger 

(Nycticorax n. cyanocepha-
lus), kraanbes (Empetrum 
rubrum), uil (Asio flammeus 
sanfordi), klaverzuring (Oxa-
lisenneaphylla). 

FILIPPIJNEN 
i8-io-'i2. Frankeerzegels, 
vissen. 
1.-, 5.-, 40.- P. Resp. Coris ay-
gula, Chaetodon xanthurus, 
Chaetodermis pencilligerus. 
2i-io-'i2. Heiligverklaring 
Pedro Calungsod (1654-1672). 
9.- P. Zegel-op-zegel 5.- P. 
Yvert 2731 (2002) met ver
moorde missiecatechist en 
landkaart. 

GAMBIA 
2-2-'i2. Eerste Gambiaanse 
Methodistenbisschop. 
Vier blokken 15.-, 25.-, 
35.-, 50.- D.; Resp. kerken 
embleem met kruis, kerk, wa
penschild van kerk, bisschop 
Peter Stephens en kruis. 
i6-5-'i2. Katachtigen. 
Velletje met driemaal 40.- D.; 
blok 100.- D. Resp. Caracal 
caracal, Acynonix jubatus. 
Felis chaus, Panthera leo. 

27-6-'i2. Koningen en konin
ginnen van Engeland. 
Achtmaal 20.- D. Edward VII 
(1841-1910), James I (1566-
1625), Henry 11(1133-1189), 
Richard III (1452-1485), Henry 
IV (1367-1413), Henry VI (1421-
1471), William I (ca.1028-
1087), Elizabeth I (1533-1603). 
27-6-'i2. Olympische Speien 
2012 in Lonaen. 
Velletje met viermaal 25.- D. 
Silhouetten van atleten: 
hoogspringen, gymnastiek, 
rekstok, verspringen. 
22-7-'i2. Tweede Republiek 
18 jaar. 
150.- D.; velletje met 25.-, 
35--. 35-- D.; blok 75.- D. Resp. 
president Yahya jammeh 
(1965); vrouwen, ruïnes Fort 
Bullen, Kumpo-maskerdans; 
president. 
30-7-'i2. Diamanten jubi
leum koningin Elizabeth II 
(1926). 
Velletje met zesmaal 30.- D. 
Verschillende afbeeldingen 
van Britse vorstin met fami
lieleden. 

2-8-'i2. Emancipatiepro
clamatie 150 jaar geleden, 
afschaffing slavernij door 
Abraham Lincoln (1809-1865). 
Velletje met viermaal 40. - D.; 
blok 100.- D. Resp. Lincoln, 
document, karikatuur van 
Lincoln met proclamatie, 
schilderij van voorlees-
moment; Lincoln schrijft 
proclamatie. 
2-8-'i2. Elvis Presley (1935-
1977)-
Vijf blokken 100.- D. Ver
schillende afbeeldingen 
Amerikaanse zanger en 
filmacteur. 
2-8-'i2. Amerikaanse komi
sche act 'The three Stooges'. 
Velletje met viermaal 40. -
D.; blok 100.- D. Resp. vier 
verschillende afbeeldingen 
uit serie; filmaffiche. 
2-8-'i2. Walvissen. 
Velletje met zesmaal 
30.- D.; blok 100.- D. Resp. 
Megaptera novaeangliae, 
Baleanoptera eden, Euba-
laenaaustralis, Balaenoptera 
musculus, Orcinus orca, Phy-
seter catodon; Balaenoptera 
acutorostrata. 
2-8-'i2. Olympische Spelen 
2012 m Londen. 
Blok (gouddruk) 100.- D. 
Zegel-op-zegel Griekenland 
1 d. Yvert 109 (1861) met 
stadion en Acropolis. 

GHANA 
9-7-'i2. Emancipatiepro-
clamatie 150 iaar geleden, 
afschaffing slavernij door 
Abraham Lincoln (1809-1865). 
Velletje met viermaal 
2 . -Ghc; velletje met 
tweemaal 3.-Ghc. Resp. 
schilderij 'Bevrijding van 
de slaven 'van Thomas Nast 
(1840-1902), foto van Lincoln, 
schilderij van zwarte man 
met krant bij kaarslicht door 
Henry L. Stephens (1821-
1886), schilderij met Lincoln 
die proclamatie voorleest 
van Francis B. Carpenter 
(1830-1900); zittende Lin
coln, proclamatie. 

9-7-'i2. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 
Velletje met viermaal 2.-
Ghc; blok 5.-Ghc. Resp. 
zilvercertificaat uit schip, ka
pitein Edward |. Smith, schip, 
lepels uit schip; schip. 

9-7-'i2. Vergaan luchtschip 
Hindenburg 75 jaar geleden. 
2.-Ghc. (driehoek); blok 
5.-Ghc. Resp. luchtschip, 
zoeklichten gericht op het 
luchtschip. 

9-7-'i2. Vogels. 
Velletje met viermaal 2.-
Ghc.-; blok 5.-Ghc. Resp. 
Upupa epops, Lamprotornis 
caudatus, Merops nubicus, 
Cinnyris chalybeus; Struthio 
camelus. 
9-7-'i2. Vlinders. 
Velletje met zesmaal 2.-
Ghc; oiok 3.-, 3.- Ghc. Resp. 
Acraea hypoleuca, Desmoly-
caena mazoensis, Aphnaeus 
erikssoni, Lycaena gigantea, 
Mimacraea marshalli, Lolaus 
alienus; tweemaal Durbania 
pallida. 
2i-8-'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
Vier blokken elk 1.50 Ghc. 
Basketbal, synchroonzwem-
men, tafeltennis, wielrennen. 

GRENADA/CARRIACOU 
EN PETITE MARTINIQUE 
5-4-'i2. Ruimtevaart. 
Velletje met viermaal $ 3.50; 
blok $ 9.-. Resp. president 
lohn F, Kenneay (1917-1963), 
president met ruimtecapsule, 
NASA'-embleem voor Apollo-
programma, astronaut Buzz 
Aldrin (1930) op de maan; 
president en raket. 

GUINEE 
i2-7-'io. Laatste passage 
Halley-komeet(i986). 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 30 .000 F. 
Edmond Hal ley, Max Wolf, 
lames Bradley, Johann Georg 
Palitzsch, John Flamsteed, 
William Herschel, Emond 
Halley. 
12-7-10. Hubble ruimte
telescoop 20 jaar geleden 
gelanceerd. 
Twee velletje met elk zesmaal 
5.000 F.; twee blokken 
30 .000 F. Resp. driemaal 
Edwin Hubble, Stephen Haw
king, Roger Penrose, Edward 
Witter; driemaal Hubble, 
lames Webb, Hermann 
Oberth, Lyman Spitzer; Hub
ble; Hubble. 
i2-7-'io. Voetballers. 
Drie velletje met elk zesmaal 
5.000 F.; drie blokken 
3 0 . 0 0 0 / . Resp. Diego 
Forlan, Alvaro Pereira, Luis 
Suarez, Oscar Washington 
Tabérez, Sebastian Eguren, 
nationaal team Uruguay; 
Miroslav Klose, Thoma Mul
ler, Lukas Podolski, Joachim 
Low, Cacau, nationaal team 
Duitsland; David Vila, Fer
nando Torres, Andres Iniesta, 
Vicente del Bosque, Xavi 

Hernandez, nationaal team 
Spanje; Washington; Low, del 
Bosque. 

i2-7-'io. Chinese ruimteson
de Changae 2 gelanceerd. 
Velletje met zesmaal 5.000 
F.; blok 30 .000 F. Resp. 
Chandryaan 1, Changae 2, Iro, 
maanonderzoeksonde. Lunar 
Prospector, Smart 1; Wan Hu. 
i2-7-'io. Lancering lapanse 
ruimtesonde Akatsuki. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 30 .000 F. 
Resp. Venus Express, Voyager 
1, SoHO, Luna 3, Mars Odys
sey, Mars Global Surveyor; 
Masato Nakamura. 
12-7-'10. Ontdekking Astero
iden AB78. 
Velletje met zesmaal 4 .000 
F.; Blok 30 .000 F. Resp. Carl 
Friedrich Gauss, Cassini-Huy-
gens, Johannes Kepler, NEAR 
Shoemaker, Pierre-Simon 
Laplace, Galileo; Guiseppe 
Piazzi. 
i2-7-'io. 2O0e sterfdag 
Joseph-Michel de Montgol-
fier (1740-1810), uitvinder 
heteluchtballon. 
Velletje met zesmaal 5.000 
F.; blok 30 .000 F. Resp. 
portret, luchtschip, Zeppelin-
luchtschip, ballon. Manned 
Cloud-luchtschip, medaille 
van verdienste, luchtschip 
S01R; monument. 
i2-7-'io. 200e geboortedag 
Robert Schumann (1810-
1856). 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 30 .000 F. 
Resp. Franz Liszt, Frederick 
Chopin, Felix Mendessohn 
Bartoldy, Niels Wilhelm Gade, 
Richard Wagner; Robert 
Schumann. 
i2-7-'io. looe sterfdag Henri 
Dunant (1828-1910). 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 30 .000 F. 
Resp. tweemaal Dunant, 
Bertha von Suther, tweemaal 
Gustave Moynier, Guillaume-
Henri Dufour; Dunant. 
i2-7-'io. looe geboortedag 
Jacques-Yves Cousteau (1910-
1997). 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 30 .000 F. 
Resp. Emile Gagna, Jean-
Michel Cousteau, Jacques-
Yves Cousteau, blauwvinto-
nijn (Thunnus thynnus), kwal 
(Rhizostoma pulmo), coela-
cant (Latimeria chalumnae); 
Jacques-Yves Cousteau. 

i2-7-'io. looe geboortedag 
Moeder Teresa (1910-1997). 
Twee velletje met zesmaal 
5.000 F.; twee blokken 



30.000 F. Katholieke zuster 
en stichtster van de orde 
Zusters van naastenliefde. 
i2-7-'io. 90e geboortedag 
schrijver, chansonnier en 
trompettist Boris Vian (1920-
1959)-
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 30.000 F. 
Resp. driemaal Vian, Fats 
Waller, Ella Fitzgerald, Louis 
Armstrong; Vian. 
i2-7-'io. 80e sterfdag arts en 
schrijver Arthur Conan Doyle 
(1859-1930). 
Vellet)e met zesmaal 
5.000 F.; blok 30.000 F. Resp. 
driemaal Doyle, Michael 
Caine, Peter Sellers, Robert 
Downey jr.; Doyle. 

HONGKONG 
i-ii-'i2. Dierenriem. 
Twaalfmaal $ 1.40. Steenbok, 
waterman, vissen, ram, stier, 
tweelingen, kreeft, leeuw, 
maagd, weegschaal, schor
pioen, boogschutter. Ook 
velletje met de zegels. 
22-ii-'i2. Insecten, II. 
$1.40,1.80,2.40,2.50,3.-, 
5.-. Resp. Cosmoscarta bispe-
cularis, Creobroter gemmata, 
Eristena sp., Lamproptera 
curius, Mortonagrion hirosei, 
Pteroptyxmaipo. Ook velletje 
met de zegels. 

INDIA 
i9-io-'i2. Persoonlijke 
zegels, bloemen. 
5.- R. (met label voor per
soonlijke invulling). Violen, 
cineraria's, dahlia s, lelies. 
ii-ii-'i2.100e geboortedag 
T.S. Narayanaswami. 
5.- R. Portret industrieel, 
oprichter India Cements. 
H-ii-'i2. Kinderdag. 
5.- R. Computerscherm, 
wereldbol, gezicht, handen, 
brieven. 
i6-ii-'i2. Seinde paardenre-
giment. 
5.- R. Militairen met paard 
en tank. 

IRAK 
7-7-'i2. Nationale Commissie 
van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. 
5.000 Din. Twee studenten 
aan bureau, atoomsym
bool, penpunten, maskers, 
landkaart. 

HWd 3M« 

i2-8-'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
250, 500,750,1.000 Din.; 
blok 1.000 Din.; blok 
1.000 Din. Resp. boogschie
ten, gymnastiek, schermen, 
hordelopen; mascottes, 
embleem, vlam, stadion, 
speerwerpen; hardlopen, 
paardensport, speerwerpen, 
hoogspringen, embleem. 
2-io-'i2. Koningen van Irak. 

500,750,1.000 Oin.; blok 
1.000 Din. Resp. Faisal II 
(1935-1958), Ghazi I (1912-1939). 
Faisal I (1885-1933); de drie 
koningen en wapenschild. 

JAMAICA 
3i-8-'i2. Jamaica 50 jaar. 
$ 60,120. Resp. jubileumem
bleem met vogel, staatswa
pen en embleem. 

JAMAICA 
50TH , 

ANNIVERSARYlL-' 
IAMAKV0 

lAPAN 
25-io-'i2. Traditioneel 
handwerk. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Kleipop, inktdoosje, gevloch
ten tasje, vaasjes, lakschalen, 
waaier, zijdeschilderwerk, 
geschilderd porseleinen 
bord, ijzeren theeketel, vaas. 

N I P P O N 8 0 N I P P O N 

9-ii-'i2. Wintergroeten. 
Velletje met vijfmaal 50 yen; 
velletje met vijfmaal 80 yen; 
velletje met vijfmaal 90 yen. 
Resp. tweemaal kerst
boom, kat in zak, hond in 
zak, kinderen; kerstman in 
schoorsteen, viermaal kinde
ren; brief met kat en maan, 
meisje met viool, brievenbus 
met kind en sneeuwpop, 
bloemen, kinderen. 
i2-ii-'i2. Nieuwjaar. 
50, 80 yen; 50*3, 80+3 yen. 
Verschillende poppen. 

i5-ii-'i2. Wet lokale autono
mie prefectuur Oita 60 jaar. 
Velletje met vijfmaal 80 yen. 
Shintu-heiligdom in Usa en 
beeld van sumoworstelaar 
Futabayama Sadaji (1912-
1968), pruimenbloesem en 
vogel (Zosterops japonicus), 
Tendai-tempel in Fukiji, Hita 
Gion-festival, zonsopkomst 
bij Futamigaura-rotsen. 
20-ii-'i2. Disneyfiguren. 
Velletje met tienmaal 50 yen; 
velletje met tienmaal 80 yen. 
Resp. Winnie de Poeh, Knor
retje, Alice in Wonderland, 
Donald Duck, Katrien Duck, 

Cinderella, Dombo, Mary, 
Goofy, 101 Dalmatiërs; Tinkel 
Bell, Mickey Mouse, Minnie 
Mouse, Bambi, Pinocchio, 
Sneeuwwitje, Pluto, Ariel, 
Stitch, de Drie Biggetjes. 
2i-ii-'i2. Jaar van de Slang, 
Chinese kalligrafie. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Verschillende aan slang 
gerelateerde karakters. 
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3-i2-'i2. Winterbloemen. 
Vijfmaal 50 yen (samen
hangend); vijfmaal 80 yen 
(samenhangend). Resp. 
camelia, pruimenbloesem, 
adonis, cyclaam, kerstroos; 
zelfde bloemen maar andere 
afbeeldingen. 
ij-i-'ij. Wet lokale autono
mie prefectuur Hyogo 60 jaar. 
Velletje met vijfmaal 80 yen. 
Kraanvogel en Mimeji-
kasteel, Meriken-park aan 
rivier in Kobe, klokkentoren 
in Izushi, wad van Shinmaiko, 
narcissenveld bij Awaji. 

JORDANIË 
2011. Kroonprins Hussein bin 
Abdullah (1994). 
20,30,50 Pt. Portret. 
2011. Historische astronomi
sche instrumenten. 
10, 20,30, 40 Pt. Resp. astro-
labium, telescoop, sextant, 
zonnewijzer 
27-2-'i2. Vliegtuigen. 
10,20,30, 40 Pt.;'blok 50 Pt. 
Verschillende afbeeldingen 
van stuntteam Koninklijke 
Valken' in formatievlucht. 

i-5-'i2. Dag van de Arbeid. 
20,30,40,50 Pt. Resp. vuis
ten, arbeider met schop, man 
met pikhouweel en moeder 
met Kind, werknemer met 
helm. 
i7-5-'i2. Wereld Communi
catie Dag. 
30, 40,50 Pt. Resp. hand 
met wereldbol, satelliet ont
vangststation, computer. 
30-6-'i2. 50e verjaardag 
Koning Abdullah II (1962). 
Zesmaal 20 Pt.; blok 50 Pt. 
Koning in uniform met mos
kee, archeologische ruïne, 
schip, olieraffinaderij, brug, 
gebouw; gebouw. 
27-7-'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
20,30, 40, 50 Pt. Resp. paar
densport, voetbal, tennis, 
kanoën. 

KAMEROEN 
28-3-'ii. Eerste vlucht Camair-
Co van Douala naar Parijs. 
250,500 F. Vliegtuig. 

KAZACHSTAN 
i7-io-'i2. Schilderijen. 
250,2501. (samenhangend). 
'Soldaten' van P. Saltzman, 
'Melken van rode Kameel' 
van A. Sydyhanov. 
i7-io-'i2.100e geboortedag 
Dmitry Snegin (1912-2001). 
801. Portret dichter. 

25-io-'i2. Intergouverne
mentele Tv- en radio-organi
satie Mir. 
101. Embleem. 
25-io-'i2. Collectieve vei-
ligheidsovereenkomst CSTO 
10 jaar. 
801. Embleem. 

KIRGIZIË 
2o-io-'i2. Klederdracht. 
30.- s. (ook ongetand). Man 
met muziekinstrument en 
vrouw met kom. 

i H '«-.-y (-»-,. 30.00 ; 

3-ii-'i2. Archeologie. 
35.-, 40.- (samenhangend, 
ook ongetand). Geschriften 
uit zevende tot negende 
eeuw. 

KOREA NOORD 
io-8-'i2. Kinderunie 66 jaar. 
10 w.; blok 70 w. Resp. ge
zichten en embleem; leider 
Kim |ong-un (1984) met 
jongelui. 
20-9-'i2. Moederdag. 
10W. Vrouw met kind. 

25-9-'i2. Internationale 
postzegel- en muntenbeurs 
in Peking. 
Twee velletjes met elk 
zesmaal 10 w. Verschil
lende gedichten van Chinese 
partijleider Mao Zedong 
(1893-1976). 

mml « i i i «» 

i7-i2-'i2. Herdenking Kim 
Jong-il (1942-2011). 
Blok 50 w.; blok 50 w. Kim 
Jong-il bij zonsopkomst bij 
berg Kumgang, op bezoek in 
machinefabriek. 
27-i2-'i2. Bekendmaking 
socialistische grondwet 40 
jaar geleden. 
30 w. Embleem van Democra
tische Volksrepubliek Korea. 

KOREA ZUID 
6-9-'i2. Wereld Natuurbe
schermingscongres 2012 in 
leju. 
270 w. (ruitvorm). Embleem 
met planten. 

LAOS 
io-ii-'ii. Pilaren. 
Velletje met driemaal 9.000 
k. Verschillende pilaren in 
Vientiane. 

LIBANON 
27-7-'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
L£ 500. Grieks beeld van 
discuswerper, Diskobolos. 
i4-9-'i2. Bezoek paus Bene
dict us XVI (1927). 
Li 1.250. Paus met president 
Michel Suleiman (1948). 
i2-ii-'i2. Marathon van 
Beiroet 10 jaar. 
Lt75o. Embleem. 
i3-ii-'i2. Kerst. 
Lt 2.000. Kerstman met 
boom. 

LIBERIA 
30-5-'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
Velletje met viermaal $ 60. 
Atletiek, zwemmen, gewicht
heffen, kajakken. 
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MALEISIË' 
22io'i2. Wereld Postdag, 
postbodeuniform en. 
60, 80 sen, RM r.; velletje 
met RM 1., 2.. Resp. met fiets 
(1950), op bromfiets (1970), 
op bromfiets (1990); met 
bromfiets; met fiets. 
5ii'i2. Persoonlijke zegels 
met labels voor persoonlijke 
invulling. 
Achtmaal 60 sen (per vier 
samenhangend). Flora en 
fauna met bloem en vlinder, 
Dloemmotief, vlag en bloem
motief, stadssilhouet, bloem
motief en vlag, orchideeën, 
ballonnen en vuurwerk, 
harten. 

i9ii ' i2. Kinderhobby's. 
Zesmaal 60 sen (per twee 
zegels samenhangend); Blok 
RM 5.. Voetballen, vissen, 
muziek maken, fotografe
ren, postzegels verzamelen, 
koekjes bakken; zingende 
kinderen. 

MAROKKO 
78'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
8.40 Dh. Hardloper. 
279'i2.15e Nationale Kwali
teits Onderscheiding. 
8.40 Dh. Hand met onder
scheiding. 
4io'i2. Collectief Pensioen
plan 35 jaar. 
3.50 Dh. Grafiek met em
bleem. 

ioio'i2. Kindertekeningen. 
Driemaal 3.50 Dh. (samen
hangend). Bergen met boom 
en weg, ster van vlag, post
bode bij deur met geschen
ken voor Suikerfeest. 

MAURITIUS 
^ io9'i2. Douane, 
o 7. 8., 20., 25.Rs. Resp. 
1^ historisch en huidig gebouw, 
— scanapparatuur, snuffel
" hond, douaneboot. 
=s 9io'i2. Herdenkingen en 
» gebeurtenissen. 
^ 6., 14., 21.Rs. Resp. Jaar 
— van de Coöperaties met 

samenwerkende mensen, 100 
jaar scouting met embleem, 
40 jaar diplomatieke betrek
kingen met Volksrepubliek 
China met vlaggen. 

MEXICO 
29io'iz. Dag van de Doden. 
5 7.. Versierd hoofd en 
kaarsen. 

3iio'i2. Archeologie. 
Velletje met $ 7.50,7.50, 
11.50,13.50,13.50. Maya
tempelcomplex in Tulum. 

8ii'i2. Kerst. 
Driemaal S 11.50 (samenhan
gend). Kinderen met pakjes, 
kinderen met ster, de Drie 
Wijzen op kamelen. 
i2ii ' i2. Dag van de Post
bode. 
$ 7. Postbeambte met brief. 
i3ii'i2. Libanees centrum 
50 jaar. 
$ 13.50. gebouw met em
bleem. 

MONGOLIË 
20io'i2. Douane 100 jaar. 
Velletje met 800,1.000, 
1.200 T. Resp. ambtenaren 
in 1912, douanebeambten in 
2012 met vlag, hond en hen
nepblad. Op rand kaart van 
Mongolië. 
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B1 iWIIW 
i4ii ' i2. Dzjengis Khan. 
Velletje met 350, 850 T. Resp. 
paard, Khan. 

MYANMAR 
iio'i2. Tweede Bijeenkomst 
Aziatische telecomorganisa
ties (TelsomATRC). 
Tweemaal 500 k. Dhammay
angyitempel, pagodes in 
Bagan. 

NAMIBIË 
229'i2. Gobabeb Training
en Onderzoekscentrum 50 
jaar. 

Velletje met Standard 
Mail, $ 5.10, 5.80 (zegels 
ruitvormig). Resp. Nama
qua kameleon (Chamaleo 
namaquensis), duinqras (Sti
pagrostis sabulicola), kever 
(Lepidochara discoidalis). 

iio'i2. Mangoesten. 
Postcard Rate, S 5.10, 5.80, 
6.90. Resp. Cynictis penicil
lata, Galerellanigrata, 
Helogaleparvula. 

NEPAL 
297'i2. Taaigenootschap 
Nepal Shikshya Parishad 60 
jaar. 
10.R. Embleem. 

NIEUWCALEDONIË 
259'i2. Bomenplantcam
pagne. 
75 F. Boom en mensen met 
beeldmerk. 
9ii'i2. Bescherming man
grovegebied. 
75 F. Boom, reiger, vis, kikker, 
krab en embleem. 

9it'i2. Kerst. 
110 F. Woningen, totempalen 
en vrouwen. 
9ii'iz. Grote zuidelijke 
lagune. 
75 F. Walvissen (Megaptera 
novaeangliae) en embleem 
Werelderjgoedlijst. 

NIEUWZEELAND 
2ii'i2. Internationale 
postzegel en muntenbeurs 
in Peking, 
Velletje met 60 c., $1.90, 
2.40. laar van de Draak resp. 
Chinees karakterteken voor 
draak, draak, parlementsge
bouw in Wellington. Zegels 
reeds uitgegeven op 5i'i2. 

NIGERIA 
297'i2. Ahmadu Bello 
Universiteit 50 jaar. 
50, 50,90,100 N. Resp. 
politicus Ahmadu Bello 
(19101966), universiteit, 
senaatsgebouw, schip. 

OEZBEKISTAN 
6io'i2. Paardenrassen. 
Velletje met driemaal 950, 
driemaal 1.050, driemaal 

2.200 (S). Resp. Amirana, 
Gayrat, Asmanbek, Gozalli, 
Aygir, Gallas, Geldi Botir, 
Xon, Potmagul. 

ioio'i2.100 jaar voetbal in 
Oezbekistan. 
Velletje met 600,650,950, 
1.050,1.150,1.300, 2.200, 
2.500 (S). Voetbalteams en 
spelmomenten. Landkaart op 
sierveld. 

OMAN 
237'i2. Muscat, hoofdstad 
van Arabisch toerisme. 
Velletje met zesmaal 50 b. 
Verschillende afbeeldingen 
van gebouwen en kustlijn. 

PAKISTAN 
304'i2. Herdenking marte
laren vrijheidsstrijd. 
8. R. Mannen in sneeuw. 
85'i2. Preventie bloed
ziekte Thalassemie. 
8. R. Kindergezicht en han
den met zakjes bloed. 

i38'i2. Suikerfeest, groet
zegels. 
Viermaal 8. R. (samenhan
gend). Verschillende rozen. 
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i9io'i2. Hameed Naseem 
(19201998). 
8.R. Portret schrijver. 

POLYNESIË 
8ii'i2.120 jaar postze
gels in Franse gebieden in 
Oceanië. 
250,250 F. (samenhangend 
met sierveld). Symbolische 
afbeeldingen: Vrede met 
roeiboot. Handel met paar
denkar. Sierveld is zegel
beeld van type Sage. 
i9ii ' i2. Astronomie, Mata
ri'üNi'A. 
75 F. Sterrencluster Pleiaden, 
zeilschip, vrouw met kind en 
vruchten, bloemen. 

SALOMONSEILANDEN 
56'i2. Vleermuizen, 
Velletje met viermaal $ 9.; 
blok $ 27.. Resp. Myotis ad
versus, Pipistrellus angula
tus, Pteropusadmiralitatum; 
Saccolaimus saccolaimus. 
56'i2. Walvissen. 
Velletje met viermaal $ 9.; 
blok $27.. Resp. twee
maal Baleanoptera edeni, 
Megaptera novaeangliae, 
Mesoplodon densirostris; 
Baleanoptera edeni. 
56'i2. Roofvogels. 
Velletje met viermaal $ 9.; 
blok 5 27.. Resp. Aviceda 
subcristata, Haliastur Indus, 
Haliastur sphenurus, Hali
aeetus leucogaster; Circus 
approximans. 
56'i2. Schildpadden. 
Velletje met viermaal $ 9.; 
blok $ 27.. Resp. Chelonia 
mydas, Eretmochelys imbri
cata, Caretta caretta, Lepido
chelysolivacea. Dermocnelys 
coriacea. 

56'i2. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 
Velletje met viermaal $ 9.; 
blok $ 27.. Resp. schip met. 
ijsberg, zinkend schip, boeg, 
boeg met schijnwerper, ach
tersteven zinkend schip. 
56'i2. Inheemse vogels. 
Velletje met viermaal $ 9.; 
blok $27.. Resp. Rhipi
dura leucophrys, Myzomela 
cardinalis, Cinnyris jugularis, 
Rhipidura rufifrons; Pachy
cephalapectoralis. 
56'i2. Uilen. 
Velletje met viermaal $ 9.; 
blok $ 27.. Resp. tweemaal 
Tyto alba, Ninox jacquinoti, 
Nesasio solomonensis; Tyto 
alba. 
56'i2. Dolfijnen. 
Velletje met viermaal $ 9.; 
blok $27.. Resp. Stenella 
longirostris, Tursiops trunca
tus, Stenella coeruleoaiba, 
Sousa chinensis; Stenella 
attenuata. 
56'i2. Geschiedenis van de 
zeevaart. 
Velletje met viermaal $ 9.; 
blok $ 27.. Resp. Salomon
kano, Salomonkano met 
dak, galjoen Spaans galjoen; 
Spaanse ontdekkingsreiziger 
Alvaro de Mendafia de Neyra 
(15411595)

56'i2. Kerken en geeste
lijken. 
Velletje met viermaal $ 9.; 
blok 5 27.. Resp. paus 
lohannes Paulus II met kerk 
in Honiara, paus Benedic
tus XVI met kerk van Gizo, 
Anglicaanse kerk van 
Honiara, aartsbisschop van 
Canterbury Rowan Williams 
en paus Benedictus XVI met 
Anglicaanse kerk in Honiara; 
paus Johannes Paulus II met 
kerk in Auki. 
56'i2. Slag bij Guadalcanal 



70 jaar geleden. Ereme
daille voor Amerikaanse 
soldaten met resp. Harold 
William Bauer, Jefferson losef 
DeBlanc, Mitchell Page, lohn 
Basilone; Alexander Archer 
Vandegrift. 
5-6-'i2. Desmond Tutu O931). 
Velletje met viermaal $ 9.-; 
blok $ 27.-. Verschillende 
afbeeldingen van Zuid-Afri-
kaanse aartsbisschop 
5-6-'i2. Vuurtorens en 
vogels. 
Velletje met viermaal $ 9.-; 
blok $ 27.-. Resp. Kaipara 
North Head (Nieuw-Zeeland) 
en Chlidonias albostriatus. 
Kaap Liptap (Australië) 
Chroicocephalus scopu-
linus, Maatsuyker-eiiand 
(Tasmanië) en Chroicocep
halus novaehollandiae, Kaap 
Campbell (Nieuw-Zeeland) 
en Sterna anaethetus; Kaap 
Reinga (Nieuw-Zeeland) en 
Gelochelidonnilotica. 

5-6-'i2. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth II (1926). 
Velletje met viermaal S 9.-; 
blok $ 27.-. Verschillende 
afbeeldingen van Britse 
vorstin. 
5-6-'i2. Marilyn Monroe 
(i926-r962). 
Velletje met viermaal $ 9.-; 
blok $ 27.-. Verschillende af
beeldingen van Amerikaanse 
filmactrice. 
5-6-'i2. Britse Koninklijke 
familie. 
Velletje met viermaal $ 9.-; 
blok $27.-. Resp. prinses 
Diana (1961-1997), prins 
Harry (1984), tweemaal prins 
William (1982) en Catherine 
Middleton (1982). 
5-6-'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
Velletje met viermaal $ 9.-; 
blok $ 27.-. Resp. discus
werpen, judo, wielrennen, 
hardlopen, roeien. 
Alle velletjes zijn samenhan
gend met het blok. 

SAO TOMÉ E PRINCIPE 
2-9-'io. olierampen. 
Velletje met 15.000, 
20.000, tweemaal 25.000, 
35.000 Db; blok 115.000 Db. 
Resp. Exxon Valdez (1989), 
Ixtoc I (1979), Nowruz (1983), 
brandende oliebronnen 
tijdens Golfoorlog (1990), 
Atlantic Empress (1979); Golf 
van Mexico (2010). 

2-9-'io. Chinees Nieuwjaar, 
Jaar van de Haas. 
Velletje met 15.000, 
20.000,25.000, tweemaal 
35.000 Db.; blok 120.000 Db. 
Getekende hazen en Chinese 

lettertekens voor Haas. 
2-9-'io. 150e geboortedag 
van Juliette Gordon Low 
(1860-19127). 
Velletje met driemaal 
20.000, 25.000,35.000 Db.; 
blok 110.000 Db. Opricht
ster van organisatie voor 
padvindsters. 
2-9-'io. Portugese filatelie. 
Velletje met zesmaal 
20.000 Db.; blok 120.000 
Db. Resp. verzamelaar met 
loep, vijfmaal zegel-op-
zegel; zegel-op-zegel. 
2-9-'io. Internationaal Jaar 
van de Biodiversiteit. 
Velletje met vijfmaal 22.000 
Db.; blok 100.000 Db. Resp. 
Mauritiusvalk (Faico puncta-
tus), plantjes uit zaailingen, 
witte tijger (Panthera tigris), 
ijsbeer (Ursus maritimus), 
vingerdier (Daubento-
nia madagascariensis); 
reuzenpanda (Ailuropoda 
melanoleuca). 

2-9-'io. Schilderij van Dela
croix (1798-1863). 
Blok 104.000 Db. Zegel-op-
zegel. 
i-i2-'io. Vogels en vlinders. 
Velletje met tweemaal 
10.000, driemaal 15.000, 
driemaal 20.000, tweemaal 
25.000 Db. Resp. Speirops 
lugubris, Nectarinia famosa, 
Ploceus grandis, Psittacus 
erithacus, Inachis io (vlin
der), Treron sanctithomae, 
Orioius crassirostris, Phaps 
elegans, Thomasophantes 
sanctithomae, Priniamolleri. 
i-i2-'io. Bezienswaardighe
den in Sao Tomé. 
Velletje met tweemaal 
10.000, tweemaal 15.000, 
tweemaal 20.000, tweemaal 
25.000 Db. Resp. Milagrosa-
waterval, tweemaal St. 
Nicolau-waterval, Vileta-
waterval, tweemaal Maria 
Fernanda-piek, Manuel Jor-
ge-rivier. Cao Grande-piek. 
i-i2-'io. Groenten en in
heemse gerechten. 
Velletje met tweemaal 
10.000, tweemaal 15.000, 
tweemaal 25.000 Db.; 
twee blokken 100.000 Db. 
Resp. kookbananen, okra's, 
broodvrucht, aubergines, 
bananen, gerecht met vis en 
groenten; bananen; okra's. 
i-i2-'io. Huizen uit het kolo
niale tijdperk. 
Velletje met tweemaal 
10.000, tweemaal 15.000, 
tweemaal 25.000 Db. 
Verschillende huizen en 
kantoorgebouwen. 

SIERRA LEONE 
22-2-'i2. Mao Zedong (1893-
1976). 
Viermaal 1.100 Le.; velletje 
met driemaal 5.200 Le.; blok 
10.000 Le. Verschillende 
afbeeldingen van Chinese 
partijleider. 
30-5-'i2. Olympische Spelen 
2012 in Lonaen. 
Velletje met tweemaal 3.600 
Le. Silhouetten van histori
sche Griekse hardlopers. 
26-7-'i2. Europees voetbal

kampioenschap in Polen en 
Oekraïne. 
Zestien velletjes met elk zes
maal 2.500 Le.; twee velletje 
met elk achtmaal 2.500 Le. 
Deelnemende teams en 
voetbalstadions. 

SINGAPORE 
27-ii-'i2. Uitwisselbaarheid 
munteenheid 45 jaar. Geza
menlijke uitgifte met Brunei. 
$1.-, 2.-; velletje met $1.-, 
I.-, 2.-. Afbeeldingen van 
illustraties op bankbiljetten 
resp. orchidee (Vanda rot-
schildiana) met honingzuiger 
(Nectarinia jugularis) en 
handelszeilschip 'Palari' en 
portret oud- president Encik 
Yosof BIn Ishak (1910-1970), 
gebouwen in Singapore en 
Brunei; hiervoor genoemde 
zegels met zegel van $ 1.-
waarop Omar All Saifuddien-
moskee met vrouw in boot en 
medicinale plant (Ipomoea 
pes-caprae). 

ST. HELENA 
26-6-'i2. Bijdrage van schip 
St. Helena tijdens Falkland-
oorlog 30 jaar geleden. 
20,35,40,50p., tl.-. Resp. 
bemanning, schip bij Gryt-
viken (Zuid-Georgië) met 
besneeuwde berg, schip bij 
Ascension, schipbij Grytviken, 
schip met marine-escorte. 

ST. MAARTEN 
i3-6-'i2. Internationale 
postzegeltentoonstelling in 
Djakarta. 
120,300,400 c; velletje 
met 50,100, 250, 400 c. 
(doorlopend beeld). Resp. 
Prambanan-tempel, komo-
dovaraan (Varanus komo-
doensis), Borobudur-tempel; 
bloem (Rafflesia arnoldii). 
i3-6-'i2. Frankeerzegels. 
10,165 c. Resp. flamboyant 
boom (Delonix regia), lucht
haven Prinses Juliana. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
24-io-'i2. Berg 'De hoed van 
Miquelon'. 
€2.50, 2.50 (met tussenveld 
en doorlopend beeld). Zee 
met berg en zeehonden. 

TANZANIA 
27-6-'i2. olympische Spelen 
2012 in Lonaen. 
Velletje met viermaal 
1.300 Sh. Silhouetten van 
atleten: basketbal, boksen, 
hordelopen, hardlopen. 

TOGO 
i5-2-'ii. Verstoring van leef
gebieden, zoogdieren. 
Velletje met viermaal 
750 F.; blok 3.000 F. Resp. 
Chinese Muur met panda 
(Ailuropoda melanoleuca), 
landweg met poema (Puma 
concolor), bergweg met wolf 
(Canis lupus), wegen met 
bonobo (Pan paniscus); weg 
in toendra met ijsbeer (Ursus 
maritimus). 
i5-2-'ii. Groei woestijnen in 
Afrika. 
Velletje met viermaal 
750 F.; blok 3.000 F. Resp. 
verdroogd meer, vrouw bij 
water, kind bij bron, kind 
met rund; kind bij pomp. 

i5-2-'ii. Groene energie. 
Velletje met viermaal 
750 F.; blok 3.000 F. Resp. 
zonne-energie, windmolens, 
aardwarmte, waterkracht; 
waterkracht. 
15-2-'«. Milieuvriendelijke 
vrachtwagens. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Mercedes 
Benz Formula Zero, Hyundai 
Eco, Eve, KTM X-BoW Road
ster; Plusd'essence. 
i5-2-'ii. Zeeschildpadden. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Dermo-
chelys coriacea, Caretta 
caretta, Cheloniamydas, 
Eretmochelys imbricata; 
Cheloniamydas. 
i5-2-'ii. Uilen. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Tyto 
alba, Bubo bubo, Surnia 
ulula, Nyctea scandiaca; Strix 
nebulosa. 
t5-3-'ii. Vlinders. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Helico-
nius charitonius, Danaus 
plexippus, Dryas Julia, 
Morpho menelaus; Troides 
aeacus. 

blok 3.000 F. Russische 
dichter. 
i5-3-'ii. 100e geboortedag 
Gustav Mahler (1860-1911). 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Oostenrijkse 
componist en dirigent. 
i5-3-'ii. 100e geboortedag 
Michael Botwinnik (1911)1995). 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Russische 
schaker. 
i5-3-'ii. Nobelprijs voor 
Marie Curie (1867-1934) 100 
jaar geleden. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Pools-Frans 
schei- en natuurkundige. 
i5-3-'ii. Zuidpoolexpeditie 
van Roald Amundsen (1872-
1928)100 jaar geleden. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Noorse pool-
onderzoeker met expeditie-
beelden. 
i5-3-'ti. 75e sterfdag Louis 
Blériot (1872-1936). 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Franse vlieg
tuigpionier. 
15-3-'«. 50e sterfdag Ernest 
Hemingway (1899-1961). 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Amerikaanse 
schrijver. 
i5-3-'ii. 50e geboortedag 
Prinses Diana (1961-1997). 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Britse prinses 
met paus Johannes Paulus II 
en Nelson Mandela. 
i5-3-'ii. 50e verjaardag 
George Clooney (1961). 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Amerikaanse 
acteur en regisseur met 
verschillende filmscènes. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
8-8-'i2. Onafhankelijkheid 
50 jaar. 
Viermaal $ 1.-. Jubileumem
bleem, vlag, laatste Britse 
gouverneur Sir Solomon 
Hochoy (1905-1983) en eerste 
premier Dr. Eric Williams 
(1911-1981), staatswapen en 
-zegel. 

UGANDA 
ii-4-')2. Paddenstoelen. 
Velletje met zesmaal 
3.000 Sh.; velletje met 
tweemaal 5.000 Sh. 
Resp. Amanita Panthe
rina, Amanita Phalloides, 
Amanita rubescens. Boletus 
edulis, Lactarius deliciosus, 
Morchella esculenta; Lac-
caria amethystina, Coprinus 
micaceus. 

i5-3-'ii. 300e geboortedag 
Michael Lominossow(i7ii-
1765). 
Velletje met viermaal 750 F.; 

ii-4-'i2. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 
Velletje met zesmaal 
3.000 Sh.; blok 10.000 Sh. 
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Resp. driemaal exterieur 
schip, kamer, dek reddings
boten; schip. 
i i -4-' i2. Prinses Diana (1961-
1997). 
Velletje met driemaal 3.500 
Sh.; blok 10.000 Sh. Verschil
lende afbeeldingen van 
prinses. 
i i -4- ' i2 . Abraham Lincoln 
(1809-1865), Amerikaanse 
Burgeroorlog 150 jaar 
geleden. 
Velletje met viermaal 3.500 
Sh.; blok 10.000 Sh. Resp. 
Viermaal slagveld (doorlo
pend beeld); slagveld met 
Amerikaanse vlag. 
i i -4- ' i2 . Orchideeën. 
Velletje met viermaal 
3.500 Sh.; blok 10.000 Sh. 
Resp. Aerangis arachno-
pus, Angraecum leonis, 
Bulbophyllum calyptratum, 
Brachycorythis macrantha; 
Bulbophyllum andersonii. 

26-7-'i2. Elvis Presley (1935-
1977). 
Viermaal 3.500 Sh.; blok 
10.000 Sh. Viermaal portret 
met verschillende kaderkleu-
ren; Presley met microfoon. 
io - io- ' i2 . Diplomatieke 
relatie met Cnina 50 jaar. 
10.000 Sh.; blok 20 .000 Sh. 
Resp. panda; gorilla. 
8-ii- ' i2. WWF*. Secretaris-
vogel. 
Viermaal 4 .000 Sh. (samen
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van Sagittarius 
serpentarius. Alle zegels met 
pandabeeldmerk. 

URUGUAY 
24-io- ' i2 . Verkeersveilig
heid. 
$ 5,10,15, 20,45, 50, 70,100. 
Verschillende verkeersbor
den en slogans ter bevorde
ring van de verkeersveilig
heid. 
26-io-' i2. Nationale brand
weer 125 iaar. 
Viermaal $ 12 (samenhan
gend) . Brandweerman met 
gebouw, bosbrand, ladder
wagen, oliebrand. Alle zegels 
met embleem. 

3i- io- ' i2 . Elektriciteitsmaat
schappij UTE 100 jaar. 
Viermaal $ 12 (samenhan
gend) . Stuwdam en in mast, 
elektriciteitsmasten en werk
nemer, windmolens, gebouw 
en man met helm. 
3i- io-' i2. Schilders. 
$ 12,12. Abstract schilderij 
van Augusto Torres (1913-
1992), schilderij met spelende 

kinderen van Petrona Viera 
(1895-1960). 
3i-io-'i2. Virginia Brindis de 
Salas (1908-1958). 
$ 12. Dichteres van Afrikaanse 
afkomst met boek. 

.17 i^er^onüiiCdoes 
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VERENIGDE STATEN 
i-i2-'i2. Frankeerzegels. 
$ 1.-, 2.-, 5.-, 10.-. Golvende 
lijnen in resp. purperblauw, 
groen, oranje, blauwgrijs. 

VIETNAM 
20-io- ' i2 . Vu Trong Phung 
(1912-1939). 
2.000 d. Portret schrijver en 
journalist met boeken. 

V I E T N A M ! 
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ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
2-ii-'i2. Wetenschappelijke 
weegschaal voor pinguïns. 
Blok € 2.-. Pinguïns (Pygosce-
lis adeliae) met doorgang. 

8-ii-'i2. Maryse Hilsz (1903-
1946) 
€ 0.60,1.- (samenhangend). 
Resp. landkaart en traject 
met handtekening en vlieg
tuig Farman F291, portret 
luchtvaartpionier. 

ZUIDPOOLGEBIED 
NIEUW-ZEELAND 
(ROSS DEPENDENCY) 
2i-ii-'i2. Frankeerzegels. 
70 c, $ 1.40,1.90,2.40, 2.90. 

Resp. Mount Erebus, Beard-
more-gletsjer, Vanda-meer, 
Kaap Adare, Ross-ijsplateau. 
Ook velletje met de zegels. 

Gebruikte afkortingen: 
CIS Commonwealth of 

Independent States 
(ex-Sovjetstaten) 

NASA National Aero
nautics and Space 
Administration 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espana y 
Portugal 

VN Verenigde Naties 
WWF Word Wildlife Fund 

Chinees Nieuwjaar: 
laar van de Slang 
io-2-'i3t/m30-i-'i4 

KUIFJE IN MONACO 

Eind november vorig jaar is in 
Monaco het derde boek van 
Kuifje in de Monegaskische 
taal verschenen. Deze bijzon
dere taal wordt nog weinig in 
het kleine vorstendom aan de 
Franse zuidkust gesproken. 
Het Monegaskisch is afkom
stig van een dialect uit de 
Middeleeuwen dat gesproken 
werd in de Republiek Genua. 
In Monaco zijn ongeveer 
5.500 personen die de taal 
nog beheersen. De uitspraak 
komt, met enkele kleine 
uitzonderingen, overeen met 
het Italiaans. De titel van het 
recent vertaalde Kuifje-boek 
is 'U tesorude Rakamuu 

Russu' bij ons beter bekend 
als 'De schat van Scharlaken 
Rackham'. De vorige boeken 
met avonturen van Kuifje 
die in het Monegaskisch zijn 
verschenen zijn 'De juwelen 
van Bianca Castafiore' en 'Het 
geheim van de Eenhoorn'. Op 
het zegel van € 0.77 zien we 
Kuifje met kapitein Haddock 
op net strand. 

OOSTENRIJK PER SPOOR 

Vorig jaar werd in Oostenrijk 
het 175-jarig bestaan van de 
spoorwegen gevierd. Reden 
voor de posterijen om hieraan 
met een bijzondere zegel aan
dacht te schenken. De eerste 
Oostenrijkse spoorlijn in 1837 
liep van Wenen naar Breclav. 
Enige jaren na de afschaffing 
van het Oostenrijks-Hongaarse 

koninkrijk werd in 1882 het 
spoorwegnetwerk genationa
liseerd. In 1923 werd de ÖBB 
(Österreichische Bundes
bahnen) opgericht, jaarlijks 
maken ongeveer 282 miljoen 
reizigers per jaar gebruik van 
de spoorwegdiensten van 
ÖBB. goed voor 10 miljard 
kilometer. De lengte van 
het netwerk bedraagt bijna 
6.000 Km. Op 23 november 
jl. verscheen een zegel van 
€ 0.62 met de afbeelding van 
een railjet. Deze tremen zijn 
bestemd voor het lange af
standsvervoer. Hierbij kunnen 
snelheden tot 230 km per uur 
worden behaald. 

SPAANS KAMPIOENSZEGEL 

Een beetje laat, maar beter 
laat dan nooit zullen we 
maar denken. In december jl. 
kwam de Spaanse postor-
ganisatie Correos met een 
platelistisch eerbetoon aan 
het nationale elftal dat op 1 
juli jl. de Europese titel voor 
landenteams veroverde. Dat 
gebeurde m het Olympisch 
Stadion van Kiev (Oekraïne) 
waar de Spanjaarden de 
Italianen met 4-0 aan de 
kant hebben gezet. Hiermee 
prolongeerde Spanje zijn tiel 
die het ook in 2008 behaalde. 
Het was voor Spanje de derde 
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Europese titel omdat ook in 
1964 de finale werd gewon
nen. Toen werd titelverdedi
ger Sovjet-Unie met 2-1 aan 
de kant gezet. 
Het blokje toont de Spaanse 
spelers met hun medaille. Op 
het ronde zegel van € 1.- staat 
de Europese beker, de 'Coupe 
Henri Delaunay', afgebeeld. 

ZWITSERSE STRIPZEGELS 

Enkele plaatjes uit de 
populaire stripreeks met 
als hoofdpersoon de jonge 
Sioux-indiaan Yakari zijn op 
onlangs verschenen Zwit
serse postzegels afgebeeld. 
Twee zegels met elk een 
nominale waarde van 100 
c. geven een kijkje in het 
leven van deze bij kinderen 
geliefde hoofdpersoon. We
reldwijd is de strip inmiddels 
in zeventien talen vertaald. 
Yakari dwaalt m de serie met 

zijn trouwe viervoeter Kleine 
Bliksem rond over de Noord-
Amerikaanse prairie. Hij 
heeft de gave om met dieren 
te praten. Van de reeks zijn 
31 albums met verhalen be
schikbaar. Ook in het Neder
lands zijn Yakari-avonturen 
in boekvorm beschikbaar. 
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KOPEN OP VEILINGEN... 

Vele verzamelaars en 
handelaren kopen al jaren 
succesvol op veilingen. 
Alleen al de aanwezigheid 
m de veilmgzaal van veel 
mensen, met daarbij vaak 
bekende gezichten, kan de 
innerlijke spanning doen 
toenemen. Je ziet iedereen 
als een concurrent! Als het 
kavel, waar Jij m geïnteres
seerd bent, geveild wordt 
moet je in een paar secon
den beslissen tot hoever je 
in de biedingen meegaat. 
Dat is voor iedereen anders 
maar toch is het belang
rijk om voor je zelf een 
limiet te stellen en je niet 
door emotie mee te laten 
slepen. Doe je dat wel dan 
loop je de kans dat je er 
teveel voor betaal, want er 
komen natuurlijk ook nog 
kosten bij. 
Toch kan dit tegen elkaar 
opbieden enigszins uit 
de hand lopen. Over dit 
verschijnsel sprak ik met 
Gerard Garritsen, directeur 
van de Corinphila veiling 
m Amstelveen. Hij vertelde 
dat de van kleur verscho
ten gezichten en veelzeg
gende blikken naar elkaar 

verraden dat er spannin
gen in de zaal zijn. 

De meeste grote veilinghui
zen zetten de opbrengst-
lijsten vaak al snel op de 
betreffende internetsite, de 
echt geïnteresseerde down
load deze lijst en snuffelt 
dan hiermede de catalogus 
door. Deze maand nemen 
wij, als nabeschouwing, 
nog enkele resultaten met u 
door van de najaarsveiling 
214 van Corinphila. 
Nederland: kavel 1088 een 
halfrondstempel Hoorn 
bracht € 480 op (inzet 
€250), kavel 1134 een 
vouwbrief met zeldzame 
drie kleuren frankering 
bracht € 2200 ,= op (inzet 
€ 800). Kavel 1200, luxe 
kleinrondstempel Lieshout, 
bracht € 210 op (inzet € 40!) 
Het kleurrijke zgn. Bridge 
blok, van de Nederlandse 
Antillen, met de rechterze-
gel ongetand, kavel 1693, 
bracht € 1.600 op (inzet 
€ 1.000). 

Bij de buitenlandverza
melingen waren mooie 
collecties te koop van de 
Baltische Staten, de kavels 
2603 t/m 2606 werden 

tegen soms wel driemaal de 
inzetprijs verkocht. 
De voortdurende tendens 
dat de Engelse gebieden 
goed verkocht worden 
blijkt uit de opbrengsten 
van de kavels 1828 t/m 
1903, hetzelfde geldt voor 
de Italiaanse gebieden, 
waarbij Libië, Tripolitanië 
en Italiaans Somaliland 
(kavels 2983 t/m 2985). 
Onveranderd sterk in prijs 
zijn de collecties van Rus
land en de Sovjet-Unie. Met 
name van Rusland werd 
een collectie Zemstvo's ver
kocht voor € 3.200 (inzet 
€1.500). 
Het is altijd weer knap 
als een veilinghuis zo'n 
gevarieerd aanbod van 
zegels en verzamelingen 
kan realiseren! 

Fusie van veilinghuizen 
Corinphila in Nederland 
en in Zwitserland (Zürich) 
vormen samen met Heinrich 
Köhler in Wiesbaden (Duits
land 's oudste veilinghuis), 
John Buil in Hong Kong en 
H.R. Harmer in de VS een 
Global Philatelie Network. 
Met ingang van september 
dit jaar vallend onder de 
nieuwe naam K&C Holding, 

gevestigd in Wiesbaden 
(Duitsland). 

Literatuurveiling 
Van 2 t/m 4 november vond 
in Mainz (Duitsland) een 
internationale filatelistische 
literatuurtentoonstelling 
plaats (IPHLA 2012). Direct 
hieraan gekoppeld had het 
veilinghuis van Heinrich 
Köhler een speciale litera
tuurveiling. Er waren maar 
liefs 940 kavels. 
Nu is het zo dat elke fila
telist gebruikt maakt van 
literatuur om zijn kennis 
te vergroten, je kan niet 
zonder! Na deze veiling, 
waarvan de catalogus en 
opbrengstlijsten op het 
internet staan onder 
www.heinrich-koehler.de. 
viel op dat de topstukken 
ook tegen topprijzen 
verkocht werden maar dat 
er ook kavels onder de 
inzetprijs werden verkocht. 
Het is de moeite waard om 
deze veiling nog via 
internet na te zien. 
Wat ook interessant is zijn 
de zogenoemde Edi
tion d'Or uitgaven. In deze 
boeken worden topverza-
melmgen getoond en zeer 
interessant voor studie zijn 

De nieuwste uitgave is band 
29, Nederland 1852: Die 
Bouwe Brandsma Samm
lung. De uitgifte Nederland 
1852 wordt hierbij uitvoerig 
getoond naar verschil
lende gezichtspunten. Dit 
prachtige boekwerk kan 
eenvoudig via de website 
van Heinrich Köhler besteld 
worden. 

Voorbeschouwing 
veiling 215 van 
Corinphila Amstelveen 
In de periode 12 t/m 19 
januari wordt de wintervei
ling gehouden. 
Belangrijke items hiervoor 
zijn een bijzondere collectie 
ie emissie Nederland met 
punt- en langstempels. 
Vanaf 21 december 2012 
staat de catalogus al op 
www.corinphila.nl. 
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DE RAMP VAN 1953 

Het Is binnenkort precies 
zestig jaar geleden, dat 
Nederland werd getroffen 
door een gebeurtenis die 
de geschiedenisboeken 
is Ingegaan als De Ramp 
(i). In de nacht van 31 
januari op 1 februari 1953 
braken de dijken door in 
het zuidwesten van het 
land, waardoor grote 
delen van Zeeland, Zuid-
Holland en Noord-Brabant 
onder water kwamen te 
staan. Daarnaast waren 
er ook overstromingen 
In het noorden, zoals op 
Texel, maar die hebben 
minder in de schijnwerpers 
gestaan. 
Hoewel er voor die nacht 
storm was voorspeld en er 
ook waarschuwingen wa
ren voor gevaarlijk hoog 
water, was dat nog geen 
reden om alarm te slaan. 
Dat er sprake was van een 
bijzondere situatie blijkt 
wel uit de waterhoogten. 
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Samenstelimg' 
Jeffrey Groeneveld, Purmerend. 
Reacties en tips 
leffreygroen eveld@hetnet.nl 

Sinds de Invoering van het 
Nieuw Amsterdams Peil 
waren er niet zulke hoge 
waterstanden gemeten 
(2). Een enkele burge
meester vertrouwde de 
situatie niet en nam 
maatregelen; hier en daar 
werden vloedplanken 
geplaatst voor het geval 
dat het mis zou gaan. De 
meeste mensen gingen 
echter rustig slapen. 

Radioamateurs 
Om drie uur begaven de 
eerste dijken het, hulzen 
werden meegesleurd, 
mens en dier verdronk In 
het natuurgeweld (3). De 
ernst van de situatie drong 
maar langzaam door. De 
communicatiemiddelen 
waren nog niet zo geavan
ceerd als tegenwoordig. 
Luisteraars die zondag
morgen 1 februari naar 
het eerste ochtendbulletin 
van het A.N.P. luisterden, 
kregen te horen, dat er 
polders waren onderge

lopen en dat mensen ge
dwongen waren om naar 
hun zolder te vluchten. Het 
klonk allemaal verve
lend, maar dat er sprake 
was van een regelrechte 
ramp kon nog niet uit de 
berichtgeving worden 
opgemaakt. Dat veran
derde In de loop van de 
dag, onder andere dankzij 
radioamateurs die vanuit 
het geïsoleerd geraakte 
gebied erin slaagden om 
contact te leggen met de 
buitenwereld (4). 

Hulp 
Zondagmiddag volgde 
een tweede vloedgolf die 
tot nog meer verwoesting 
leidde. Doordat men In de 
rest van het land niet goed 
In de gaten had wat er zich 
allemaal In het rampge
bied afspeelde, kwam de 
hulpverlening langzaam 
op gang. Daar kwam bij, 
dat men ook niet over de 
juiste middelen beschikte 
om op gepaste wijze actie 
te ondernemen. Het is 
moeilijk om het je voor te 

stellen, maar in 1953 was 
er In heel Nederland bij
voorbeeld nog maar één 
helikopter. De marine vond 
het de eerste uren nog te 
gevaarlijk om het gebied 
In te varen. Pas toen het 
weer wat rustiger was, 
durfde men het aan om 
verkenningsvluchten te 
houden. Toch kwam er wel 
hulp op gang. Zo trokken 
vissers uit het hele land 
massaal naar het zuid
westen om te helpen. Alle 
militaire verloven werden 
Ingetrokken om Ingezet te 
worden bij de hulpverle
ning. De militairen bleven 
tot en met 17 februari In 
het rampgebied. Het was 
de grootste naoorlogse 
inzet van militairen bij een 
vredesramp. 
Op maandag kwam de 
hulpverlening pas goed 
op gang (5,6). Er werden 
zandzakken gedropt en 
ook laarzen, rubberboten 
en voedsel. Helaas ging 
een deel daarvan verloren, 
doordat dit in het water 
terechtkwam. De regering 

deed een oproep aan het 
buitenland om militaire 
ondersteuning te verlenen, 
waaraan massaal gehoor 
werd gegeven. Dankzij 
buitenlandse helikopters 
en amfiblevoertulgen 
konden vele mensenlevens 
gered worden. 
Dankzij de uitvoe
rige krantenberichten en 
vooral de verschillende 
radioreportages uit het 
noodgebled drong de 
ernst en omvang van de 
ramp door tot elke huls
kamer door in het land. Er 
kwam een saamhorigheid 
op gang die zijn weerga 
niet kende. Overal werden 
hulpcomltés opgericht die 
kleding en voedsel Inza
melden. Overal bood men 
spontaan slaapplaatsen 
aan voor mensen die uit 
het rampgebied geëvacu
eerd moesten worden. Het 
Nederlandse Rode Kruis, 
Het Oranje Kruis, het R.K. 
Hulsvestingscomité en het 
Algemeen Watersnood 
Comité sloegen de handen 
ineen als het Nationaal 
Rampenfonds (7) met 
prins Bernhard als voorzit
ter. Op het gironummer 
van het fonds stroomden 
de giften binnen (8,9). 
Binnen de kortste keren 

Ho. 1110 
G«Uln.anwlb,i] Natioiual 

RAMPENFONDS 
StMfhoudanl««, 146 

öU*ci4 i\ 

POSTBUS 16 ^̂ r::̂  

N t UtHlß 

005 
C E N T 
LP«23tO 

mailto:eveld@hetnet.nl


was er 135 miljoen gulden 
bijeengebracht. Via een 
nationale radio inzame
lingsactie werd nog eens 
ruim vijf miljoen gulden 
ingezameld. 
De hulp uit binnen-en 
buitenland was overwel
digend, zelfs in arme verre 
landen, zoals Pakistan 
werd geld ingezameld om 
de Nederlandse nood te 
lenigen. Het aanbod aan 
hulpgoederen was op een 
gegeven moment zelfs zo 
groot, dat men niet wist 
wat men met de aangebo
den goederen moest doen. 

Koninklijke 
belangstelling 
Koningin Juliana besloot 
onmiddellijk om pols
hoogte te nemen en de 
bevolking een hart onder 
de riem de steken, maar 
ze bereikte Zeeland niet. 
De wegen waren ver
stopt door het vee, dat in 
veiligheid gebracht moest 
worden. Later lukte het 
alsnog om het rampgebied 
te bereiken. De vorstin was 
diep onder de indruk van 
hetgeen ze zag en hoorde. 
Ook prinses Wilhelmina, 
die na haar abdicatie niet 
veel meer in het openbaar 
optrad, begaf zich naar 

de getroffen gebieden, 
tot grote ontroering van 
zowel de prinses als de 
bevolking. Er gingen stem
men op om de ramp de 
Beatrixvloed te noemen, 
omdat de overstroming in 
de nacht na de verjaar
dag van de prinses had 
plaatsgevonden, maar die 
naam is nooit ingeburgerd 
geraakt. De betrokkenheid 
van koningin Juliana bleef 
ook naderhand zeer groot 
(10). Vele malen keerde zij 
terug naar het gebied om 
op de hoogte gesteld te 
worden van de ontwikke
lingen. Bij staatsbezoeken 
liet ze met trots aan haar 
buitenlandse gasten zien 
wat er allemaal bereikt 
was (11). 

Deltaplan 
Bij de ramp verloren 1.835 
mensen het leven. Er 
werden 72.000 mensen 
geëvacueerd, 200.000 
hectare land kwam 
onder water te staan, 
500 kilometer dijk werd 
vernield. Zo'n 200.000 
dieren verdronken. Meer 
dan 47.000 woningen en 
andere gebouwen raakten 
beschadigd. Dit had al
lemaal voorkomen kunnen 
worden als men de waar-

De ramp en de post 
De ramp had ook allerlei 
gevolgen voor de post. Al
lereerst, doordat de over
stroming de postverbin
dingen met de getroffen 
gebieden waren verbroken 
(18). Sommige konden 
snel (provisorisch) worden 
hersteld, soms duurde het 
maanden, voordat de ver
bindingen weer normaal 
waren. Bij de ramp werden 
verschillende postkanto
ren beschadigd, sommige 
onherstelbaar. Meestal 
was men nog wel in staat 
om de geldkas te redden, 
maar niet altijd konden 
postzegels en andere 
waardepapieren veilig 
gesteld worden. Verder 
was er het probleem van 
de geëvacueerden, die 
niet altijd meldden waar 
ze verbleven, ondanks 
verzoeken om dat te doen. 
De PTT kon met anders dan 

schuwingen, die al vanaf 
de jaren dertig hadden 
geklonken, serieus had 
genomen. De oorlog en de 
wederopbouw hadden tot 
andere prioriteiten geleid 
met alle gevolgen van 
dien. Nu liet men er echter 
geen gras over groeien. 

de post die voor hen was 
bestemd, terug te sturen 
naar de afzender (19). 
De militairen die in het 
rampgebied actief waren, 
konden gebruik maken 
van de portvrijdom rege
ling die van kracht was 
voor militairen in actieve 
dienst. Zij moesten hun 
post voorzien van de tekst 
'militair in noodgebied' 
( 2 0 ) . 

Postzegel 
Ten slotte mag de speci
ale Watersnoodzegel niet 
onvermeld blijven. Deze 
werd massaal gekocht en 
gebruikt en is een van de 
best verkochte zegels uit 
de Nederlandse postze
gelgeschiedenis. Met het 
oog op de tijd koos men 
voor een opdruk op een 
gewone frankeerzegel van 
het type Juliana En Face. 
Al op to februari waren 

Er werd een commissie 
ingesteld die de opdracht 
kreeg te onderzoeken hoe 
herhaling in de toekomst 
voorkomen kon worden. 
Het advies luidde: sluit de 
open zeearmen af en ver
hoog de dijken. In 1957 ging 
de Tweede Kamer akkoord 
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de zegels verkrijgbaar, 
terwijl op 13 februari pas 
het Koninklijk Besluit met 
machtiging van de uitgave 
werd getekend. Om de 
verkoop van de zegels 
te stimuleren werd flink re
clame gemaakt en liet PTT 
het autopostkantoor en de 
tot tijdelijk postkantoor 
verbouwde noodbus van 
de Nederlandse Spoor
wegen door het land 
rijden. De FDC's die in de 
autopostkantoren werden 
verkocht, kregen naast het 
eerstedagstempel ook het 
stempel van het autopost
kantoor. Er waren drie 
verschillende stempels. 
Heel Nederland gaf gehoor 
aan de oproep van PTT 
en hulporganisaties om 
de zegels te kopen (21). 
Bedrijven werd gevraagd 
de zegels te gebruiken in 
plaats van de frankeerma
chine. 

met het zogeheten Delta
plan (iz). Aanvankelijk ging 
men ervan uit dat het hele 
project 25 jaar in beslag zou 
nemen (13-16), uiteindelijk 
kon het pas in 1985 met het 
in gebruik nemen van de 
Oosterscheldedam voltooid 
worden (17). 

h):c;èDf-ifff-

Geen postverkeer met 
Zeeuwse eilanden 

P.T.T. deelt mede, dat de postverbin
dingen met de eilanden BeQerland, Eo-
zenbarg, Goeree en Overflakkee, Schou
wen en Doivenland en Noord-Beveland 
nog geheel verbroken ẑ jn en dat met de 
overige getroffen gebieden het postver
keer aan grote vertraging onderbevig is. 

Het uiterst mogelijlte wordt gedaan de 
verbrroken verbindingen te herstellen, 
waarbij van iedere zich voordoende ge
legenheid wordt gebriuk gemaakt. Zo 
ging de post van Bergen op Zoom met 
een vissersboot naar lerseke en vandaar 
per fiets naar Krumingen. Post uit ons 
land heeft via" België over Breskens 
Walcheren bereikt. 
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KLEINE 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 

AANGEBODEN 

www.iTioi'efonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. Pzh. 
Jansen. Telefoon 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13,6135 CS, Sittard. 
Telefoon 046-45'275t- 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.ril en 
www.postzegel-veiling.nl voor 
al uw postzegels van vele landen. 
Voor meer informatie: A.M. Eijge-
laar. Telefoon 010-5222914. 

DDR25%, Bund, Berlin, DR, alle Eu
ropese landen 35%, FDC's, boekjes 
etc. |. Romkens. Telefoon 045-
5462894. E-mail: john-stamps-
romkensOhotmail.com 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Zwitserland, Oostenrijk, Indonesië 
20-25%. R- Dorman, Fonteinkruid 
37,7772 ML Hardenberg. Telefoon 
0523-272182. 

www.filateliehpz.nl venassend 
leuk, verrassend voordelig. 
CPC Conny's Pakettencentrale, 
postzegelpakketten op land en 
op motief. CD. v/d Wel. Telefoon 
0223-614066. 

Postzegels van land of motief 
u vindt ze op www.stores.ebay. 
nl/stampmart met afbeeldingen. 
M.v.Dal. Telefoon 0492-522224. 

Indonesië na 1949 is mijn speci
aliteit, pfr. + gst. mooie voorraad 
abonnementen op maat en manco 
lijsten verzorg ik ook. M. Snoek. 
E-mail: mennosnoektShetnet.nl 
Telefoon 0228-318267 of 
06-14511744. 

* www.postzegeIparadijs.nI Losse 
a: zegels, series, collecties, PWS, etc. 
!̂  N. Engelhart, Telefoon 06-15641312 

66 Nederland, Europa, Overzee, 
Motief wwwjen katephilatelie.nl 
E-mail mfo(5)tenkatephilatelie.nl 
Telefoon 06-46644808 of 026-
4722176. 

Frankeergeldige zegels van 
USA, Australië en Nieuw Zee
land z.g. 40% van de waarde, 
ook ruil tegen NL of ansichten. De 
Regt. Telefoon 072-5337863. 

Kllowaaro.a. Duitsland 400 
gr. w.b. nieuw 12 euro. Bank 
894812335. H.J. de Vries, Hillegom. 
Telefoon 0252-518302. 

Mist u nog iets in uw ver
zameling? In onze winkel een 
ongekend groot aantal series en 
blokken van diverse landen en 
motieven www.wereldzegels.eu 
M.v Dal. Telefoon 0492-522224. 

GEVRAAGD 

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 infocsbooklets.nl 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 070-3860232, zie 
www.sgbritannla.nl Blad, mee
tings, 4 grote veilingen, boekjes 
en veel verzamelplezier. Join the 
club, see you! 

Postzegel- Ansichtkaarten-
Muntenbeurs zaterdag 26 
januari 2013 van 10.00 -14.30 
uur m Rijngaarde, Dronensingel 1, 
2411EV Bodegraven, semihande-
laren aanwezigen ruiltafels. Inl. D. 
Verwoerd. Telefoon 06-53260579 
of P.v.Vliet 06-13536015. Tevens 
materiaal inleveren voor Stich
ting Postzegelvriend. 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 
06-51140411,0181-774870 of 
www.filitalia.nl 

De Filatelistenvereniging Zui
delijk Afrika? Maak eens kennis 
met ons, 4 bijeenkomsten m Tiel, 4 
veilingen, eigen blad, rondzend-
en nieuwtjesdienst. Contributie 
20,-euro. Inl. P. Mulder. 
Telefoon 020-6197689. 
E-mail ppmulder(a)planet.nl 

Contactgroep Frankrijk Verza
melaars (CFV), brieven en post
zegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilingen, 
rondz., 4bijeenkomsten p.j. m De 
Bilt. Contr. 19 euro. Info: Pietjan 
Zwaag. Telefoon 020-6277894. 
E-mail: p zwaag(5)hccnet.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. 

Rondzendvereniging Contact 
schept Kracht (CsK) biedt sinds 
1926 gerichte kwaliteitsrond-
zendmgen per verzamelgebied. 
Contributie 9 euro per jaar. 
Tegemoetkoming m portokosten. 
Ook inzenders van harte welkom. 
Provisie 6% en voorschotten 
beschikbaar. Zie www.csk.nu. B.K. 
Okma. Telefoon 06-48136766. 

Zaterdag 4 mei 2013 Grote Ver-
zamelaarsbeurs van 10 -16 uur 
in Sporthal de Brake, Oosterem-
derweg 19. J. den Besten. Telefoon 
0341-256163. 

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, ^ ^ ^ k 
6950 AA Dieren ^ ^ 
Tel 0313-419041 ^^""^ 
Fax 0313-413295 
e-mail pzhronh@bart nl 

ER ZIJN 
POSTZEGELWINKELS 

EN ER IS 

VAN D E R BIJL 

(i Postzegels 

W.van der Bijl 

tz±=3 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA, PTS, CNER 
Emirates Philatelic Association 

http://www.iTioi'efonline.nl
http://www.stamps-dns.com
http://www.aephilatelie.ril
http://www.postzegel-veiling.nl
http://www.filateliehpz.nl
http://www.stores.ebay
http://www.postzegeIparadijs.nI
http://katephilatelie.nl
http://www.wereldzegels.eu
http://www.sgbritannla.nl
http://www.filitalia.nl
http://www.usca.nl
mailto:info@usca.nl
http://www.csk.nu
http://www.scandinavianstamps.nl
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POSTZEGELVEILING ??^J'^liL%n... 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ KANTOORADRES: 

5 I ^ ™ ^ ^ ^ ^ Mk ^ ^ ^ ^ I 1 RIJSSENSESTRAAT 203B 
I ^ B I I W^M\ r ^ I J l ^^^1 ̂ ^ NIJVERDAL 
iHlhaX^I ^ml I b^ I TELEFOON 0548-655855 

FAX nr. 0548-655088 
EMAIL info@leopardi.nl 

VEILING 183 
zaterdag 19 januari 2013 
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

• KIJKDAGEN: maandag 14 januari t/m vrijdag 18 januari 
van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 19 januari van 8.30 tot 12.30 uur. 

• VEILING: zaterdag 19 januari van 11.00 tot 12.30 uur 
de zgn. 'kleine kavels' en vanaf 13.30 uur de verzamelingen, 
partijen en dozen. 

• Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
• Veiling 184 wordt gehouden op 16 maart 2013. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

l/l/. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

)E ZUTPHENSE 
_ STZEGELHANDEL" 
Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 

POSTZEGELS - MUNTEN -
BAN J lLJETTEN - ANSICHTKAARTEN 
Wij hebben^^n_uitgeb^^ 

Opeunigstijden: 
Tel.: OVy' 54 02 54 woensdag 13.30 u.- 17.30 u 
Fax: 0575 - 51 40 48 donderdag 10.00 u. - 17 30 u. 
E-mail: postmaster@dezutphensepObtzegelhandel nl vrijdas; 10.00 u. - 21.00 u. 
Website: wwwdezutphensepostzegelhandel nl zaterdag 10.00 u. - 17.00 u. 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdheden. 

Korenstraat 104-7311 LP Apeldoorn 
Tel.(055)-521 54 26. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 10.00-17.30 uur, 
maandag gesloten. 

mailto:info@leopardi.nl


^ i e t d i i k Meer dan 94 ja 
in dienst van d 

Filatelie. 
1919-2013 

Jubileumveiling no. 4 0 0 april 2013 
Voor onze komende jubileumveiling, welke in april 2013 plaats zal gaan 

vinden, zijn wij op zoek naar bijzondere maar ook gewone collecties, 
voorraden en partijen postzegels, brieven en prentbriefkaarten. 

Taxaties bij ons op kantoor zijn vrijblijvend 
(van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur) op afspraak. 

Voor grotere objecten komen wij graag naar u toe! 
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35 cent NVPH 127A 11:11 postfris! 

fc " - - " t i l § 

T/x cent NVPH nr. R32, 3-gaats roltanding postfris! 

^Rietdijk 
Postzegel- en muntenveilingen B.V. 

22, 23 en 24 april 2013 

Jubileumveiling 4 0 0 

^^T 

Rlctdtik B V 

NoorcWnd>41 

2614 OC Dan HMg 

Th« N«(hBt1ands 

T«t »JltOjTO-a«« 78 67 

F M *31 (0 }T0 -363 28 »3 

fttfoKriddl Jhv«fltoig«a com 

www^Mdl^ivwiHng«) com 

10 cent op 17/2 cent NVPH 119B 
(tanding I I K ) postfris' 

Het topstuk van uw 
verzameling? 

F» 

'^ 
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J-- :__: \ H 
5 Cent NVPH P6D type IV samen met type III In 

horizontaal paar met kleinrondstempel 
"Oosterhout 1892" 

U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen 
en bent van harte welkom! 
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Rietdijk B.V. 
Kantoor: Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.:+031-(0)70-364 79 57 
Fax : +031-(0)70-363 28 93 

info@rietdijkveilingen.com 
www.rietdijkveilingen.com 

mailto:info@rietdijkveilingen.com
http://www.rietdijkveilingen.com



