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De Nederlandsche Postzegelveiling 
grote internationale veiling 20 t/nn 23 nnaart 2013 

waarin opgenomen de internationaal bekroonde collectie 
voorfila van de Hr Cees Muys. te Den Haag 

met o.a. 

V/i 
~y 

H^éT" y 

'%^<-

6st WH stempel, van de commissie voor de West Indische Handel. 
op complete brief van Curacao naar Amsterdam. 1794 

Mooist bekende ex m particuliere hand 

Nr. 3, 15ct donkeroranje m strip van vijf 
en m strip van drie op envelop 

naar Ipswich 17-2-1855 zeldzaam 

Wij ontvingen 
via onze 
relaties 
over de 
gehele 
wereld 

/ met de complete 
winkelvoorraden van: 

Postzegelhandel van Triest te Ede' 
Postzegelhandel Wampach te Parijs 

^ostzegelhandel Hennekinne, te Tournaij 
)stzegelhandel Viertelliausen te Blarici 
Postzegelhandel Saavedra te Madal 

en inzendingen van vele andereni 

diverse grote 
v^ereld 

collecties 
voorraden 

stocks 
engros 

IvCeuwenveldseweg 14a 
382 LX Weespinfo@npv.nl 02924-433020 www.npv.nl 

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


n Leuchtturm 
World Leaders in Collectors Accessories. Since 1917. 

GRANDE CLASSIC RING BAND 
Din A4 ring band incl. cassette in Classic design 
Capaciteit tot 60 bladen (afhankelijk van dikte inhoud). 
Geschikt voor alle GRANDE bladen alsmede alle A4 bladen. 
Ringband met 4D ringmechanisme. Formaat band: 
290 X 325 mm, beschikbaar in 4 kleuren. 

Normaal € 23r95 nu € 1 7 , 9 5 

GRANDE BLADEN 
GRANDE bladen van Leuchtturm in pakjes a 5 stuks. 
Formaat: 240 x 312 mm 

Transparant 
Zwart 

Munthouders 
Coincards 

Schutbladen 

Normaal € 4r5(T nu € 3 , 5 0 

Normaal € A ; 9 0 nu € 3 , 5 0 

Normaal € . 3 r 4 0 nu € 1 , 9 5 Aanbieding geldig tol 28 02 2013 

Meer info bij u w LEUCHTTURM dealer of direct via LEUCHTTURM: LEUCHTTURM AlBENVERLAG GMBH & CO. KG ^ Postfach 1340 ■ D21495 Geeslliacht 
Tel. +49 (01 4152/801200 ■ fax +49 (0) 4152/801300 ■ service@leuchtturm.coni ■ www.leuchtturm.cam 

www.filafair.nl 

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

^ \ nationale _, 

4e Mationale postzegelbeura 
Maastpoort Sport & Events 

' (arathonloop I te 'sHertogenbosch 

19 & 2 0 april 20(3 
Vrijdag van 

10.00 ut/m 17.00 u 
Zaterdag van 

10.00 u t/m 16.00 u 

^ ^ fcV^ "̂ ^̂  nationale en 
mß^ internationale standhouders 

catawiki 'tawiki.nl 
tawiki.be 

Wekelijkse postzegel
en muntenveiling! 

Online bieden vanaf vrijdag 

Kavels lopen op dinsdag af vanaf 
20:00 uur 

Aanbod van professionele en 
particuliere aanbieders 

Alle 70.000 Catawll<lverzamelaars 
berichten we over de veiling 

cdtdwiki.nl/postzegelveiling 

Zelf verkopen op de veiling? 
Kijk voor uitleg op catawiki.nl /postzegelvei l ing/verkopen 

's Werelds grootste catalogus & marktplaats voor verzamelaars 

mailto:service@leuchtturm.coni
http://www.leuchtturm.cam
http://www.filafair.nl
http://'tawiki.nl
http://tawiki.be
http://cdtdwiki.nl/postzegelveiling
http://catawiki.nl/postzegelveiling/verkopen


MUNTEN- & POSTZEGELORGANISATIE 

Veiling 21, 22 & 23 februari 2013 
- Postzegels & Ansichtkaarten -

Eind februari bent u weer van harte welkom op onze halfjaarlijkse veilin 
ansichtkaarten. Tijdens deze 3-daagse verkoop kunt u ook vanuit uw luie stoel thuis live meebieden 

op de losse nummers Nederland en buitenland en ansichtkaarten. 

Wilt u ook (een deel van) uw collectie 
inzenden en meeprofiteren van onze 
topopbrengsten? Voor de volgende 

veiling kan dat t/m 19 juli 2013. Bel ons 
gerust voor een gratis taxatie! 

K,ijk voor meer informatie op 

www.mpo.nl 
Rotterdam 
ilten-Leur 
)en Haag 
Haarlem 

10 maart 
24 maart 
1 april 
7 april 

Eerstvolgende IVIPO-beurzen: 

Regard/Airport Hotel, Vliegveldweg 59-61 
De Nobelaer. A. van Berchemlaan 2 
Van der Valk Den Haag-Wassenaar, Zijdcweg 54 
Van der Valk Haarlem-Zuid, Toekanweg 2 

KANTOORADRES: ENERGIEWEG 7. 3401 MD i)SSELSTi;iN 
T: 030-6063944 - F: 030-60l')895 - WWW.MPO.NL 

% 
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KILOWAAR 
WINTER-AANBIEDINGEN 

250 gr FRANKRIJK GROOT-FORMAAT 
al met veel 2012-uitgaven 
250 gr JAPAN GROOT-FORMAAT 
enorme variatie en veel blokzegels 
500 gr NOORWEGEN MISSIE ook met h.w.'s 
100 gr BELGIË GELEGENHEIDSZEGELS zeer nieuw 
100 gr ZWEDEN GROOT-FORMAAT met veel nieuw 
(250 gr €31,-) 

500 gr AUSTRALIË MISSIE met 
veel groot-formaat en nieuw 
100 gr FAROEREILANDEN eigen import met h.w.'s 
SUPERAANBIEDING 
50 gr MONACO veel nieuw en h.w.'s 
100 gr MALTA GROOT-FORMAAT met iets h.w.'s 
100 gr LUXEMBURG met 
enorme variatie en veel h.w.'s 
100 gr GUERNSEY/JERSEY 
met een grote variatie (250 gr € 28,-) 
1 kg DUITSLAND MODERNE MISSIE goede kwaliteit 
(2'/2 kg € 39,- en 5 kg € 75,-) 

€ 34,-

€ 34,-

32,-
11,-
13,-

€ 32,-

€ 36,-

9,-
17,-

€ 12,-

€ 18,-

Door schaarste aan goede kilowaar zijn levertijden niet uit te sluiten 

Bezoek mogelijk na telefonische afspraak. Levering uitsluitend op vooruitbetaling op 
gironr. 3752594 of bank 93.28.13 720. Betaling ook mogeli|k met creditcard 
(VISA, MASTERCARD) en Paypal. _ -—, 
Portovrij vanaf € 75,-; daaronder € 3,- verzendkosten B ^ r • 
extra. Bij aankoop van 4 of meer items 5 % korting. C r ^~ 
Bestellingen onder € 35,- kunnen wij helaas niet uitvoeren. 
Aanbiedingen zolang de voorraad strekt, prijswijzigingen voorbehouden) 

Paypal 

Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 
Postbus 330, 6500 AH Nijmegen 

Tel. 024-3777730 
E - m a i l : j . h a a r l e m @ w x s . n l 

83e Cafielse postzegelbeurs 
Zaterdag 23 en zondag 24 februari 2013 
Capelle a/d IJssel, in de Trefterp, Marsdiep 1 
• Vele handelaren met voor elk wat wils 
• Een "stuiverhoek" met honderdduizenden zegels 
• Toegang en overdekt parkeren (blauwe zone) gratis! 
• Eindpunt metro "de Terp"/Capelle aan den Ijssel 
• Openingstijden zaterdag van 10.00 -17.00 uur 

zondag van 11.00 - 15.00 uur 

Voor inlichtingen: Tel.: 06 51245528 (Hr. A.). Eishoff) 

IJ (FILATELISTENVERENIGING)' 
SSEL-& LEKSTREEK 

Volgende beurzen zijn op: 28 en 29 september 2013 
23 en 24 november 2013 

'VEIIZAMEIJEND NEDERIJ\ND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAIVIEL- EN CURIOSAMARKT 
16 - 17 maart 2013 

oauio'ŝ  VAN 9 . 3 0 - 1 6 . 3 0 UUR 

S ^ ^ = | l ^ « HOME BOXX 
»-SSSn»«"'"- NIEUWEGEIN 

OVl'* gelegen aan de Symfonielaan, ndbij de A C. Verhoefweg en Al 2 
570 kramen vol verzamelitems! ENTREE: € 5,00 
Inlichtingen bij de organisator: Frits Spe©, (0317) 61 47 60, of (06) 12 91 88 88 

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

http://www.mpo.nl
http://WWW.MPO.NL
mailto:j.haarlem@wxs.nl
http://www.verzamelendnederland.nl


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

organiseert veiling nr. 625 
op 12 en 13 april 2013 te Roermond 

Waarin opgenomen: 
 Het tweede gedeelte van de Nationaal met groot goud bekroonde tentoonstellingscollectie 

van de tieer J. Veraart. 
De Internationaal met goud bekroonde tentoonstellingscollectie: 
'The early Development of Dutcti Airmail Services' van de heer M. Verkuil 

 Een vrijwel complete postfrisse verzameling Nederland zal worden gedetailleerd. 

'\ ''!FS35Fviï":aB^5[ ' Tö« r ' l 

2pPI.X.31/3536/40 ongebruikt 
vrijwel prachtblok van 10, waarin 6 ex. Postfris! 

«.il* Patavlf T 

iïelEii.Zeeisel. e t i Er. A. "". 

^^ J ^ "^^ 

Van der Hoop vlucht met nrs. 80 en 138 
met de handtekeningen van de 3 bemanningsleden 

U kunt nog inleveren voor deze veiling tot medio februari. 
Betere collecties en kwalitatief goed materiaal en posthistorie van de gehele wereld kan 
dagelijks worden ingeleverd  op afspraak  zowel ten kantore in Roermond, als ook ten 

kifsda ^ ^ ' ^ C 
I/YJ 
■Vi 

Van Dieten Postzegelveilingen BV 
• • • 

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

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

i d e r d e e l v a n Van L o k v e n F i l a t e l i e BV 



Posthistorie 
WWW.BULTERMAN.NL 
Elke week nieuwe vondsten! 

BULTERI^/»\ 
ni/ITEllE 

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

Europa t/m ca 1960 - Israel - Indonesië - Ver Naties 

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

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

met 1' plakker of kleine plakkerrest met volledige originele gom tenri) 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) g 
Nieuwtjesdienst van de gehele wereld tegen gunstige condities 

Hans Sundquest 
lacques Perkstraat 39 - 3351 CP Papendrecht 

Tel 078 6153386 - Fax 078 6428899 
KvK nr 23083937 - e-mail: sundquest@pIanetBl 

KiLOWAAR MET 2007/2008/2009 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO' S 1 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk grote sortering 
W Europa grote sortering en hoge waarden 
Skandinavie grote sortering met IJsland 
Duitsland met toeslag en hoge waarden 
Noorwegen grote vanatie en hogere waarden 
Engeland veel nieuw en met hoge waarden 
Finland grote sortenng 
Wereld vele landen (iets Europa) 
MISSIEWAAR 
Duitsland Nieuw en met hogere waarden 
Australië veel nieuw en met hogere waarden 
N Zeeland veel grootformaat en hogere waarden 
Engeland met buitenland en hogere waarden 
W Europa onuitgezocht met grootfomiaat 

Prijswijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 60 00 + € 5 00 porto Orders boven € 60 00 portovrij 

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

LEVERING UITSLUITEND ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING OP 
Giro rek nr 7832196 of SNS bank rek nr 82 19 07 581 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingstraat 55 - 624S GH EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

00 gr 
16,00 
25,00 
11,50 
12,50 
11,00 
11,00 
12,50 
10,00 
12,00 

9,50 

250 gr 
37,00 
60,00 
25,00 
30,00 
25,00 
25,00 
25,00 
23,50 
27,00 

8,50 
17,00 
23,50 

9,00 
8,50 

1 kg 
132,00 
228,00 
95,00 

112,00 
90,00 
90,00 
87,50 
90,00 
95,00 

28,00 
62,00 
90,00 
28,00 
32,50 

i 

De Verzamelaar in 
Bussum bestaat 
75 jaar en organiseert 
een leuke jubileum
tentoonstelling. 

Kijk op bussumfïla.nl 
voor 
meer 
informatie.! 
Jubileumveiletje' 

ZOEKT U NEDERLAND ()|''i5i^;)^2Èfi'? 

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? | | |g | |m 
W M Hoekstra, Blijhamsterstraat 27D3, 9671 AT Winschoten, 

tel 0597-430755-fax0597-431428-e-mail wmhoekstra@home nl 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

01 
oJ w 
74 

RED 
PELUK 

aa 

^ met slechts 1 inenting! 
Kijk op wvi'w redcollar nl hoe u een 
hond zoals Peluk kunt redden 

W 5 M ; « ^ 0 « 

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDEN NOORWEGEN-DENEMARKEN FARCER 

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, n ^ ^ 
6950 AA Dieren ^ ^ ^ 
Tel 0313-419041 
Fax 0313-413295 
e-mail pzhronh@bart nl 

Maandeli|kse zaalveiling van: 
postzegels - post(waarde)stukken - fdc's - munten • 

ansichtkaarten - alle andere verzamelingen 

\ï2/w^o(i)©^®®(?8D'(?(g(gft°wööDfe©OoOöO 
Veilinghuis "De Voorstraat 

Voorstraat 23 - 8011 MK Zwolle 
Tel 038 - 4211045 daags ma-za 08 30 tot 16 00 uur 

I 
/ / 

http://www.bulterman.nl
http://www.advantage-stamps.com
http://www.muntenenpostzegels.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
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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 
Filatelistenverenigmgen KNBF en de 
pagina s van De Posthoorn vallen buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie 

Hoofdredacteur 
FntsNjioAIIP 
Postbus 30014 t303AAAlmerc 
Telefoon 06 51536872 

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

Advertentieverkoop 
Bureau de Troye 
Prieelvogelwegs i349CGAimere 
leanme de Troye 
Telefoon 036 53 84 528 
Telefax 036 53 84 880 
tnfo@bureauäetroye nl 
www bureaudetroye nl 

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

(0900 2265263) 
Telefax 0251 3104 05 
Mutaties www aboland nl/blad/filatelie 

Adreswl|zigingen 
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 
d ieb i j Filatelie is aangesloten het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit van 
uw verenigingscontributie 
2 een individueel abonnement 
hiervoor kunt u zich m u v België 
aanmelden bi) Abonnementenland m 
Uitgeest (zie Abonnementen) voor 
€ 33 10 (Nederland) € 52 40 (buitenland 
standaard) of € 77 85 (buitenland 
priority) Een individueel abonnement 
gaat per de eerste van een willekeurige 
maand in het loopt minimaal een jaar (n 
nummers) Abonnementsbeemdiging zie 
Opzegging abonnement 

Belgische abonnees 
Woont u m België"? Dan kost een 
abonnement € 34 25 Stort dit bedrag 
op rekening 0 0 0 0350882 331 n v 
Penningmeester Filatelie Brussel 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden verzonden' 

Opzegging abonnement 
Opzeggen kan via uw vereniging 
Een individueel abonnement 
kan aan het eind van de lopende 
abonnementsperiode worden beëindigd 
U doet dit door uiterli)k 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 95 
per nummer (inclusief porto) worden 
besteld via postgiro 8591403 van 
Abonnementenland m Uitgeest vermeld 
de gewenste editienummers en uw 
volledige adres 

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

Copyright 
© 2013 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer 
27 500 exemplaren 

ISSN nummer 0166 3437 
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FILATELIE 

H Uit de wereld van de filatelie 

H Verzamelgebied Nederland 

B Verzamelgebied België 

H De Posthoorn 

H Maximafilie 

Aanvullende diensten op Russische adreskaarten 

H Persoonlijke Postzegels 

H Bondspagmas 

H Postzegelboekjes 

Schilderij op Postzegel (3) 

Arnoud van Aalst directeur Museum voor Communicatie 

Van aapjes kijken tot wetenschappelijk onderzoek 

1912-2012 100 jaar drukwerkrolstempels 

Noord 2013 in Roden 

H Boekenplank 1 

Verdeeld Europa tijdens het Interbellum 

H Vervalsingen Herkennen 

Citroen een legendarisch automerk 

H Filatelistische evenementen en stempels 

H WIJ lazen voor u/Boekenplank 2 

H Nieuwe uitgiften 

H Luchtpost Nieuws 

H Thematisch panorama 

H Kleine annonces 

Pii dg Y99ri?ftqinft 
De jubilerende dierentuinen in ons land krijgen 
volop aandracht met de uitgifte van het velletje 
100 jaar Burger s Zoo De serie Schilderij op 
Postzegel door Rob van de Bor wordt de relatie 
van de schilderkunst met grafische technieken 
belicht De nieuwe directeur van het Museum 
van Communicatie Arnout van Aalst wordt aan u 
voorgesteld in een gesprek met Paul van Beek 
Veel leesplezier in deze winterse dagen 
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Schilderij op 
Postzegel (3) 
96 

Als verzamelgebied kent 
het thema Schilden) 
op Postzegel talrijke 

mogelijkheden In deze , 
aflevering komen de 
grafische technieken 
en hun relatie met de 

schilderkunst aan bod 

Arnoud van Aalst 
100 

Alleen iets laten zien 
IS met genoeg, er moet 
een verband zijn Paul 

van Beek m gesprek 
met Arnoud van Aalst 

de nieuwe directeur 
van het Museum voor 

Communicatie 

I M^P^ { ^ 1 1 

^ J h ^ V | 

Dierentuinen 
102 

Jeffrey 
Groeneveld 
duikt in de 

geschiedenis van 
de dierentuinen 

in Nederland 

Advertentie-index 
Advantage Pzh 
Bredenhof Pzlmp 
Bulterman Filatelie 
Bussum Fila 
Catawiki 
Cr impen Pzh 
Dieten van Pzv 
FilaFair20i3 
Friesland Pzv 
Goudwisselkantoor 

74 
ns 
74 
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71 
76 
73 
71 

135 
91 

Haarlem JanvanPzh 
Herscheit Ron Pzh 
Hoekstra 
Huls 
IJssel enLekstreekVcr Fil 
KVi/F Kanker Bestrijding 
Leuchtturm 
MPO 88 
Nederlandsche De Pzv 
Nijmeegse Pz»Mh 

72 Nierst icht ing 
74 Nijs Wim de Pzh 
74 Rietdijk Pzv 
74 Safe Neder land 
72 Sandafayre 

9 0 Smits Philately 
71 Verzamelend Ned 

72 Voorstraat de vei l inghuis 
70 WSPA 

74 

99 
123 
136 
99 
99 
78 
72 
74 
74 

HiriJfi»;» ^ ^ 

Bureau de Xroye 
Telefoon 036 - 5 38 45 28 
of info(a)bureaudetroye.nI 

Het maandblad Filatelie is Official Partner van de AIJP (Aisociation Intcmotionale dcsjoumalistcs Pfiilüt^iqucs) en lid 
van de ASCAT (de internationale organisaüe van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegelti)dschnften) 

75 
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postzegelhandel 

Postzegelhandel CRIMPEN ̂  v. 
is geïnteresseerd in: 
• complete verzamelingen van elk willekeurig land, postfris, plakker en gebruikt 

betere series van de wereld en rariteiten 

• complete stocks en voorraden 

• FDC's, jaargangen, vellen en blokken 

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

Aankoop frankeergeldige zegels (onder nominaal) 

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

Voor de volledige lijst zie www.pzhcrimpen.com 

1 AUD 
1 CAD 
10DKK 

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

aankoop voor 
€ periode 

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

aankoop in 
€ periode 

0,79 

0,47 

0,43 
0,50 

i 11 «ISf«i¥l F l«S »IIJ>ï«i 

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

www.pzhcrimpen.com 

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

AANKOOP CHINA 
W Momenteel zoeken wij tegen absolute topprijzen: ir>ĝ ^̂ tM̂  

Ook interesse in 
FDC's, 
munten en 
bankbiljetten. 

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. 7e\/ens z/yn 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 maart: 
In de komende maand reizen wij continu door NL Hier ziet u ons scliema: 
1-2 maart Groningen, Friesland, Drentiie en Overijssel 'mi 
45 maart Zeeland, NoordBrabant en Limburg fl 
67 maart Utrecht, Flevoland en Gelderland fl 
89 maart Noord en ZuidHolland fl 

Tijdens deze 
dagen komen 
wij graag bij u 

op bezoek voor 
een taxatie of 

aankoop * 

Langegracht 42c ■ 3601 AJ Maarssen email: info@pzhcrimpen.nl 

mailto:info@pzhcrimpen.nl
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Een kleine greep uit onze Nederlandse koloniën collecties: 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 
18364 Nederlands Indië 1864-1948. Prijs: € 4.000,00 
Prachtige postfnsse, ongebruikte en gebruikte partij Nederlands India 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 v»aarde is ca 40000 euro Dus al dit moois voor 
slechts 10%i 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 ongebruikt en is 
later geheel postfris, inclusief blokken, velletjes, combinaties, Permesta, Molukken, Infamy etc Tevens onge
sneden vellen in paren en blokken van 4, veel ongebruikelijke en met gecatalogiseerde extra's aanwezig! Zeer 
mooie collediei Compleet gefotografeerd op' WWW.FILATELIE NET 
19261 Nederlands Indië 1864-1949. Prijs. € 2.650,00 
Zeer goed gevulde, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indie 1864-1949 in Davo cnstal 
album, waarbij tevens ouder deel op tanding gespecialiseerd Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals 
(NVPH no's) 1,2,149-159,160-166,274-281,282-289,333f (2x, Pellita opdruk kopstaand), 351-361, port 1-
4, brandkast 1-7*, dienst 4f (certificaat), 13r Tevens Nederlands Nieuw Guinea (ongebruikt en gebruikt) 
Mooie collectie, hoge cat waardei Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
3035 Indonesië fiscaal 1967. Prijs: € 2.500,00 
Fiscaalzegel 2500 rupiah paars en geel ongebruikt, lastig zegel, lOOx in complete vellen van 100, merendeels 
pracht ex Barefoot fiscaal catalogus nr 313,catw 100 000 pond (meer dan 110 000 euro)"' 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
18015 Nederlands Indië 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 ongewoon matenaal zoals (NVPH no's) 1 (3x, waaronder paartje), 2 (2x), 5G, 11G, 
16A (in stnp van 4), 6Fb(') (met certificaat), 38r (dubbele opdruk), 77a**, 78a**, 77r*, 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 (iflooie collectie, zeer hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19158 Nederlands Indië langstempels. Prijs: € 1.950,00 
Fantastische collectie langstempels Nederlands Indie in blanco album Voornamelijk afstempelingen op ze
gels, maar ook enkele kaarten en bnefstukjes aanwezig Bevat zeer veel zeldzaam en duur matenaal Ideaal 
kavel voor specialist' Compleet gefotografeerd op: WWWFILATELIE.NET 
17716 Nederlands Indië 1864-1950. Prijs: € 1.950,00 
Ongebruikte en gebruikte, zeer goed gevulde collectie Nederiands 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 ongebruikt, dienst 1-7, 2f 
(metcertificaat),3f*,4r, brandkast 1-7*, etc Hoge cat waarde' 

Comp/eef gefotografeerd op; mmp/L/trEL/ENET 
19089 Curasao 1873-1947. Prijs: € 1.750,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte complete collectie Curapao 1873-1947 in Davo luxe album Collectie is 
compleet en bevat dus veel beter matenaal zoals (NVPH no's) 1-12*/o, 42-43(*), 80,81*, 104-120*, 141-152*, 
178-181*, luchtpost 1-3*, 18-25*, 82-88*, port M0(*) (no 4 gebruikt, no 6 met specimen), 11-20*, 31-33(*), 
34-43* Mooie collectie, hoge cat waardei Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.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 serie aanwezig, Nederiands Nieuw Guinea compleet 
postfns, etc Compleet gefotografeerd op: WWWFILATELIE NET 
17703 Nederlands Indië 1864-1949. Prijs- € 1 650,00 
Postfnsse, ongebruikte, maar voornamelijk gebruikte 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 opdruk), 141A, 160-166, 274-281,282-289, Ris opdrukken 
Indonesië, Nederiands Nieuw Guinea met veel Untea opdrukken, waaronder kleine opdruk (NVPH 39-46) 
meermalen, wat Japanse bezetting etc Compleet gefotografeerd op: WWWFILATELIE NET 
19162 Nederlands Indië poststul<ken/prentbriefkaarten. Prijs: € 1.650,00 
Uitgebreide collectie prentbnefkaarten en poststukken van Nederiands Indie, waaronder veldpost, luchtpost 
etc in 3 albums Collectie bevat ook documenten, kranten, oude aandelen etc 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19157 Nederlands Indië en Nederlands Nieuw Guinea 1867-1962. Prijs: € 1.650,00 
Zeer goed gevulde, deels dubbele (ongebruikt en gebruikt) collectie Nederiands Indie en Nederiands Nieuw 
Guinea 1867-1962 in Davo luxe album Collectie bevat veel beter matenaal zoals (NVPH no's) 149-159', 160-
166,280 (stempel twijfelachtig), 287 (stempel twijfelachtig) 383-388**, goed port, dienst. Ris opdrukken com
pleet, Riau opdrukken compleet, Nederlands Nieuw Guinea compleet ongebruikt en gebruikt etc 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FiLATEUE.NET 
19163 Curagao 1873-ca. 1950. Prijs: € 1.600,00 
Mooie gespecialiseerde collectie Curagao 1873-ca 1950 in 3 blanco Davo albums Collectie bevat voorname
lijk ongebruikte postzegels met betere zegels zoals (NVPH no's) 19-23*, 25(*), 29-34*, 35-41*, 42-43*, 68-
70', 104-120*, 141-152*, luchtpost 1-3*, 18-25*, 41-43 op FDC, 45-52 op FDC, 82-88*, port 31-33*, en daar
naast veel interessant matenaal, waaronder oude FDC's, speciale vluchten, postwaardestukken, stempels 
etc Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
18480 Curasao 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*, 35-41*, 4243(*), 75-81*, 104-120*, 
178-181*, 230-233*, port 4(*), 11-20*, 31-33", 34-43* etc 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19492 Curasao 1873-2000. Prijs: € 1.600,00 
Op portzegel 7 (25 cent) na geheel complete postfnsse en ongebruikte (paar gebruikte zegels) collectie 
Curasao 1873-2000 in Davo luxe album Mooie collectie, cat waarde ca 10000 euro 
18655 Curasao 1873-1984. Prijs: € 1.550,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Curasao 1873-1984 in insteekboek Collectie is enigszins ge
specialiseerd op tanding en bevat veel beter matenaal zoals (NVPH no's) 11(*), 12(*), 22* (2x), 25(*), 29-34*, 
40", 42-43(*), 57-67*, 74b, 81A* (i), 178-181*, 181, luchtpost 1-3*, 18-25**, aardig port etc Tevens 35 proe
ven Mooie collectie, hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op: WWWFILATELIE.NET 
19150 Suriname 1873-1975. Prijs: € 1.550,00 
Voornamelijk postfnsse en ongebruikte collectie Sunname 1873-1975 in Davo album Collectie bevat veel be
ter matenaal zoals (NVPH no's) 37-40(*), 58a-59a(*), 60-64{*), 239-243**, luchtpost 8-14*(Do X), 15-19*, port 
1-8(*), 15-16(*), 36-46'etc Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
19213 Suriname 1873-1975. Prijs: € 1.500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Sunname 1873-1975 in 2 albums Collectie bevat veel beter ma
tenaal zoals (NVPH no's) lOaA, 21(*) met dubbele opdruk, 37-40(*), 58-59a{*), 64,109,239-243*, luchtpost 
8-14* (DoX), 18,19, port 15-16(*), 36-46**, etc Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE NET 
18922 Curasao en Antillen 1873-1987. Prijs: € 1.500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte complete collectie Curasao 1873-1987 in Davo album Collectie is com
pleet in de hoofdnummers en bevat dus veel beter matenaal zoals (NVPH no's) 1-12*/o, 42-43(*), 80, 81*, 
104-120*/o, 141-152*, 178-181*,port en luchtpost vrijwel compleet, luchtpost 1-3", 18-25 o, 82-88*/** etc 
Mooie collectie, hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op: WWWFILATELIE.NET 
18923 Nederlands Indië 1846-1949. Prijs: € 1 500,00 
Op 1 zegel na (no 260, 50 cent met watermerk), in de hoofdnummers complete ongebruikte en gebruikte 
collectie Nederlands indie 1846-1949 in Davo cnstal album Mooie collectie met veel beter matenaal 
zoals (NVPH no's) 1,2,149-159,160-166, 274-289, etc 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 

19266 Japanse bezetting Nederlands Indië en Interim periode. Prijs: € 1.500,00 
Zeer uitgebreide postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Japanse bezetting Nederiands Indie, Intenm 
penode Indonesië en Weense drukken in dik insteekboek Indrukwekkende hoeveelheid zegels, waaronder 
ook beter Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17793 Nederlands Indië en Nieuw Guinea 1864-1962. Prijs: € 1.450,00 
Ongebmikte en gebruikte, op tanding gespecialiseerde collectie Nederiands 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 opdruk Indonesië, Nederlands Nieuw 
Guinea compleet etc Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
18682 Nederlands Indie 1864-1949. Prijs: € 1.450,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, enigszins gespecialiseerde collectie Nederiands 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', 4r (keur Hekker), 
5r (keur Hekker, klem dun plekje), 19a*, 27, etc Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16829 Curasao 1873-2004. Prijs: € 1.350,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Curasao 1873-2004 in 3 luxe Kabe albums Collectie is goed ge
vuld met ook beter materiaal zoals (NVPH no's) 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 
17838 Nederlands Indië en Nieuw Guinea 1864-1962. Prijs: € 1.350,00 
Ongebmikte en gebmikte, vrijwel complete collectie Nederiands Indie en Nieuw Guinea 1864-1962 in Davo 
luxe album Collectie bevat veel beter matenaal 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 
19151 Curasao 1873-1995. Prijs: € 1.350,00 
Postfnsse, ongebnjikte en gebruikte collectie Curagao 1873-1995 in Leuchttunn album Collectie bevat veel 
goed matenaal zoals (NVPH no's) 42-43, 75-81*, 119,120,178-181*, luchtpost 1-3*, 18-25, 26-40*, 82-88*, 
230-233, port 1-10*/o, 11-20*/o, 31-33*, 34-43*, etc Tevens Aruba 1986-1995 compleet postfns aanwezig 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19114 Suriname 1873-1973. Prijs: € 1.350,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, iets gespecialiseerde collectie Sunname 1873-1973 in 2 blanco albums 
Aardig gevulde collectie met ook beter matenaal zoals (NVPH no's) 20 met specimen opdmk, 23-28*, 30f (ge
broken T), 34-36*, 37-40*, 58a, 59a, 60-64,104-110*, luchtpost 15-19,24-26* etc 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17795 Nederlands Indië 1864-1948. Prijs: € 1.250,00 
Mooie, goed gevulde, ongebruikte collectie Nederiands Indie 1864-1948 in Davo album Collectie bevat veel 
beter matenaal zoals (NVPH no's) 1*, 8G*, 23-30*, 31-37*, 40-61*, 63-80*, 81-98* (98 met certificaat), 149-
159*, 160-166', 261-265*, 280*, 333r337-346**, dienst 1-7*, 8-27* etc Cat waarde 6700 euro 

Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
18677 Nederlands Indië 1864-1951. Prijs: € 1.150,00 
Gebruikte collectie Nederiands Indie 1864-1951 in Leuchtturm album Collectie is zeer goed gevuld en bevat 
beter matenaal zoals (NVPH no's) 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 Nederlands Nieuw Guinea compleet 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
18670 Proeven Curasao 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: WWW.FILATELIE.NET 
17849 Nederiands Indië en Nieuw Guinea 1870-1962. Prijs. € 1.100,00 
Ongebmikte en gebruikte collectie Nederiands Indie en Nieuw Guinea 1870-1962 in oud Davo album 
Collectie IS zeer goed gevuld met ook luchtpost, port, dienst en brandkast Cat waarde mim 5800 euro 

Compteet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19156 Nederiands Indië 1864-1949. Prijs: € 1.100,00 
Zeer goed gevulde postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederiands Indie 1864-1949 in luxe 
Leuchtturm album Collectie bevat veel beter matenaal zoals (NVPH no's) 1, 2, 5* (mist hoektandje), 67a*, 
78P, 149-159*, 160-166, 205-210*, 274-281*, 282-289*, 337-346*, 360, 361, 383-388*, port 1*, 2', Ris serie 
ongebruikt met plakker, etc Tevens Nederiands Nieuw Guinea compleet aanwezig 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE NET 
18063 Nederiands Indië 1870-1970. Prijs: € 1 100,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Nederiands Indie en Indonesië 1870-1970 in Davo album Collectie bevat 
veel beter matenaal zoals (NVPH no's) 14*, 27**, 35**, 75**, 67a**, 74 r , 77r , 78r*, 85f*, 134", 277**, 
278**, 288**, 351-361*, 385**, 386*, luchtpost 13**, 14-16**, dienst 19a", Ris opdmkken compleet, etc 
Tevens Nieuw Guinea compleet 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 ge
vuld 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 
17715 Nederlands Indië 1870-1948. Prijs: € 1.075,00 
Ongebruikt en gebruikt matenaal 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. WWWFILATELIE NET 
17836 Nederiands Indie port. Prijs. € 1.050,00 
Zeer uitgebreide, postfnsse ongebmikte en gebruikte collectie portzegels van Nederiands Indie Collectie bevat 
voornamelijk 2e emissie, met veel blokken van 4 met verschillende typen samenhangend, verschillende tandin
gen, plaatfouten etc Ideaal lot voor de specialist Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19159 Curasao 1873-1948. Prijs: € 1.000,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie Cura9ao 1873-1948 in Davo luxe al
bum Collectie IS goed gevuld met ook beter matenaal zoals (NVPH no's) 1-12, 42-43, 74b, 104-120,181, 
luchtpost 82-88* (iets verkleurd), port 11-20, etc Compteet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17701 Nederiands Indië 1864-1949. Prijs: € 1.000,00 
Postfnsse, ongebruikte maar voornamelijk gebruikte voorraad Nederiands Indie 1864-1949 in 4 insteekboe-
ken Collectie is gespecialiseerd op typen, tanding etc en bevat zeer veel matenaal, waaronder ook wat beter 
zoals (NVPH no's) 1(*), 149-159*(Bandoeng), 288, etc Verder veel portzegels en leuk stempelmatenaal 

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

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.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, tennisblokken, 
voetbalblokken etc Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE NET 
19260 Curasao en Suriname. Prijs: € 950,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie brandkastzegels Curasao en Sunname in aantallen en NIWIN engros met 
o a vanaties Nederiands Indie 14 poststukken met Pelitazegels, waarbij 1 bnef met (cat. NVPH) no 333F In 
Davo album met insteekbladen Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19347 Indonesië 1949-2011. Prijs: € 950,00 
Doos met 3 albums, insteekboek en doosje met divers, voornamelijk postfns matenaal van Indonesië 1949-
2011 Bevat zeer veel modern matenaal, Weense drukken etc Aanrader' 
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18924 Suriname 1873-1975. Prijs: € 925,00 
Vrijwel complete collectie Suriname 1873-1975 in meest mooie kwaliteit wo veel toppers o a (cat NVPH)no 
1-15 0,60-64 o, LP8-14*, LP24-26*, P1-8 o, P36-46 *," etc In Davo album 
19092 Japanse bezetting Nederlands Indië. Prijs: € 900,00 
Gebruikte en ongebruikte verzameling Japanse bezetting Nederlands Indie en Republiek Indonesië 1945-
1949 Waarbij leuke opdruk variëteiten, Weense drukken, Indonesië opdrukken en plaatfouten In klemband 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17791 Indonesië 1949-1999. Prijs: € 875,00 
Postfrisse 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' Comp/ee( gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
19297 Curasao 1873-1988. Prijs: € 875,00 
Goed gevulde postfnsse en ongebruikte collectie Curapao 1873-1988 in Davo cnstal album Collectie bevat 
beter materiaal zoals (NVPH no's) 75-81, 104-120*, 141-152*, 178-181 (ongebruikt zonder gom, wat ver
kleurd), luchtpost 18-25* etc Comp/ee( gefotografeerd op; WWWFILATEUE.NET 
18064 Nederlands Indië 1864-1948. Prijs: € 850,00 
Gebruikte, goed gevulde collectie Nederlands Indie 1864-1948 in blanco Stanley Gibbons album Collectie be
vat veel beter materiaal zoals (NVPH no's) 1, 2, 63-80, 81-98, 90f, 149-159 (Bandoeng), 160-166, 274-281, 
282-289, etc Compteet gefotografeerd op- WWW.FILATELIE.NET 
19153 Nederlands Indië 1864-1949. Prijs: € 850,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indie 1864-1949 in Davo luxe album Collectie is 
zeer goed gevuld met ook doubletten en veel beter materiaal zoals (NVPH no's) 61', 80,79a*, 79f*, 98, 97f*, 
149-159, 166*, 280*, 289*, 360', 361*, 383-388*, brandkast 1-7*, port, dienst etc Iets gemengde kwaliteit, 
maar zeer hoge cat waarde' Tevens Nederlands Nieuw Guinea aanwezig 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19243 Nederlands Indie. Prijs: € 850,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indie in Leuchtturm album Leuke collectie o a (cat 
NVPH) no 1,2, 7,26, 24, 58-61,149-159,160-166, allen gebruikt, 287*', 289*, luchtpost, port, dienst etc 

Comp/ee( gefotografeerd op: WWW.FILATELIE NET 
17973 Suriname 1873-2000. Prijs: € 800,00 
Uitgebreide postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock Sunname 1873-2000 in 2 insteekboeken Stock bevat 
veel beter materaal zoals (NVPH no's) 104-110", 115**, 137-140" (4x), 141-144** (2x), 146-149" (2x), etc 
Verder veel Republiek Sunname Hoge cat waarde' 

Compteet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE NET 
19086 Nederlands Indie 1864-1949. Prijs: € 800,00 
Ongebruikte en gebruikte, deels dubbele en enigszins gespecialiseerde collectie Nederlands Indie 1864-1949 
in blanco album Aardig gevulde collectie met ook beter matenaal zoals (NVPH no's) 1', 1 (4x), 2 (3x), 5(*), 7*, 
16(5x), 21 (2x), 30 (2x), 141A, 165, etc Comptee( gefotografeerd op.' WWW.FILATELIE.NET 
19263 Nederlands Nieuw Guinea. Prijs: € 800,00 
Collectie poststukken en FDC's Nederlands Nieuw Guinea, wo betere Ruim 100 poststukken en meer dan 
70FDC's In Davo album Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
19160 Suriname 1873-1975. Prijs: € 800,00 
Zeer goed gevulde postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Sunname 1873-1975 in luxe Leuchtturm al
bum Collectie bevat veel beter matenaal zoals (NVPH no's) 37-40(*), 60-64(*), 104-110*, luchtpost 15-19*, 
port 3(*), 15-16(*), etc Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE NET 
19259 Nederlands Nieuw Guinea stempels. Prijs: € 800,00 
Insteekboek met divers stempel matenaal van Nederlands Nieuw Guinea Bevat veel zegels, waaronder ook 
op bnefstukje Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATELIE 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 nos) 1-15(*) (zonder 10a), 23-28(*), 34-36(*), 220-243*, 280-283*, port 36-46* etc 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
19161 Nederlands indië en Indonesië variëteiten. Prijs: € 800,00 
Album met diverse variëteiten van Nederlands Indie en Indonesië Bevat o a ongetand matenaal, kopstaande 
opdrukken, plaatfouten. Ris serie compleet ongebruikt, proeven etc Leuk kavel' 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.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 postfris materiaal Hoge cat waarde' 
17699 Cura9ao 1873-1980. Prijs: € 775,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie Curagao 1873-1980 in Davo cnstal album Collectie is goed gevuld en be
vat veel beter matenaal zoals (NVPH no's) 42-43(*), 57-67*, 75-81', 104-120*, 230-233', luchtpost 18-25", 
etc Compleet gefotografeerd op; WWW.FILATELIE.NET 
18719 Nederlands Indië 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 bnefstukjes), 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 
17781 Overzeese Gebiedsdelen ca. 1870-1984. Prijs: € 775,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Overzeese Gebiedsdelen ca 1870-1984 in 2 blanco albums 
Collectie bevat Nederlands Indie, Nederlands Nieuw Guinea, Curasao, Sunname en Indonesië (met o a voet
bal en tennis blokken) Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE NET 
17695 Nederlands Indië langeballt stempels. Prijs: € 775,00 
Uitgebreide collectie langebalk stempels van Nederlands Indie in 3 insteekboeken Collectie bevat voorname
lijk zegels op knipsels met veel mooie afstempelingen, diverse typen, schaarse kantoren 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 albums 
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, Curasao 1873-1987 en Suriname 1873-1992 Iets diverse kwaliteit, maar hoge 
cat waarde' 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 series zoals opdrukken 1949 postfns, tempel 1949 postfns. Ris opdrukken 1950 postfris, 
Riau opdrukken 1954 postfns etc Compleet gefotografeerd op; WWW.FILATELIE NET 
19041 Nederlandse Antillen 1971-2010. Prijs: € 750,00 
Postfrisse, complete collectie Nederlandse Antillen 1971-2010 in 3 Davo luxe albums Collectie is compleet in
clusief blokken Cat waarde ca 3500 euro Koopje' 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 verschil
lende emissies Niet echt zeldzame stempels aanwezig, wel veel mooie kwaliteit 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE NET 
18657 Nederlandse Antillen 1965-2009. Prijs: € 700,00 
Postfnsse, zeer goed gevulde collectie Nederlandse Antillen 1965-2009 in 3 luxe, peperdure Safe albums 
Hoge cat waarde' Compteet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE NET 
3031 Indonesië 1970-1984. Prijs: € 700,00 
Postfnsse, geheel complete collectie Indonesië 1970-1984 in dik insteekboek Collectie is compleet inclusief 
alle blokken, waaronder natuurlijk ook de goede zoals apenblokken, tennis- en voetbalblokken etc Cat waar
de (Zonnebloem) 3162,65 euro 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 op
drukken, Riau opdrukken, blokken etc Ook wat intenm penode, Japanse bezetting etc 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE NET 
17864 Suriname 1873-1981. Prijs: € 700,00 
Voornamelijk ongebruikte en later postfnsse collectie Sunname 1873-1981 in Davo album Goed gevulde col
lectie met beter matenaal zoals (NVPH no's)- 34-36*, 48-55', 60-64('), 104-110', 239-243', luchtpost 19", 
24-26", port 16 etc Compleet gefotografeerd op: WWWFILATELIE.NET 
18461 Indonesië 1950-1984. Prijs: € 700,00 
Postfrisse voorraad senes en blokken van Indonesië 1950-1984 in insteekboek Bevat o a voetbalblokken 
(2x) Cat waarde volgens vorige eigenaar ca 5600 euro 

Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATELIE NET 
19191 Indonesië 1949-2006. Prijs: € 700,00 
Voornamelijk postfrisse, zeer goed gevulde collectie Indonesië 1949-2006 in 3 Davo luxe albums Collectie 
bevat o a opdruksene 1949 gebruikt. Ris sene gemengd ongebruikt en gebruikt, apenblokken, tennisblokken 
en voetbalblokken postfns etc Koopje' Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE.NET 
19168 Curaqao stempels. Prijs: € 700,00 
Twee insteekboeken met honderden uitknipsels van pakketkaarten met heel veel stempels van Aruba, Saba, 
Bonaire etc Bevat voornamelijk matenaal uit de jaren 40 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19125 Nederlandse Antillen 1950-2008. Prijs: € 700,00 
Voor 99% complete, vrijwel geheel postfnsse collectie Nederiandse Antillen 1950-2008 in Davo album 
Collectie bevat ook alle blokken Zeer hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
18660 Overzeese gebiedsdelen. Prijs: € 700,00 
Insteekboek met divers matenaal van Nederlandse Overzeese gebiedsdelen Bevat o a stempelmatenaal, 
postwissels van Nederlands Nieuw Guinea, Intenm penode Indonesië, Japanse bezetting Nederlands Indie 
etc Compleet gefotografeerd op: WWW FILATELIE NET 
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: WWW.FILATELIE.NET 
19309 Suriname 1873-1982. Prijs: € 675,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Sunname 1873-1982 in 2 Davo cnstal albums Collectie is aar
dig gevuld met ook wat beter matenaal zoals (NVPH no's) 229-238', 239-243', luchtpost 8-14" (Do X), etc 

Compteet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19127 Indonesië 1949-2008. Prijs: € 675,00 
Zeer goed gevulde, voornamelijk postfnsse collectie Indonesië 1949-2008 in 2 Davo albums Collectie bevat 
zeer veel matenaal, waaronder veel dure blokken 

Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATELIE NET 
18065 Nederlands Indië 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. WWWFILATELIE.NET 
19073 Indonesië 1949-2005. Prijs: € 650,00 
Vrijwel complete, voornamelijk postfnsse (oudste deel ook wat ongebruikt met plakker en gebruikt) collectie 
Indonesië 1949-2005 in 4 Davo albums Compleet gefotografeerd op: WWW FILATELIE NET 
19124 Suriname 1975-2008. Prijs: € 650,00 
Voor 99% complete, vrijwel uitsluitend postfnsse collectie Sunname 1975-2008 in Davo album Collectie bevat 
ook blokken Hoge cat waarde' Compteet gefotografeerd op- WWW.FILATELIE NET 
17346 Indonesië variëteiten. Prijs: € 625,00 
Insteekboek met diverse vaneteiten van Indonesië, voornamelijk jaren 60 Bevat misperforaties, ongetand ma
teriaal, kleurafwijkingen etc Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
19190 Republiek Suriname 1975-2006. Prijs: € 625,00 
Postfnsse, vrijwel complete collectie Republiek Sunname 1975-2006 in 2 Davo luxe albums Collectie bevat 
ook luchtpost, port, blokken en boekjes Compleet gefotografeerd op; WWWFILATELIE.NET 
17319 Curafao/Antiilen 1873-1994. Prijs: € 625,00 
Postfrisse 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 
16827 Nederlandse Antillen 1949-2005. Prijs: € 625,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte complete collectie Nedertandse Antillen 1949-2005 in 2 Davo cnstal al
bums In het begin voornamelijk ongebruikt of gebruikt materiaal vanaf 1960 vrijwel geheel postfns Collectie 
bevat ook blokken, veel gutterpairs etc Tevens Aruba 1986-2005 postfns compleet inclusief blokken in Davo 
luxe album Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE NET 
17361 Curasao 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 
18042 Nederlands Indië 1870. Prijs: € 600,00 
Voornamelijk ongebruikte op tanding gespecialiseerde collectie Nedertands 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('), 8G*, 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 kwaliteit, in 
totaal 63 proeven Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 

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

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

INFORMATIEBON ^ 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Gebooiledatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

Kies één van onderstaande mogelijkheden: 

O ja, stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst 

O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 

met mij op via tel. nr. 

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Grote Wade 23 A/B, 3439 NX Nieuwegein of fax naar 030-2892620 
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UIT DE WEREL 

REINIER PAPING KRI|GT EIGEN POSTZEGEL 

Op 2 januari kreeg Reinier 
Paping zijn eigen post
zegel van PostNL. Op 18 
januari was het precies 50 
jaar geleden, dat Paping 
de Elfstedentocht won. 
In de afgelopen 20e eeuw 
zijn er 15 Elfstedentochten 
verreden. Vanwege de 
barre weersomstandighe
den haalde niet meer dan 
10 procent van de wed
strijdrijders de finish. Rei
nier Paping (1931) was de 
snelste en finishte in 10 uur 
en 59 minuten, 22 minuten 
voor nummer 2. In het jaar 

2000 werd Reinier Paping 
door de kijkers van Studio 
Sport uitgeroepen tot de 
individuele sporter die 
de meest aansprekende 
prestatie van de twintigste 
eeuw had geleverd. 
De Elfstedentocht is een 
200 kilometer lange 
schaatstocht langs elf 
Friese steden die wordt 
georganiseerd door de 
Koninklijke Vereniging De 
Friesche Elf Steden. 
Meer info: www.postnl.nl/ 
collectclub 

VIJFTIG JAAR VRIENDSCHAP 

Frankrijk startte 2013 met 
een bijzondere postzegel
uitgifte. Afgelopen maand 
verscheen een zegel ter 

gelegenheid van het feit, 
dat 50 jaar geleden het 
Élyséeverdrag tussen 
Duitsland en Frankrijk 

ZOOGDIEREN OP ZEGEL IN VROEGE VOGELS 

Stichting Natuurbeelden 
heeft samen met PostNL 
een postzegelserie met 
Nederlandse zoogdieren 
uitgegeven. Het eerste 
speciale postzegelvel met 
de eekhoorn erop, werd op 
8 januari door Yme Pasma, 
PostNL directeur Retail 
en Consumentenmarkt, 
overhandigd aan Menno 
Bentveld, presentator van 
het VARAprogramma 
Vroege Vogels in Beeld 
& Geluid, Mediapark, in 
Hilversum. Uniek aan deze 
postzegels is, dat er na het 

scannen met de 'Chame
leon explorer' app op een 
smartphone een filmpje 
van de eekhoorn te zien is. 
Stichting Natuurbeelden 
bestaat uit elf natuurorga
nisaties die Nederlandse 
natuurbeelden verzamelt 
en beschikbaar stelt via 
www.natuurbeelden.nl. De 
app is te downloaden via 
www.postnl.nl/apps. 

Vier postzegels']'uit de 
serie van 36 zoogdieren, 
zoals de eekhoorn (2 
januari), de vos (25 maart). 

de gewone zeehond (22 
april) en het edelhert (12 
augustus) zullen lande
lijk bij alle postkantoren 
van PostNL verkrijgbaar 
zijn. De complete serie is 
alleen verkrijgbaar via 
een abonnement. Meer 
informatie over het abon
nement www.postnl.nl/ 
zoogdieren. De postzegels 
zijn los verkrijgbaar bij 
Brunavestigingen, de Col
lect Club in Groningen en 
online via www.postnl.nl/ 
collectclub. 

werd gesloten. Het is een 
gezamenlijke uitgifte van 
beide landen. Het verdrag 
werd op 22 januari 1963 
door de Duitse bondskan
selier Konrad Adenauer en 
de Franse president Char
les de Gaulle ondertekend 

in het Parijse Elyséepaleis. 
Met het verdrag werd de 
vriendschap tussen beide 
landen bezegeld. Het heeft 
tevens de basis gelegd 
voor een duurzame vrede 
in Europa. 

• • 
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PHILIP(S) OP PSVVELLETJE 

Ter ere van het 100jarige 
bestaan van voetbal
club PSV (Philips Sport 
Vereniging) uit Eindhoven 
verscheen er afgelopen 
maand een persoonlijk 
postzegelvelletje. Op 
de postzegels staan 
oudPhilips topman en 
PSVsupporter, wijlen 
Frits Philips (19052005), 
en oudPSV voetballers 
Willy van der Kuijlen en 
Phillip Cocu. In totaal zijn 
er 800 blokjes gedrukt 
die werden uitgedeeld 
bij de nieuwjaarsreceptie 

van de club op 11 januari. 
Tot grote ontsteltenis was 
de achternaam van de 
Philips topman verkeerd 
vermeld, in plaats van 
Philips stond Philipzon | 
der 's'  gedrukt onder het 
portret. Een woordvoerder 
van PSV meldde dat de 
club direct na het consta
teren van de fout excuses 
heeft aangeboden aan de 
familie Philips. De fout is 
onmiddellijk hersteld, zo
dat bij de zegels die later 
verkrijgbaar zijn de j uiste 
naam is vermeld. 
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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 fiiateiistische rubriek 
of bijdrage in de niet-filatelistische pers komen 
uitsluitend bijdragen in de Nederlandse taal in 

aanmerking. 
Lezers van 'Filatelie' kunnen de jury opmerkzaam 

maken op jilatelistische artikelen die m het jaar 2012 in 
de niet-filatelistische 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 Etten-Leur 

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 
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EUROPHILA 2013 

Filatelistenvereniging 
't Fakteurke en de Eerste 
Kerkraadse Philatelisten-
vereniging organiseren 
dit jaar het €uro-Phila 
toernooi in Mondriaan, 
Heerlen, op 11-12 mei. €uro-
Phila, de vereniging van 
Europese Postzegelvereni
gingen, organiseert jaar
lijks een tentoonstelling. 
Zij geeft een Persoonlijke 
Postzegel uit ter gelegen
heid van €uro-Phila 2013 
in Heerlen. Het ontwerp 
is van bestuurslid Hub 
Heijnens. Van boven naar 
onder vindt de oplettende 
beschouwer 't Fakteurke, 
Heerlen en de EKPV, als 
het ware de Euregio van 
links naar rechts. Als je de 
zegel kantelt krijg je een 
overkoepeling door €uro-
Phila. De zegel geeft in een 
oogopslag weer wat het 

FINSE VALENTIJNZEGELS 

De dag dat geliefden 
elkaar extra aandacht 
geven in de vorm van 
bloemen, kaarten of 
cadeautjes, wordt elk jaar 
op 14 februari gevierd. 
Valentijnsdag was 
oorspronkelijk bedoeld 
voor anonieme liefdes
uitingen. Deze zienswijze 
is in de loop der jaren 
veranderd en momenteel 
is er sprake van, dat deze 
dag een commercieel 
tintje heeft gekregen. Een 
trend die is ingezet in de 
Verenigde Staten en die 
wereldwijd navolging 
heeft gekregen. Ook 
postadministraties in 
vele landen proberen een 
graantje van Valen
tijnsdag mee te pikken 
en komen jaarlijks met 

'Valentijnzegels'. Zo komt 
Frankrijk deze maand 
met een velletje en twee 
zegels, waarop harten zijn 
afgebeeld die afkomstig 
zijn van de bekende zijden 
Hermès-sjaaltjes. 
Bijzonder zijn de Valen
tijnzegels van Finland. 
Een velletje zelfklevende 
zegels met afbeeldingen 

van dieren en lekker
nijen. Zo zien we ijsberen, 
een aapje, een walvis, 
olifanten, parkieten en 
een kameleon met ijsjes, 
zuurstokken, Engels drop 
en ander snoepgoed. Op 
enkele zegels is zowaar 
nog plaats voor een 
hartje... 

RESTITUTIE DUBBEL BETAALDE ABONNEMENTEN 

Abonnees van Filatelie die 
in het gehele jaar 2012 lid 
waren van twee of meer 
bij Filatelie aangesloten 
verenigingen, kunnen res
titutie krijgen van dubbel 
betaalde abonnementen. 
Als u vorig jaar restitutie 
over 2011 ontving en u 
voldoet nog steeds aan de 
voorwaarde, dan krijgt u 
het bedrag voor 2012 au
tomatisch op uw rekening 
gestort. 
U hoeft de restitutie dus 

niet apart aan te vragen! 
De overschrijvingen 
worden in de loop van 
deze maand bij de bank 
ingeleverd. 
Lezers die vorig jaar geen 
restitutie kregen, maar 
denken nu wel in aanmer
king te komen, kunnen 
vóór 1 april 2013 een e-mail 
sturen aan: Abonnemen
tenland: klantenserviceg) 
aboland.nl. Vermeld in uw 
e-mail, met als onderwerp 
'Restitutie Filatelie': De na

men van de verenigingen 
waarvan u het gehele jaar 
2012 lid bent geweest (let 
op, alleen verenigingen die 
bij Filatelie zijn aangeslo
ten komen in aanmerking!) 
Het rekeningnummer, 
waarop u het geld wilt 
ontvangen en uw naam 
en adresgegevens. Heeft 
u niet de beschikking over 
e-mail, stuur dan een brief 
aan: 
Abonnementenland, t.a.v. 
administratie Filatelie (res
titutie). Postbus 20,1910 AA 
Uitgeest. 

idee is achter €uro-Phila. 
Het is een frankering voor 
Europa. 
Het velletje met tien post
zegels kost € 12,50 + 
€ 1 verzendkosten. Het kan 

worden besteld bij de Pen
ningmeester 't Fakteurke 
Mergelland, Piet Pluijmae-
kers, door overmaking op 
Rabobank: 125904495 of 
ING nummer 2651021. 

JAAR VAN DE SLANG 

Op 10 februari begint het 
Chinees Nieuwjaar. Na het 
jaar van de Draak volgt nu, 
tot en met 30 januari 2014, 
het Jaar van de Slang. In de 
Chinese astrologie worden 
mensen die in het Jaar van 
de Slang zijn geboren, 
gezien als denkers en 
filosofen. Zij zijn artistiek, 
organisatorisch en kunnen 
goed met geld omgaan. 
Tot zover enkele posi
tieve kenmerken. Minder 
fraaie typeringen die hen 
worden toegedicht zijn; 
ontrouw, onbetrouwbaar 
en jaloezie. Om te kijken 
of een van deze omschrij
vingen u past hierbij de 
'Slangenjaren' vanaf 1930: 

1941-1953-1965-1977-1989-
2001 en 2013. Hierbij moet 
worden aangetekend, 
dat de Chinese maanka-
lender niet parallel loopt 
met onze Gregoriaanse 
kalender. 

Het Chinees Nieuwjaar valt 
in januari of februari. Be
kende 'Slangen' zijn onder 
andere John. F. Kennedy, 
Hugo Claus, J.K. Rowling en 
Ilse de Lange. 
Postorganisaties we
reldwijd schenken door 
middel van een bijzondere 
zegeluitgifte aandacht aan 
het Chinees Nieuwjaar. In 
dit op zicht werd het jaar 
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van de Slang ingeluid door 
Liechtenstein. In november 
vorig jaar verscheen hier 
een bijzondere uitgifte in 
dit kader. 
Recent verschenen - naast 
China-ook zegels van 
ondermeer Frankrijk. 
Ongetwijfeld zullen er 
de komende weken nog 
meerdere volgen. 

http://aboland.nl


VERZAMELGEBIED 
Samenstelimg. Rem Bakhuizen Van Den Brmk 
E-mail' d21ewon@xs4all.nl 
Website www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm 

HOE HOOG IS 40MM? 

Zeer veel Nederlandse 
zegels vanaf 2006 hebben 
het standaardformaat 
30x40 mm gekregen. 
Aan de hand van deze 
opgegeven afmetingen en 
het te tellen aantal tanden 
horizontaal/verticaal kon 
exact worden uitgerekend 
wat de tandingmaat was. 
Bij de door jESSP, Haarlem 
gedrukte zegels was dat 
meestal 20/28 tanden of 
wel een tanding 13.333: 
14.000. Deze nauwkeurig
heid gaat uiteraard uit 
van de goed opgegeven 
afmetingen. 
Bij de veelvuldig voorko
mende zegels in prestige-
boekjes en blokjes van drie 
zegels: naast elkaar tellen 

we 21/27 ofwel 14.000: 
13.500 immers (20*21): 
30 = 14.000; (20*27):40 = 
13.500, waarbij 20 het aan
tal millimeters is, waarop 
we de tanding meten. 
Wat vinden we m de NVPH 
catalogus? Meestal 13:13 
1/4 of soms 131/2:14! het 
toppunt van nauwkeurig
heid is wel de vermelding 
'T. versch.' bij o.a. de 
100 jaar NBFV zegel van 
02.01.2008. Ofwel er zijn 
verschillende tandingen 
geconstateerd, maar 
welke? En is er een verschil 
met de gelijktijdig uitgege
ven 80 jaar NVPH zegels? 
Daar staat bij 'T: 131/2:14'. 
Ook dat is fout: 13.3333 zit 
dichter bij 131/4 dan bij 13 
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1/2! De grens ligt bij 13.375-
Veel van deze opgaven 
komen voor uit het feit, 
dat onze onvolprezen 
Post zelf geen betrouw
bare opgaven doet 
van tandingen. Het zelf 
bestuderen van postzegels 
IS de meeste verzamelaar 
langzamerhand verleerd. 

Wie bestudeert nu nog de 
moderne zegels zelf? Laat 
honderden langlopende 
frankeerzegels door zijn/ 
haar vingers glijden? 
Wie dat wel gedaan had 
misschien gemerkt, dat iets 
niets klopte met de 21/27 
tanden zegels. Ik gebruik 
zelden een tandingmeter 
en als ik bij verschillend be
kende perforatiematen van 
een zegel iets wil meten, 
dan kijk ik hoe ver 5 tanden 
komen in millimeters. Soms 
7.0mm soms 7.5mm. 
Bij de Vogels uit 2007 
kwam ik op de lange zijde 
uit op 7.5mm per 5 tanden. 
Ofwel een metrieke hart-
op-hart afstand van 1.5mm 
tussen twee perforatie-
gaten! Een handige maat 
voor de onlangs gepensi

oneerde perforatiemaker 
Erik bij JESSP die alles als 
fijnmechanicus uitmat en 
uitboorde. 
Maar tanding 13.500 is niet 
metriek. En 27 tanden x 
1.5mm = 40.5 mm en geen 
40.0 mm. 
Als je de 39c Rabobank en 
de 44c Vogels over elkaar 
legt, vallen er twee zaken 
op: De vogel is hoger - aan 
de onderkant mist er een 
flink stuk. En als je de 
paarse verticale lijnen ziet 
die aan de bovenkant nog 
lijnen, is dat aan de onder
zijde al niet meer. M.a.w. 
bij de 39c is de hoogte van 
hetbinnenvlak iets minder 
dan bij de 44c, terwijl het 
aantal paarse lijnen gelijk 
is gebleven. 

,S2: 
'S : 
15: 
82 

REINIER PAPING EN DE EEKHOORNS 

Op 2 januari verschenen 
twee blokken met 5x2 
zegels '1': een zegel gewijd 
aan Reinier Paping vanwe
ge het feit, dat hij 50 jaar 
geleden de Elfstedentocht 
van 1963 won en een zegel 
als eerste in serie met de 
Nederlandse fauna. 
Beide zegels hebben een 
vast kader en het is dit 
nieuwe kader, dat ook 
voor persoonlijke zegels 
gebruikt gaat worden. 
Het zegelformaat is weer 
30x40mm. Alles gedrukt 
in offset bij Joh. Enschedé 
in Haarlem op een Mitsubi
shi velinleg-pers [Paping] 
of misschien op de Müller-
Martini [Eekhoorn]. Beide 
blokken hebben een kam 
(blok) tanding zonder 
extra gaten aan boven- of 
onderkant, maar links 
en rechts geheel doorlo
pend. Het bijzondere van 
de Eekhoorn is, dat het 
ondanks de tanding gaat 

om een zelfklevende zegel. 
Deze moet, zoals gebruike
lijk, worden losgescheurd 
langs de tanding, maar er 
hoeft geen gom te worden 
bevochtigd, doch slechts 
een achterkant te worden 
losgetrokken. Om dat 
makkelijk te maken is in 
het dragerpapier een golf-
vormige slit aangebracht. 
Op het dragerpapier zijn 
nog extra instructies 
gedrukt. 
Losse zegels lijken dezelfde 
kamtanding te hebben 
echter er zijn licht verschil
lende pindiktes gebruikt. 
Met name de brug tussen 
de gaten ofwel de tand 
IS bij de eekhoorn ietsje 
breder. 
De artikelnummers en 
productbarcodes zijn 
verschillend: Bij Reinier 
Paping artikelnummer 
330161 en barcode +77547; 
bij de eekhoorn geen 
artikelnummer op het blok 

WINNAAR ELFSTEDENTOCHT 18 JANUARI 1963 REINIER PAPIM6 

NEDERLAND 
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en +78674 als barcode. 
In de eekhoornzegels is 
met behulp van de kleur 
geel een Chameleon-code 
verwerkt waarbij met een 
smartphone een filmpje 
over de eekhoorn verkre
gen kan worden. 

KADERS PERSOONLDKE POSTZEGELS VERVANGEN -
WORDT VERVOLGD 

PostNL gaat toch door met de Europa en de Wereld persoon
lijke zegels. Europa was al gebleven naast de December 
emissie en nu die weer weg is komt de Wereld weer terug. Het 
nieuwe kader, dat we hebben mogen zien bij de Reinier 
Paping en Eekhoorn zegels, vervangt het vierkante model. 

mailto:d21ewon@xs4all.nl
http://www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm


RZAMELGEBIE 
Samenstelling' 
Jan Borluut 

VERKEERSVEILIGHEID - GO FOR ZERO! 

Op 11 februari verschijnt 
een blok met 5 zegels van 
(2)(=€i.54)nietgloei-
effecten in het donker. 
Ontworpen door de 
schoolkinderen: 
Jean-Louis Rondia - Go for 
zero ofwel geen enkele 
verkeersslachtoffer meer 
Ellen Labey - Stoppen voor 
het verkeerslicht; 
KattisakNulong- oudere 
mensen helpen overste
ken; )ean-Louis Verbaert 
- rekening houden met 
dieren op de weg; 
Antoine Luscemi - liefde 
voor groen en ri) rustig. 
Ook de randen van het 
blok zijn voorzien van 
tekeningen met verkeers-
impressies van Amoussi 
Nabila en Lavena van 
Cranenbroeck. 

De postzegels zijn gedrukt 
in offset bij de Zegelwerk
plaats te Mechelen. Het 
zegelformaat is formaat 3 -
40.20x27.66mm - met een 

perforatiemaat 111/2 23/16 
tanden hor./vert. Scheer-

perforaat en geen naar 
de zijranden doorlopende 

perforatie. Barcode + 75434 
rechts onderin het blok. 

BESTELWAGENS VAN BPOST 

Ook op 11 februari ver
schijnt een blok met twee 
zegels van (3 Europa) (= 
€ 3.39). Het ontwerp is 

van Mulder van Meurs. De 
postzegels zijn gedrukt op 
in rasterdiepdruk bij de Ze
gelwerkplaats te Mechelen. 

Het zegelformaat is formaat 
4-48.75X38.i5mm-met 
een perforatiemaat 111/2 
28/22 tanden hor./vert. 

Geen naar de zijranden 
doorlopende perforatie. 
Geen productbarcode. 

TARIEVEN 2013 m 

Niet alleen in Nederland 
maar ook in België gin
gen de tarieven omhoog. 
Genormaliseerd binnen
land (1) = € 0.77 voor een 
zegel bij losse verkoop 
anders € 0.67. Eerste trap 
tot 50 gr, daarna (niet 
meer genormaliseerd!) 
totioog[= 2], tot35ogr 
[=3l,totikg[=5],tot2kg 
[=7]. Te combineren met 
zegels van (1), (2) en (3). 
Genormaliseerd Europa 
(1) - € 1.13 voor een zegel 
bij losse verkoop, anders 
€1.03; 
Genormaliseerd Wereld 
(i)-€ 1.34 voor een zegel 
bij losse verkoop, anders 
€1.24; 
Eerste trap tot sogr, 
daarna (niet meer genor
maliseerd!) tot loog [= 
3], tot 35ogr [= 6], tot 1 kg 
1=10], tot 2 kg [=20]. Te 
combineren met zegels 
van (1) en (3). 
Anders dan bij de bin
nenlandse post lopen de 
bedragen per stap zeker 
niet gelijkmatig op. In 
de tweede trap al een 
drievoud, in de volgende 
al (on)behoorlijke veel
vouden! 
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ADRESWIIZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan 
de abonnees van 
De Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, 
veranderingen in 
abonnementen, etc. 
graag doorgeven aan de 
ledenadministratie van 
De Posthoorn: 
Aria Sprangers, 
Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, 
telefoon: 0183 - 403952 

TOESTEMMING 
Het overnemen van artikelen uit 
De Posthoorn is toegestaan, maai 
alleen met bronvermeldinq. 

DAG VAN DE |EUGDF|ATELIE 

IN lARiG BURGERS'ZOO 
De Dagvandejeugdfialte-
lie 2013 nadert alweer snel. 
Op 9 en 10 maart opent 
Burgers' Zoo In Arnhem 
haar deuren om jeugdige 
filatelisten uit heel Neder
land welkom te heten. De 
officiële opening van de 
Dag van de jeugdfilatelie 
vindt plaats op zaterdag 
9 maart om 11.00 uur. De 
viering van de Dag van de 
Jeugdfilatelie in de die
rentuin maakt onderdeel 
uit van de festiviteiten ter 
gelegenheid van het eeuw
feest van Burgers' Zoo. Het 
thema van de tentoonstel
ling is "Dieren met jong" 
en sluit daarmee mooi aan 
bij de speciale postzegels 
die verschijnen om het 
honderdjarig bestaan te 
vieren. Zoals altijd kunnen 
bezoekers van de Dag van 
de Jeugdfilatelie deelne
men aan een speciaal pro
gramma. PostNL verzorgt 

een speciaal stempel, in 
het postzegelhoekje kan 
tegen schappelijke prijzen 
leuk materiaal worden 
aangeschaft en met de 
speciale speurtocht dwars 
door Burgers' Zoo leer je de 
dierentuin aardig kennen. 

Korting 
Omdat Burgers' Zoo jarig 
is geven zij ook nog een 
kadootje aan diegenen 
die geen gebruik (kunnen) 
maken van de kortings
regeling voor jeugdleden 
van jFN. Via de bon op deze 
pagina kunnen lezers van 
Maandblad Filatelie/De 
Posthoorn, verzamelaars 
en andere belangstellen
den een korting krijgen 
van € 2,50 per persoon 
(max. vier personen per 
bon). Deze bon kan alleen 
worden ingewisseld bij de 
hoofdkassa van Burgers' 
Zoo, bij gelijktijdige 

DIERENTUIN MET SLECHTE NAAM 
Het thema van de Dag van 
de Jeugdfilatelie is "jonge 
dieren". Op een post-
waardestuk van Ukraine 
kwamen we vier prachtige 
jonge tijgers tegen. De 

envelop werd uitgegeven 
in 2009 toen de dierentuin 
honderd jaar bestond. De 
dieren zien er goed uit en 
blaken van gezondheid. 
Een jaar eerder kwam de 
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dierentuin slecht in het 
nieuws: er stierven zo maar 
51 dieren. In 2008 waren 
er berichten over slechte 
behandeling van dieren in 
de dierentuin. De directie 
ontkende de beschuldigin
gen en zei dat de dieren 
waren gestorven omdat 
iemand vergif in het voer 
had gedaan. Dierenbe
schermers hadden zo 
hun vraagtekens bij deze 
verklaring. Zij vonden de 
leefomstandigheden in de 
dierentuin slecht. Ze be
weerden ook dat de dieren 
mishandeld werden. In het 
voorjaar van 2010 gingen 
in een maand tijd drie 
dieren dood. 

:^= EXTRA K0RTIN4 BIJ I BURGERS'200 
Met deze bon krijgen lezers van Filatelie 
2,50 euro korting op de toegangsprijs van 
Burgers' Zoo, in de periode van maart tot en met 
mei 2013. De maximale korting per bon bedraagt 
10 euro. De bon is niet geldig in combinatie met 
andere acties. 

100 jaar Burgers' Zoo Arnhem 

aankoop van een normaal 
toegangskaartje. Alle 
jeugdleden (en ouders etc.) 
en jeugdleiders van vereni
gingen die zijn aangesloten 
bij JFN krijgen een korting 
van € 7,50 als ze zich voor 6 
maart hebben aangemeld 
volgens de procedure die 

in het Contactblad stond. 
Zij kunnen zich op 9 of 
10 maart melden bij de spe
ciale JFN-kassa om tegen 
betaling hun kaartje(s) op 
te halen. Er is daar geen 
PIN-automaat aanwezig, 
dus zorg wel voor vol
doende contant geld. 

AUSTRALISCHE DIERENTUINEN 
BURGERS'ZOO heeft met 
haar honderd jaar een res
pectabele leeftijd bereikt. 
De dierentuin van Mel
bourne gooit er nog een 
schepje bovenop. Zij vierde 
vorig jaar het 150-jarig 
bestaan. Voor Australia 
Post was dat een reden 
om een aantal dierentuin 
postzegels uit te geven 
met een extra grote voor 
de jubilerende Melbourne 
Zoo, die in 1862 haar deu
ren opende. De dierentuin 
specialiseert zich in het 
fokken van Sumatraanse 
tijgers, waarvan een trots 
exemplaar op de postzegel 
te bewonderen is. En zo 
hebben alle dierentuinen 
die een postzegel kregen 
hun specialiteiten. Taronga 

Western Plains Zoo speelt 
een belangrijke rol om de 
Zwarte Neushoorn te laten 
voortleven. In Tarango Zoo 
nemen de giraffen een 
bijzondere plek in. In de 
dierentuin van Adelaide 
wonen de enige twee Reu-
zenpanda's van het zui
delijk halfrond. Perth Zoo 
is specialist in het fokken 
van Sumatraanse Oerang 
Oetans. Australia Zoo in 
Queensland is bekend van
wege het onderwijspro
gramma van The Crocodile 
Hunter, Steve Irwin en zijn 
vrouw Tern. Healesville 
Sanctuary heeft een mooie 
collectie typisch Australi
sche dieren. Het oudste (4« 
jaar!) en meest populaire 
dier is Jess de Adelaar. 

'eoc 
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Sneeuw! 
Daar kun je een hekel aan 

hebben, of je vindt het 
heerlijk. In ieder geval kun 

je er over po^zegelen. 
Kijk,rnaar. 

110.27 
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We maken een 
sneeuwpop 
Het is niet moeilijk te 
bedenken hoe je een 
sneeuwpop maakt, maar 
als jezoals ikal vele 
sneeuwpoppen hebt ge

maakt, weet je het verschil 
tussen sneeuw en sneeuw. 
Ik denk dat jij al weet wat 
ik bedoel: het gaat om 
paksneeuw, niet om natte 
sneeuw. 

De sneeuwkristallen 
Bij temperaturen onder 
nul wordt waterdamp ver

anderd in ijskristallen. Op 
weg naar beneden wor

den dit sneeuwkristallen. 
Ze kunnen allerlei vormen 
hebben, maar ze zijn altijd 
zespuntig. Datziejeook 
goed op deze postzegel. 
Als het nu waait, klitten 
de sneeuwkristallen aan 

elkaar en worden ze een 
vlok. )e hebt vast wel eens 
een vlok op je hand opge

vangen en bekeken. 
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Aan het werk 
De poedersneeuw ligt 
hoog, we gaan eerst een 
bal rollen. )e moet net zo 
lang doorrollen tot je een 
heel lijf klaar hebt. Die zet 
je rechtop. De tweede bal 
(het hoofd) zet je er boven 
op. Plak nog wat extra 
sneeuw in zijn nek en vul 
gaten die er eerst niet 
waren. Op deze postzegel 
zie je zelfs drie ballen: on

derkant, romp en hoofd. 
Knap als jou dat ook lukt. 

Nu versieren 
Vroeger maakten ze de 
ogen van kooltjes, maar 
die hebben we nu niet 
meer. In ieder geval ben jij 

handig genoeg om er iets 
anders voor in de plaats te 
zetten, zoals dennenap

pels, of knopen. Op de 
plaats van de neus komt 
een wortel. De mond kan 
je maken van steentjes, 
eikels, takjes of zo. En dan 
een warme sjaal om zijn 
nek en een hoedje op zijn 
hoofd. Soms zie je ook nog 
knopen op zijn jas, kan jij 
daar nog iets leuks van 
maken? Tenslotte krijgt hij 
een bezem naast zich, dat 
staat wat actiever. Weetje: 
als je de sneeuwpop be

spuit met water, vriest hij 
vast en smelt hij minder 
snel in het zonnetje. 

Nog meer plezier in de 
sneeuw 
Glijden op van die lange 
latten, skiën in de bergen, 
wel eens gedaan? Ik zal 
niet zeggen dat het niet 
eng is (je valt natuurlijk 
wel eens), maar het is 
vooral heel erg leuk. Als 
het lukt om zonder te val

len beneden te komen, is 
dat een mooie prestatie. 
Maar hoe doe je dat skiën 
nu eigenlijk? 

Bergen en veel sneeuw 
Je kan niet gaan skiën als 
er geen sneeuw ligt, dus 
daar ga je eerst op letten. 
Ook belangrijk: hier in Ne

derland lukt het niet, om

dat je wel ergens äf moet 
skiën. Het gaat er om dat 
je naar beneden glijdt. 
Dus we gaan de bergen in. 
De Alpenlanden zijn hier

voor heel geschikt. Daar 
zijn de bergen heel hoog 
en er ligt al vanaf oktober 
sneeuw. Dus pak je koffer, 
we gaan op reis. 

In een bakje aan een 
draadje 
Dit is voor veel mensen 
een minder fijn onderdeel 
van het skiën: je moet 
omhoog en dat gaat heel 
vaak met een cabinelift. 
Met 50 mensen in zo'n 
bakje is geen pretje. Die 
cabine wiebelt wel eens 
en iedereen denkt voort

durend dat hij naar bene

den stort. Dat gebeurt wel 
eens, maar niet als jij er in 
zit, hoor! 

In de sneeuw op de 
piste 
We zijn boven, je doet 
je ski's aan en je bekijkt 
hoe je zal gaan. De lol 
van skiën is om rustig 
naar beneden te glijden. 
Inderdaad, daar pak je 
weer de cabine en hup! 
weer naar boven. Heen 
en weer. Gelukkig kan je 

steeds andere paadjes ne

men, die heten een piste. 
Er zijn moeilijke pistes, 
daar staan zwarte of rode 
bordjes bij, en makkelijke 
pistes. Die zijn voorzien 
van groene of blauwe 
bordjes. Natuurlijk neem 
je wel eens de verkeerde 
afslag en zit je opeens op 
een zwarte piste! Geen 
probleem: gewoon gaan 
zitten en rustig naar 
beneden glijden. 

Ie valt zacht 
Sneeuw is zacht, dus val

len is niet zo erg. Denk je. 
Weet je dat er toch vaak 
ongelukken gebeuren 
m de sneeuw? Dat komt 
omdat er mensen zijn 
die denken dat het skiën 
zomaar vanzelf gaat. Dat 
is niet waar: je moet het 
goed leren, dus je gaat op 
les. Een skileraar leert je 
alles over de bergen, de 
sneeuw, het vallen en ..ja, 
ook over skiën. Heb je een 
idee gekregen over wat je 
met je winterse postzegels 
kan doen? 
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DE DINGO 
De dingo is een verwilder
de hond die in Australië 
voorkomt (i). Naast de 
bekende kangaroe, koala 
en de emu is dit een van 
de bekendste dieren van 
Australië. De dingo is 
van nature een nieuws
gierig dier en heeft geen 
natuurlijke vijanden, be
halve andere dingo's die 
proberen zijn leefgebied 
over te nemen. De dingo 
is een verlegen diersoort 
waar het mensen betreft. 
Hun nieuwsgierigheid 
zorgt ervoor dat er toch 
contact komt tussen mens 
en dier, maar meestal 
duurt dat hooguit een 
paar minuten. 

Voedsel 
Het voedsel van dingo's 
bestaat uit kleine dieren 
zoals ratten, konijnen (2), 
possums en wallabies. 
Maar jagend in een groep 
kunnen ze ook de grotere 
kangaroe's, runderen en 
schapen aan. In totaal zijn 
er 180 verschillende dier
soorten die op het menu 
van de dingo staan. Vari
ërend van kleine insecten 
tot aan buffalo's. 

Puppies 
Een dingo gezin heeft ge
middeld vijf puppies (3), 
maar er komen ook wel 
gezinnen voor met tien 
puppies. Tussen de drie 
en zes maanden na de 
geboorte zijn de puppies 
volkomen onafhankelijk 
van hun ouders. Ze verla
ten het gezin vlak voordat 
er nieuwe jongen geboren 
worden. 

Slecht nieuws 
Dingo's komen niet altijd 
positiefin het nieuws. 
Ze mogen graag een koe 
of schaap verorberen, 
wat de boeren niet zo 
leuk vinden. Ook komt 
het voor dat ze mensen 
aanvallen. In deze geval
len gaat het altijd om de 

nakomelingen van 
dingo's en honden 
die door mensen 
gehouden worden, 
zoals herdershon
den (4). Een van de 
beste manieren om 
een gekruiste dingo te 
herkennen is om naar de 
ogen te kijken. De dingo 
heeft namelijk hele an
dere ogen dan de gewone 
huishond. 

Het dorpje Dingo 
In Australië is het normaal 
dat een dorp of stad 
ergens naar is vernoemd. 
Zo is er ook een dorpje in 
de staat Queensland 
vernoemd naar de dingo. 
Hoe het dorpje precies 
aan deze naam is 
gekomen weet men niet. 
De ene legende vertelt dat 
een landmeter van de 
spoorwegmaatschappij 
een dingo aan de 
rivierbed zag staan en 
vervolgens het dorpje op 
zijn kaart Dingo noemde. 
De andere legende vertelt 
dat Moses Wafer, een 
pionier in het gebied 
rondom het huidige dorp, 
's nachts gejank van 
dingo's hoorde en 
vervolgens de naam 
Dingo aan het dorp gaf. In 
beide gevallen is wel 
duidelijk dat de dingo de 
inspiratiebron was voor 
de naam van het dorp. 
Dat is de reden waarom 
een stempel van Dingo in 
een verzameling over 
dingo's mag worden 
opgenomen (5). 

Alex Nuijten 

Post uit Austfalie 

BOOK CLUB ASSOCIATES 

P.O. BOX 379, 

CROWS NEST, N.S.W. 2065. 
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ANTWOORDEN PUZZEL NOVEMBER 2012 

Dit zijn de antwoorden 
van de puzzel van novem
ber 2012:1. Indelen van 
Nederland, Vlaanderen en Noord
Frankrijk; 2. De dieren waren niet 
opgesloten in kooien; 3. Een vorm 
van veldpost; t^ Amerika en Enge
land; 5. Rudolf Raspe; 6. OostAzië; 7. Michel. 

Na loting heeft Bo van Lingen uit Amsterdam een 
prijsje gewonnen. 

Hartelijk gefeliciteerd.' 

PUZZEL FEBRUARI 2013 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. Voor welke prijs was Marius genomineerd? 
2. Hoeveel puppies heeft een gemiddeld dingo 

gezin? 
3. Waarom is het mineraal calcium zo belangrijk 

voor kinderen? 
e^. Welke dierentuin heeft niet zo'n goede naam? 
5. In welke dierentuin leven de enige reuzenpanda's 

van het zuidelijk halfrond? 
6. Hoeveel punten heeft een sneeuwvlok altijd? 
7. Hoe kan je ervoor zorgen dat een sneeuwpop 

minder snel smelt in de zon? 
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 FEBRUARI 
te vermelden. Graag filatellstisch frankeren met 
geldige postzegels! 

Meer dan 1500 jongens 
en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 
van JFN op internet: 
de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.nl 

Marius Voshart (16) werd genomineerd 
voor de Dutch Collector Award, die elk jaar 
tijdens de Verzamelaarsbeurs wordt uitge
reikt. Marius, die lid is van de jeugdclub m 
Boskoop, is een enthousiaste verzamelaar. 
Met zijn inzending over de boerderij won 
hij eerder tijdens de Dag van de Jeugdf ila
telie 2012 de speciale prijs van de Neder
landse Vereniging voor Thematische Fila
telie (zie foto). Marius doet zelf verslag van 

VOOR MARIUS 
' de prijsuitreiking van de Dutch Collector 

Award: "Vandaag was dan de dag. Ik zou 
te horen krijgen of ik de Dutch Collector 
Award gewonnen had. Ik ging samen met 
mijn moeder, Adrie van de Veer en Bert. 
Bert reed ons naar de Jaarbeurs in Utrecht. 
Gelukkig had ik 4 vrijkaarten gekregen en 
een parkeerkaart, zodat deze dag ons bijna 
niks kostte. Toen we er aankwamen, gin
gen we meteen naar de stand van het blad 
Verzamelen, die deze prijs organiseerde. 
Toen we ons daar gemeld hadden, kregen 
we wat te drinken aangeboden, en wat 
te eten. We waren nog een klem uurtje te 
vroeg, dus ging ik samen met mijn moeder 
een rondje lopen op de beurs. Toen het half 
2 was moesten we op het podium komen, 
en werden we geïnterviewd door Jacques 
d'Ancona. Ik was genomineerd voor de 
Dutch Collector Award voor jongens onder 
de 18 jaar. Ik was samen genomineerd met 
een jongen die vuurtorens verzamelde, en 
een jongen die bankbiljetten en munten 
verzamelde. En uiteindelijk heeft de jongen 
met de bankbiljetten en munten gewon
nen. Maar ik heb een leuke dag gehad, 
en zoals Jacques d'Ancona zei: 'Er zijn hier 
geen verliezers'". 

WIST JE DAT... 
...in Europa door de mensen gemiddeld 
250 kilogram melkproducten wordt 
gegeten? Dat is per persoon en per 
jaar. Daarbij moet je denken aan melk, 
kaas, yoghurt, vla en zo meer. 
Voor kinderen is dat voor het grootste 
deel vloeibare melk. Want wat leren 
we altijd? "Melk de witte motor!". 
Melk is ontzettend gezond, bijna alle 
stoffen die nodig zijn voor de groei 
zitten erin, eiwitten, koolhydraten, 
vetten, mineralen en vitaminen. Vooral 
het mineraal calcium is belangrijk voor 
kinderen, want daar worden je botten 
van gemaakt. Wist je ook dat er een 

Europees project voor schoolmelk is? In 
landen waar niet zoveel eten is wordt 
op de scholen melk uitgedeeld. Is dat 
niet prachtig! 

Toon Oomens 

EEN POSTZEGELTJE MEER OF MINDER (2) 
Het poststuk dat Paul Boer 
ons had toegestuurd heeft 
tot een aantal reacties 
geleid (zie De Posthoorn, 

december 2012). We zul
len jullie die de komende 
maanden laten zien. De 
eerste reactie kwam van 
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Ludo Smits. Helaas zitten 
de zegels niet meer op de 
complete envelop, maar het 
is te mooi om met te laten 
zien. Begin jaren twintig 
werd het geld in Duitsland 
in een hoog tempo minder 
waard. Op een gegeven 
moment was het zo erg dat 
het geld dat je 's ochtends 
als salaris kreeg aan 
het eind van de dag net 
genoeg was om een brood 
te kopen. De postzegels die 
we van Ludo kregen zaten 
op een brief. Het geheel is al 
indrukwekkend, maar als je 
de waarde van de zegels bij 
elkaar optelt kom je uit op 
een frankeerwaarde van 80 
miljard mark! 

http://www.stampkids.nl


Samenstelling. 
Edward Froon 
E-mail f2hedwardfroon@hetnet.nl 
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NIEUWTJES NEDERLAND 2012 III 

Succesvol waren onze 
sporters op de Olympische 
spelen in Londen. PostNL 
had een serie sportle
gendes uitgegeven t.g.v. 
de looe verjaardag van 
NOC*NSF. Van de 'oudjes' 
zijn kunstrijdster Sjoukje 
Dij kstra van kaart i en) u-
doka Anton Geesink de 
twee meest aansprekende 
topsporters die in de 6o-er 
jaren piekten. Sjoukje zette 
een indrukwekkende reeks 
resultaten neer met goud 
op het Nationaal Kampi
oenschap van '59 t/m '64, 
het EK van '60 t/m '64, het 
WK van '62 t/m '64, zilver 
als 14-jarige op de OS van 
1960 en de kroon op haar 
carrière was goud op de 
OS '64. De boomlange 
Utrechter Anton Geesink 
(i,98m/i2okg) behaalde 21 
Europese titels. In '61 won 
hij als eerste met-Japanner 
de wereldtitel in de judo
klasse alle categorieën, 
maar door zijn bijverdien
ste als judoleraar mocht hij 
van de NOC niet naar de 
OS van '60. Bij de OS van 
'64 werd hij gesteund door 
prins Bernard en mocht hij 
wel naar Tokyo, waar judo 
voor het eerst demonstra-
tiesport was. Tot verbijs
tering van de Japanners 
won hij de finale van hun 
favoriet Akio Kaminaga, 
waarna hij immens popu
lair werd in dit judo-land 
bij uitstek. Kaart 2 toont 
dit beslissende moment. 
Sinds 1987 was Anton zelfs 
lid van het IOC. Verser in 
ons geheugen liggen onze 
kampioenen Leontien van 
Moorse! op de fiets (Syd
ney 2000) en in de dres
suur Anky van Grunsven 
(Beijing 2008). De kaarten 
3 en 4 zijn gemaakt van de 
gratis Boomerangkaarten 
die NOCNSF voor pro
moties uit hebben laten 

^ geven. De kaarten hebben 

- alle stempeling Arnhem, 
S de vestigingsplaats van 
- NOC'NSF. 

= Een recordopbrengst van 
<» 11,6 miljoen isehaalde de 
Z Kinderpostzegelactie in 

2012 (+1,6 miljoen t.o.v. 
2011) dankzij de drie 
prinsessen op de zegels. 
De foto's van de zegels 
waren gemaakt door Prins 
Willem-Alexander die 
ook op kaart 5 van Royal 

Press staat, compleet met 
het hele gezin. De zegel is 
ontwaard met het speciale 
poststempel van 5a, dat is 
aangevraagd door de Ver
eniging voor Kinderpost
zegels en Maximafilie. (Zie 
stempelrubriek in Filatelie 
12, pag. 775) De charmante 
kaart 6 van prinses Amalia 
alleen is gemaakt door de 
88-jarige Wim Roffelsen, 
de oudste actieve maxima-
filist van Nederland, die 
zijn hobby weer actief 
beoefent, nadat hij enige 
tijd aan het ziekenhuisbed 
was gekluisterd. 

Bij de 54e editie van de 
Grote Bosatlas verscheen 
een velletje met tien 
landkaarten. De meest 
passende kaart voor de 
zegel van Zuid Nederland 
van afb. 7 werd gevonden 
in het onderwijsmuseum 
met de strenge meesters 
en juffen in 1935 met exact 
die landkaart boven hun 
hoofd, zoals die toen in 
ons onderwijs gebruikt 
werd. 
Van het velletje rundvee
rassen is kaart 8 met de 
Zwartbonte Fries Hollandse 
koe naar een schilderij 
van Erno Tromp uit 1984. 
Met de overduidelijk 
gelijkende zwart-wit vlek
ken inspireerde die het 
postzegelontwerp van 
Joost Veerkamp. Stempe
ling natuurlijk Leeuwar
den als hoofdstad van 
de provincie waar dit ras 
het meest voorkomt Dit 
gebeurde ook al in 1974 
met de zegel van 100 jaar 
Fries Stamboek met het 
standbeeld van dit ras, 
bijgenaamd Us Mem. Wie 
heeft een maximumkaart 
met een doorloper? Zoek 
een afdruk hiervan. 9 

mailto:f2hedwardfroon@hetnet.nl
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RENE HILLESUM, ZWIJNDRECHT 

Het eerste formulier (afb i)iS 
een adreskaart voor een pak
ket Er staat op vermeld "zonder 
waarde" (BE3l4t)Hbl) Het 
formulier is tevens te gebruiken 
voor rembourszendingen, maar 
daar werd hier geen gebruik van 
gemaakt Vandaar dat uitsluitend 
voor het vervoer werd betaald 
65k voor een pakket van 8 f unt 
(cfjyHT) (1 funt = 409,5 gram) 
Er werd een blauw pakketstrookje 
geplakt Linksonder staat ge
schreven 8(jp en daaronder een 
vakje met de berekening van het 
te betalen bedrag uitsluitend de 
kolom Bt)COB (= Bt)COBOM 
= porto -Bt)C0B01/l is een 
niet meer gebruikt woord uit de 
tsarentijd-) is mgevuld Geen 
aanvullende dienst dus' 
De tweede (vrijwel identieke) 
adreskaart (afb z) heeft wel een 

^^^^r-//- x") 
Adreskaarten (of zoals vaak wordt gezegd: 

pakketkaarten) zijn niet zelden interessant vanwege 

tarieven, stempels en aanvullende diensten. Zo ook in 

(tsaristisch) Rusland. 

aanvullende dienst rembours 
Een bedrag van iRSsk werd 
ingevuld Opvallend is dat er geen 
blauw pakketstrookje werd ge
bruikt (ofschoon zelfde kantoor m 
Sint Petersburg en nog geen drie 
maanden later verzonden) maar 
het nummer en de letter werden 
met de pen aangebracht 
Het gewicht van het pakket was 
icJjyHT Linksonderin het bere-
kenstaatje staat 25k voor het port 
en omdat het hier een rembours-

zending betrof moest lok betaald 
worden met de omschrijving 
KOMMMC (van KOMMMCIFI = 
commissie) 
Totaal dus 35k als enkelfranke-
ring 
Afb 3 IS een adreskaart voor een 
pakket met waarde 
(BES L4t)Hbl = zonder waarde, 
ontbreekt) Het bedrag van de 
aangegeven waarde is ingevuld 
5R Nu IS er links ook een aparte 
regel opgenomen voor het ge-

COnPOBOAHTEyibHblM AAPECb 
KTJ noctijiK* 

BEZ% K ' B H K I 

HajoxeHHUÜ njamenai 

HOM/U^a^<t^^^^^ „ -^--^, 

COnPOBOAMTE/lbHblil, AAPECTa 
K-b nocujiKt^'*^ 

BE3"b LlBHbl 

li 

Wicht waarbij het woord ct)yHT is 
gedrukt Geschreven 9 
Een blauw pakketstrookje met 
nummer en gestempelde letter 
Rechtsonder een drukmerk van 
Sint Petersburg Links m het be
rekeningsvakje het port (65k) en 
lokCTPAX (= CTPAXOBAHIE 
= verzekering) Totaal dus 3x25k 
= 75k 
Afb 4 IS de combinatie van ver
zekering en remboursement Het 
pakketje (2 c|3yHT) werd verze
kerd voor 2R en het remboursbe-
drag is 2R5ok 
Linksonder in het port bereke
ningsvakje staat 25k port, iok 3a 
HBji n/l (= 3a HanoxeHHbiMt 
n/iarexeMia = voor rembours) 
en tok CTPAX (verzekering) 
Tellen we dit op, hetgeen de post
kantoor medewerker ook heeft 
gedaan, dan komen we totaal op 
45k Geplakt werd echter 43 ki Het 
15 een raadsel waarom 2k minder 
werd geplakt 
De zegels zijn voorzien van een 
perforatorgat Dit werd gedaan 
om hergebruik van de zegels te 
voorkomen 
Kunt u als lezer het 2 kopeke raad
sel oplossen graag een mailtje 
aan hillesum(Sfilatelist com 

ö(t (5 het laatste deel 
"opwarmen" in de aanloop tot 
het Brievenbeurs themanummer 
(maart) Post met aanvullende 
dienst -behalve luchtpost-

COnPOBOflHTE/IbHblH HAPECt 
KI. nOCHJIKt 

tiïhHHoü Ha ^^//j^^jjSjtjtyéi 

COriPOfiOnHTE/IbHfalfï SAPECfa 
KT. nOCHJIKt 

titUiHoä Ha In'ffiiWljiiBB^ahIVlf 
HOMxaHHm luamaxn ^A:Z&J€. pgS tfv Kan 

löHuüMJipeci 

è'J^ 
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BUSSUMFILA 
MET WATERTORENZEGEL 

Op 20-21 april organiseert 
FV De Verzamelaar in Bus-
sum t.g.v. haar 75-jarige 
bestaan 'Bussumfila' 
www.bussumfila.nl met 
100 kaders in Theater 
Bassum aan de Akkerlaan. 
Tegelijkertijd verschijnt er 
een jubileumvelletje met 

tien zegels, waarop de 
verbouwde watertoren van 
Bussum prijkt. Dit gebouw 
kreeg veel internationale 
aandacht vanwege talrijke 
innovatieve milieubespa
ringen en is het duurzaam
ste kantoorgebouw van 
Nederland. 
Het velletje is te verkrijgen 
door € 8 (incl. verzendkos
ten) over te maken op ING-
rekening 728450 t.n.v. 
Dhr. 0. Louw, Bussum. 
Vergeet niet uw postadres 
te vermelden! 

. . . - . . . . . . . . - . - . . . -
20 JAAR BRIEVENBEURS 
OP ZEGEL 

Ter gelegenheid van de 
20e editie van de brieven-
beurs heeft de organisatie 
een speciale persoonlijke 
postzegel uitgebracht. De 
zegel is te koop tijdens de 

POSTZEGELUITGIFTEPROGRAMMA 
EERSTE HALFJAAR 2013: 

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 

zo mei 
Rijksmuseum 
Mooi Nederland 2013: 
Noord-Veluwe 
MOOI Nederland 2013: 
Verzamelvel 

17 juni 
Wereld Bloeddonordag 
Molens in Nederland 

Brievenbeurs op 29-30 
maart in de Mammoet
hallen, Calslaan 101, 
Gouda. Als de bezoeker de 
Brievenbeurs-advertentie 

uit het komende maart
nummer meeneemt krijgt 
hij deze zegel gratis. 
Meer info: 
www.brievenbeurs.com 

STAMPS DNS 25 JAAR 

Ter gelegenheid van het 
25-jarige bestaan van 
Stamps DNS (1987-2013) 
in Hoorn heeft eigenaar 
Dirk N. Sluis een speci
ale persoonlijke postzegel 
uitgebracht. 
Het velletje van tien zegels 
kost € 10 en van de rol 
of los uit een vel kan het 
€1,50 per stuk worden 
besteld. Portvrije verzen-
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m!' STAMPS 

DNS 
= www 5tamps-dns com 

ding in Nederland. Het 
bedrag kunt u overmaken 
op ING nr. 528501 t.n.v. DNS 
Stamps, Hoorn. Meer info: 
www.stamps-dns.com 

DE MEERGRONDEN 35 JAAR 

Ter gelegenheid van het 
35-jarige bestaan van scho
lengemeenschap De Meer
gronden in Almere-Haven 
heeft VPVA een persoonlijke 
postzegel uitgebracht. 

iOilRLÄINI 

Het velletje van tien zegels 
kost € 7,50 en kan worden 
besteld via d.wolthuis® 
meergronden.nl. 
Opsturen kost € 1,08 met 
normale zegels of € 1,50 
met 2 persoonlijke zegels, 
Het bedrag kunt u overma
ken op ING nr. 65098 t.n.v. 
VPVA, Almere. 
Meer info: www.vpva.nl. 
De opbrengst is bedoeld 
voor het nieuwe school
plein. 

125 JAAR ESPERANTO 
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Afgelopen december was 
het 125 jaar geleden, dat het 
boek over de internationale 
taal Esperanto voor het 
eerst werd gepubliceerd. 
Daarom is de jubileumzegel 
'Esperanto 125' uitgebracht. 
De zegel werd gepresen
teerd op 15 december 
Zamenhofdag, de verjaar
dag van Esperanto-initia-
tiefnemer Zamenhof die 125 
jaar geleden zijn eerste 

boek publiceerde. Op de 
zegel prijkt de boekomslag. 

Het velletje met tien zegels 
is voor € 6 +10% verzend
kosten verkrijgbaar bij 
de Boekendienst van UEA, 
Nieuwe Binnenweg 176, 
3015 BJ Rotterdam, 
tel: 010-4361044. 
libroservice(5)co.uea.org 
Meer info: 
http://katalogo.uea.org/ 

VREESWIJKSE SLUIZENZEGEL 

In de postzegelserie van 
de vier Vreeswijkse Slui
zen is nu een nieuwe post
zegel met een afbeelding 

van de Rijkshulpschutsluis 
verkrijgbaar. 
De postzegels ter waarde 
van €5,40 per vel van 
10 postzegels zijn vanaf 
heden verkrijgbaar bij 
Dagwinkel Vreeswijk, 
Dorpsstraat 10 te Nieuwe
gein. Op = op. 
De Rijkshulpschutsluis, 
gebouwd m 1817, werd 
als hulpsluis gebouwd, 
omdat de grote sluis gere

pareerd moest worden en 
het scheepvaartverkeer 
door kon blijven gaan. Als 
gevolg van verval werd in 
de jaren '70 van de vorige 
eeuw de verbinding met 
de Lek afgesloten. Toch is 
een groot deel van deze 
bijzondere sluis bewaard 
gebleven. Meer info: 
www.activiteitenvrees-
wijk.nl 
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Alkmaar 
Kanaalkade 24 
T 072-5117542 

Amersfoort 
Prinses Julianaplem 71 

T 033-4610240 

Apeldoorn 
Stationsstraat 160 

T 055-5217988 

Breda 
Sophiastraat 11 
T 076-5139001 

Den Bosch 
Orthenseweg 10 
T 073-6100946 

Den Haag 
Valkenbosplein 1 
T 070-3615384 

Dordrecht 
Johan de Wittstraat 166 

T 078-6135115 

Eindhoven 
Leenderweq150 
T 040-2122297 

Emmen 
Weerdingerstraat 16 

T 0591-615456 

Enschede 
Haaksbergerstraat 133 

T 053-4342447 

Groningen 
Verlengde Hereweg 1 

T 050-5255441 

Verzilver uw goud! 
De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw 
gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het 
Goudwisselkantoor. 

Goes 
Piet Heinstraat 2b 

T 0113-217666 

Haarlem 
Schoterweq 82 
T 023-5266096 

Heerlen 
Geerstraat 280 
T 045-5743970 

Goudwisselkantoor is eigendom van familie De Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld 
van de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. 
Goudwisselkantoor is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze 
jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie 
en een goede prijs. 

Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver 
bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. 

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

C goudwisselkantoor 
www.goudwisselkantoor.nl 

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

Goudwisselkantoor 
. , u i m 25 laar ervar ing in goud, zilver en munten 

. een deskundige en vri jbl i jvende taxat ie 

. contante betal ing of indien gewenst per bank 

. discrete ru imte voor de taxat ie 

•.:™v::2sr.«en.»,^e..N.*--

Katwijk 
Tramstraat 112b 
T 071-4071815 

Leeuwarden 
Pier Panderstraat 2 

T 058-2169444 

Nijmegen 
Oranjesingel 12 
T 024-3239128 

Oud-Beijerland 
Molendijk 1 

T 0186-615550 

Rotterdam 
Dorpsweg 74a 

T 010-4803001 

Utrecht 
Adriaen Beyerkade 32 

T 030-2731740 

Zwolle 
Thomas è Kempisstraat 9( 

T 038-4543302 

Hoofdkantoor 
Klaaswaal 

industrieweg 13 
T 0186-571366 

http://www.goudwisselkantoor.nl
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BONDSADRESSEN 

Bondsbureau: 
Ze€lantlaanii,3526AK Utrecht 
Telefoon 0302894290 
Fax 0302800128 
Internet wwwknbfnt 
Email knbfeltnbf nl 

Schri|teli)k€ correspondentie met 
De bestuursleden verloopt via het 
Bondsbureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Voonltter: 
wnd voorzitters Mol 

Secretaris; 
wnd secretaris S Bangma 

Penningmeester: 
S Tuin 
Telefoon 0598626447 
Email stuin@knbfnl 

Verenigingszaken: 
Viccvoorzitter B Mol 
Telefoon 0345613002 
Email bmol@knbfnt 

Evenementen: 
P Walraven 
Telefoon 0334806816 
Email pwatraven@knbf nl 

Algemene Zaleen 
1 RI Greitemann 
Telefoon 0302894290 
Email jgreitemaiin@kr)bf nl 

Filatelistische Vorming 
en leugdzaken: 
S) Bangma 
Telefoon 0187611542 
Email sbangmatS'knbf nl 

Communicatie: 
) R Luinge 
Telefoon 0162517101 
email rluing€@k^bfnl 

luryxakcn: 
A Haan 
Dirk Zweepstraat 5 
6464 GE KERKRADE 
Telefoon 0455416245 
email ahaarx^knbf nt 

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

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
) I M Pieters 
Telefoon 0715761726 
Matertaalcommissaris 
Th A E Kniese 
Langestraat 71 
2312 SL Leiden 
Email e kntese@plat>et nl 

Bondsbibliotheek 
Bibdothecaris 
C H R T Weevers 
Telefoon 0235353624 
De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat 1 
3741 AC Baam 
Telefoon 0355412526 
Email bibliotheek^knbf nl 
Openingstijden elke woensdag 
van 10 tot 17 uur 
Op zaterdag 
2 maart, 4 mei, 5 oktober en 7 december 
2013 van 10 tot 12 uur 

Bondsinfortnatieburcau 
Mr W P Heere 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
i^oorzitter 
F C w van Beckum 
Keurzendingen svp aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeurmgsdienst 
H Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 0793611910 
Email bondstieuringsdienst^planet nl 

Veraekeringen 
Informatie bi) het Bondsbureau 

Samenstelling: 
Koninklijke Nederlandse Bond van Filateiistenverenigingen 
Postbus 4034,3502 HA Utrecht 

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK 

Kort geleden heeft de 
Koninklijke Bibliotheek een 
project afgerond door het 
digitaliseren van miljoe
nen kranten. Deze kunnen 
online worden bekeken 
via: http://kranten.kb.nl/ 
search. Hieronder een 
voorbeeld uit de 'Nieuwe 
Tilburgsche Courant' van 
24 maart 1914 hoe men 
postzegels vervalste: 

Hoe postzegels 
vervalscht worden 
Door het toenemen der 
vervalschingen worden 
de postzegelverzamelaars 
steeds meer bedreigd. Een 
vingerhoed vol koffie, twee 
druppels frambozensap, 

een neus vol zwavelwater
stofgas en eindelijk een 
uurtje zonneschijn en de 
doelmatigste vervalschers
werkplaats is gereed. Ge
lukkig is de postzegelken
nis ook zoo toegenomen, 
dat men aan de technisch 
zoo volmaakt mogelijk 
toegeruste vervalschers 
het hoofd bieden kan. Een 
geliefde vervalschersme
thode is de zegeldruk van 
briefkaarten in postzegels 
te veranderen. Tot dat 
doel wordt het carton zoo 
lang afgeschaafd tot het 
zoo dun is als gewoon 
papier. Daarna tandt men 
den rand. De 12 kr. lila van 
Beyeren geniet veel van 

GOUDEN BONDSSPELD VOOR FRITS VAN BEEKUM 

Op 24 november 2012 werd 
door de heer Paul Walraven 
de gouden Bondsspeld 
uitgereikt aan Frits van 
Beekum voor zijn ver
diensten voor de filatelie 
en in het bijzonder voor 
zijn vele werk als voorzit
ter van de Kontaktgroep 
SpanjePortugal (KSP) en 
de Bondskeuringsdienst. 
Dit vond plaats tijdens 
de feestelijke viering van 
het 25jarig jubileum van 
KSP in het Bondsbureau in 
Utrecht. Alhoewel Frits 'nat
tigheid' begon te voelen 
toen Paul Walraven op de 
bijeenkomst verscheen was 

hij toch aangenaam verrast 
door deze onverwachte 
bekroning. Hij was zicht
baar trots toen hij vernam, 
dat de gouden Bondsspeld 
was toegekend door het 
Bondsbestuur, zoals uit de 
foto blijkt. In de inleidende 
woorden van Paul werd 
stilgestaan bij de vele 
(bestuurlijke) taken die Frits 
in de afgelopen jaren op 
zich heeft genomen in de 
filatelie en in het bijzonder 
de bestudering van ver
valsingen en zijn bijdrage 
aan de bescherming van 
verzamelaars tegen verval
singen. In zijn dankwoord 
memoreerde Frits, dat hij 
zijn taak niet had kunnen 
volbrengen zonder zijn 
medebestuursleden en 
dat hij zeer dankbaar was 
met deze erkenning. De al 
geplande jubileumreceptie 
werd door deze bekroning 
extra feestelijk. 

BIJZONDERE BIJEENKOMST AFDELING 
"DE VIERSTROOM" 

Een bijzondere dag voor de 
afdeling was 3 december 
2012, want tijdens de druk 
bezochte bijeenkomst wer
den 5 van de 9 jubilarissen 
gehuldigd: ix 50 jaar lid van 
De Globe, 2X 40 jaar en 2x 
25 jaar. Ook werd officieel 
afscheid genomen van de 
afgetreden vicevoorzitter. 
Echter voor de 25 jaar lid 
zijnde voorzitter Rob ten 
Hoedt was het een heel bij
zondere avond. Onder het 
toeziend oog van zowel de 
voorzitter als de vicevoor
zitter van De Globe en onder 
applaus van de aanwezigen 

werd bij hem opgespeld 
de gouden Bondsspeld 
door vicevoorzitter Ben Mol 
van de Bond. Dit was voor 
hetgeen hij gedurende zijn 
bijna 20jarig voorzitter
schap gedaan had voor de 
filatelie in het algemeen 
en voor de afdeling in het 
bijzonder. "Het bestuur van 
de KNBF had geen enkel 
probleem om de aanvraag 
van het afdelingsbestuur te 
honoreren, gezien de staat 
van dienst van de heer Ten 
Hoedt in de filatelie", aldus 
Ben Mol. 

deze bewerking, die den 
vervalscher een goudstuk 
per exemplaar opbrengt. 
De 2.5 sh. Hamburg getand 
kost f 4 ongetand f 16. Het 
voorzichtig afknippen der 
tanden heeft zeer dikwijls 
plaats gehad. Nog beter 
rendeerde deze manipula
tie bij de 4 sh. blauwgroen, 
die getand f 2.50 ongetand 
f 60 kost. De deskundige 
kon er niet inloopen, want 
de ongetande exemplaren 
werden indertijd met een 
ander stempel dan de 
getande afgestempeld, 
maar wie is zoo deskundig? 
De Thurn en Taxiszegels 
konden ook vrij gemakke
lijk vervalscht worden. Men 
sneed van de goedkoope 
zegels (uitgaaf 1865) den 
fijn getanden rand af, liet 
den zegel bleeken, zoodat 
het wit werd en verfde het 
dan door een koffiebad 
bruin. Zeer gaarne wordt 
ook de 1 kr. zwart van Beye
ren vervalscht. Men maakt 
dan 1 kr. geel donker door 
zwavelwaterstofgas. De 
kleur wordt dan uitstekend. 

maar bij het echte zegel 
staat het waardecijfer in 
een cirkel, bij het onechte 
in een kwadraat. Honder
den verzamelaars zijn er 
mee bedrogen. Een paar 
jaar geleden ontdekte men 
een geraffineerde verval
sching met de Bazelsche 
duifjes. Deze zegels zijn 
zeer zeldzaam. Plotseling 
verscheen een heele bezen
ding (= grote hoeveelheid) 
van deze zegels op de 
markt. Men had bij nader 
onderzoek met proefdruk
ken te doen, waarbij de 
groene adering van het 
papier door een chemisch 
proces blauw was gemaakt 
overeenkomstig de origi
neele zegels. De posterijen 
hebben zich door water
merken in het papier tegen 
de vervalschers trachtten te 
beschermen. Op de randen 
van het echte papier druk
ten de vervalschers hun 
clichés. Zeer dikwijls wor
den ook z.g. 'Opdrukken' 
nagemaakt. Men drukte op 
gewone zegels den opdruk 
en plakte ze daarna op zeer 
oude, geel geworden en
veloppen. Maar juist door 
het oude papier kwam de 
vervalsching ook wel eens 
uit. Men ziet hieruit, hoe 
voorzichtig de verzamelaar 
moet zijn bij de uitbreiding 
van zijn collectie. 

Het BKD Team 

AFSCHEID EN ONDERSCHEIDINGEN VOOR 
COENEN EN VAN DEN BRINK 

Ter gelegenheid van hun 
afscheid per 31 december 
uit het bestuur van de 
KNBF zijn Victor Coenen en 
Fred van den Brink vanwe
ge hun grote verdiensten 
voor de Bond benoemd 
tot Lid van Waardering. De 

onderscheidingen werden 
met enkele toepasselijke 
woorden op het Bondsbu
reau te Utrecht uitgereikt 
door vicevoorzitter Ben 
Mol tijdens de laatste bij
eenkomst van het bestuur 
in 2012. 

"S "'R* ' 
OVERZICHT UITGEREIKTE BONDSSPELDEN 
IN HET JAAR 2012 

DeheerW. Ahlers 
De heer F. van Beekum 
De heer R.M. ten Hoedt 
De heer H.P.J.M. de Kok 
De heer E.F. Nagel 
De heer M.C. Plantinga 
Deheerl.H.teBrinke 
Mw. L.J. Fol kers 
DeheerJ.Groeneveld 
Mw. M. SiegersBrandenburg 
DeheerA.C. Beeling 
Mw. M. van Eijkvan Ommeren 
Mw. A.M. de KorteFrison 

G o ™ 
Goud 
Goud 
Goud 
Goud 
Goud 
Zilver 
Zilver 
Zilver 
Zilver 
Brons 
Brons 
Brons 
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NIEUWE EDITIE CURSUSBOEK THEMATISCHE FIUTELIE 

In 2006 verscheen de 
eerste druk van een 
cursusboek'inleiding 
Thematische Filatelie' met 
als motto'Een handleiding 
voor starters op weg naar 
een tentoonstelling'. Au
teur Sjoerd Bangma, ooit 
zelf-al aftastend en uit
proberend - een starter, 
is inmiddels bekend van 
diverse thematische inzen
dingen en als jurylid. Als 
commissaris filatelistische 
vorming is Sjoerd bin
nen de KNBF onder meer 
verantwoordelijk voor de 
cursus BBF (de begelei
ding met een algemeen 
karakter voor beginnende 
filatelisten). Werkzaam in 
die functie signaleerde hij 
het gemis aan gemakkelijk 
verkrijgbare en toeganke
lijke literatuur voor hen die 
verder willen, met andere 
woorden: meedoen aan 
een wedstrijdtentoonstel
ling. Voor de thematische 
filatelie (zijn 'eigen vak') 

schreef hij daarom dit cur
susboek. Centraal hierin 
staan de worstelingen 
van een (denkbeeldige) 
verzamelaar van rozen die 
probeert de diverse aspec
ten van het tentoonstellen 
onder de knie te krijgen. 
Niet de uitgebreide, zeer 
gedetailleerde en niet 
altijd eenvoudig te begrij
pen officiële reglementen 
zijn daarbij de uitgangs
punten (al worden de 
belangrijkste passages wel 
genoemd), maar de veel 
beknopter 'checklist' die 
de jury hanteert bij het 
beoordelen. Achtereenvol
gens komen de volgende 
zaken aan de orde: titel, 
plan, ontwikkeling, ver
nieuwing, thematische 
kennis, filatelistische ken
nis, kwaliteit, zeldzaam
heid en presentatie. Een en 
ander is op een luchtige 
manier geschreven en met 
vele illustraties toegelicht. 
Sinds 2006 is er veel 

veranderd, zoals het 
deelnemen met eenkader 
inzendingen, de mas
sale opkomst van de 
persoonlijke postzegel in 
binnen- en buitenland en 
de frankering via de eigen 
printer, zodat het tijd werd 
voor een grondige herzie
ning en uitbreiding. Thans 
is de cursus van 72 pa
gina's als pdf-bestand op 
een Cd-rom verkrijgbaar 
via het Bondsbureau voor 
€ 5, inclusief verzendkos
ten. Informatie kunt u ver
krijgen via het secretariaat 
van het Bondsbureau. 

Een handleiding voor starters op weg 
naar een tena,g^'*"-*=*v toonstelling 

KtipiCfen t b V fildtelislischc 
doeleinden toegestaan mits 

j met hronvenncldmg 

Auteur: Sjoerd Bangma 
Tweede versie« januari 2013 
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CONTACTGROEP FRANKRIJK VERZAMELAARS 

Op 28 oktober 1967 is de 
Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars opgericht 
door 36 enthousiaste 
Frankrijkverzamelaars om 
gezamenlijk alle facetten 

MULTILATERALE TENTOONSTELLING HALDENSLEBEN, 

Als landscommissaris voor 
de Multilaterale tentoon
stelling 2014 is door het be
stuur van de KNBF de heer 
Albert Haan benoemd. De 
tentoonstelling onder het 
motto: '25 jahre Friedliche 

Revolution' vindt plaats 
van 29 tot 31 augustus 2014 
in Haldensleben, Duitsland. 
Inlichtingen: Albert Haan, 
Dirk Zweepstraat 5,6464 
GE Kerkrade. E-mail: albert. 
haanOhome.nl 

DUITSLAND 

Tel: 045 5 4) 62 45. 
GSM: 06 40 66 34 93 
De internetpagina betref
fende de tentoonstelling 
wordt nog ingericht en 
mededelingen volgen 
spoedig. 

LONDON 2015 EUROPHILEX 

Van 13 tot 16 mei 2015 zal in 
Londen, district Isling
ton, Groot-Brittannië, 
een FEPA tentoonstelling 
worden gehouden in het 
Business Design Centre. 
In 2010 vond hier de zeer 
succesvolle internationale 
postzegeltentoonstel
ling plaats met de naam 
LONDEN 2010. En twee 
maal per jaar wordt hier 
Stampex georganiseerd. 
De tentoonstelling LONDEN 
2015 Europhilex heeft het 
patronaat van de FEPA en 
wordt erkend door de FIP. 
De tentoonstelling staat 
open voor deelname voor 

leden aangesloten bij een 
vereniging die lid is van 
een officiële landsbond in 
Europa. Deze bond moet 
lid zijn van de FEPA. Vele 
handelarenstands zullen 
aanwezig zijn. De Philatelic 
Traders Society heeft volle
dige medewerking toege
zegd. Verder is medewer
king toegezegd door Royal 
Mail die ook een grote 
stand zal inrichten. 
Voor inzenders aan de 
wedstrijdklassen van 
tentoonstelling zijn 1400 
kaders beschikbaar, 
geschikt voor 16 standaard 
albumbladen per kader. 

S1840S 
EUROPHILEX 

EXHIBITION 
LONDON 
©2015® 

Inzendingen zijn mogelijk 
in de volgende klassen: 
traditioneel, postgeschie-
denis, thematische fila
telie, open klasse, fiscale 
filatelie, postwaardestuk-
kenen literatuur. 
Als landscommissaris voor 
LONDON 2015 Europhilex 
is door het bestuur van 
de KNBF de heer Cees 
Janssen benoemd. Zodra 
aanmeldingsformulieren 
en informatiemateriaal 
beschikbaar is zal dit tijdig 
worden bekendgemaakt. 
U kunt zich echter al 
voorlopig aanmelden bij 
de landscommissaris: Cees 
Janssen, Timmermanshove 
29,2726 DX Zoetermeer. 
E-mail: cees.j.e.janssen(5) 
hccnet.nl. Tel: 079-351 27 
56. Meer info: 
www.london20i';.net. 

van de Franse filatelie te 
bestuderen en verder uit 
te dragen. 
De Contactgroep is een 
gespecialiseerde lande
lijke vereniging, waar 
zowel beginnende als 
gevorderde verzamelaars 
welkom zijn. De leden 
willen elkaar helpen bij de 
uitoefening van hun ge
meenschappelijke hobby 
in de ruimste zin en ieder 
op het door hem/haar 
gewenste niveau. 
De leden houden zich o.a. 
bezig met de filatelie van 
Frankrijk, de voormalige 
Franse koloniën, de Franse 
overzeese departemen
ten, de Bureaux Franfais, 
Andorra, Monaco en de 
postale geschiedenis van 
deze gebieden. 
Postzegels verzamelen van 
Frankrijk is extra boeiend, 
omdat jaarlijks zegels 
met vele thematische 
onderwerpen worden 
uitgegeven. Vele van onze 
leden zijn dan ook, vaak 
naast hun specifieke ver-
zamelgebied, verwoede 
thematische verzamelaars. 
De Contactgroep geeft 
minimaal viermaal per 
jaar een periodiek uit, het 
Marianne Bulletin. Naast 
informatie over de komen
de bijeenkomst, veiling en 

voorbeschouwing op de 
te houden lezingen is het 
blad voor 75-80% gevuld 
met artikelen over het ge
hele Franse filatelistische 
gebied. 
Het literatuuroverzicht 
Index Marianne Bulletin 
geeft een overzicht van de 
artikelen welke door de 
jaren heen in de diverse 
Marianne Bulletins zijn 
verschenen. 
Jaarlijks worden vier 
bijeenkomsten in De Bilt 
gehouden, waar leden 
contacten leggen en on
derhouden, kennis uitge
wisseld wordt en zegelruil 
plaats vindt. Ook worden 
er lezingen gegeven en 
vindt er een veiling plaats. 
Door het gevarieerde wat 
de vereniging biedt op 
deze dagen, worden de 
bijeenkomsten door veel 
van onze leden bezocht. 
Naast de veilingen is er 
een levendig rondzend-
verkeer voor en door de 
leden georganiseerd. 
Wi It u meer weten over de 
Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars? Neem 
dan contact op met de 
secretaris, de heer P. 
Zwaag, e-mail secretaris® 
cfv-marianne.nl of kijk op 
de website: 
www.cfv-marianne.nl. 

Paul Walraven 

http://hccnet.nl
http://www.london20i';.net
http://www.cfv-marianne.nl
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Nederland 
Vijf prestigeboekjes 
Vorig jaar verschenen er zes reguliere prestigeboekjes. 
En drie met vastkader zegels oftewel met persoonlijke 
zegels. 
Voor dit halfjaar zijn er al vijf reguliere boekjes aange
kondigd: 

Burgers'Zoo 100 jaar 
Europapostzegels: Postauto's 
Rijksmuseum 
Mooi Nederland 2013 
Nederlandse Molens 

25 februari 
25 maart 
20 mei 

17 juni 

PR 44 
PR 45 
PR 46 
PR 47 
PR 48 

Aland 
Watervogels 
Het op 5 april te verschijnen 
boekje met watervogels 
werd door mij al in het 
vorige nummer gemeld. 
Maar de exacte inhoud 
was toen nog niet bekend. 
Het blijkt nu, dat deze 
bestaat uit acht zegels met 
de vermelding 'Europa'. 
Het tarief is € 0.95, zodat 
de verkoopprijs van het 
boekje op € 7.60 komt. 

op de voorzijde staat de ook m 
Nederland als wintergast bekende 

parelduiker 

Canada 
Boekjesvloed 
Het zou wat minder 
kunnen! Canada Post 
IS kennelijk verzot op 
boekjes, want van bijna 
elke uitgifte verschijnen er 
wel één of meer boekjes. 
Daar kan geen enkel ander 
land aan tippen. In 2010 
kwam men op 33 boekjes, 
vorigjaar op maar liefst 
40! Verzamelaars van dit 
land hebben ongetwijfeld 
al albums vol. En het be
gint al weer goed in 2013. 
Hieronder de oogst van 
de eerste drie maanden: 
17 stuks. 

Jaar van de Slang 
Het jaar begon op 8 januari 
met de uitgifte van het 
Chinese jaar van de (Water) 
Slang: zes zegels van $ 1.85 
vormen de inhoud van een 
bijbehorend boekje. 

De trots van Canada 
Typisch Canadese activi
teiten en - natuurlijk - de 
Maple Leaf vlag sieren vijf 
op 14 januari uitgegeven 

nieuwe zegels. Ze hebben 
de aanduiding P (= Perma
nent). Sinds 1 januari is het 
binnenlandse brieftarief 
verhoogd naar 63c. Twee 
boekjes vergezellen de se
rie: het ene met tien en het 
andere met dertig zegels. 

«_yi""'"Ni' ".f lil V/-r\ 

Op de zegel is de foto van 
Wallenberg's paspoort uit 1944 ' 

afgebeeld 

Oliver Jones en Joe Fortes 
Twee aansprekende 
Canadezen kregen allebei 
een eigen postzegel op 
1 februari: Oliver Jones, 
musicus en componist, en 
Joe Fortes, prominent m 
de vroege geschiedenis 
van Vancouver, prijken 

Dertig maal 'Trots van Canada' 

Koningin Elizabeth 
Voor de royalisten kwam 
er op 14 januari ook een 
boekje met tienmaal de 
vorstin van een foto uit 
2010. Weer met de P. 

Permanente serie 
Nieuwe tarieven, nieuwe 
zegels. De vorig jaar 
gestarte serie Baby Wild
life werd op 14 februari 
uitgebreid met een viertal 
nieuwe zegels. Drie ervan 
zijn ook in boekjes ver
krijgbaar: zesmaal $1.10 
stekelvarken (voor post 
naar de V.S.), zesmaal 
$1.34 hert (extra grote 
poststukken) en zesmaal $ 
1.85 zwarte beer (post naar 
overzee). 

Raoul Wallenberg 
De na de oorlog spoorloos 
verdwenen redder van 
vele duizenden joden in 
Hongarije is sinds 1985 
ereburger van Canada. Op 
17 januari, destijds de dag 
van zijn verdwijning, gaf 
de post een boekje uit met 
tien zegels van $1.85. 

bovendien in tienvoud 
in een postzegelboekje. 
Beide JJevatten zegels met 
de aanduiding P en kosten 
daarom $ 6.30. 

De vier tekens van de dierenriem 
op Canadese postzegels 

Tekens van de dierenriem 
De vorig jaar gestarte 
serie 'tekens van de 
dierenriem' wordt op 20 
februari voortgezet met de 
boogschutter, steenbok, 
waterman en vissen. En bij 
alle vier hoort ook weer 

een tien waarden tellend 
boekje. Prijs per boekje $ 
6.30. 

Magnolia 
Magnolia's hebben iets ro
mantisch en onweerstaan
baar exotisch. Althans 
volgens de Canadese post. 
Het is wellicht daarom, 
dat er op 4 maart een 
boekje verschijnt met tien 
P-zegels met afbeeldingen 
van magnolia's. Twee 
motieven. 

Fotografie 
In plaats van de jaarlijkse 
Art Canada zegels, begint 
de post dit jaar -op 22 
maart - met een serie post
zegels, waarop werk van 
gerenommeerde Canadese 
fotografen getoond wordt. 
En, het zal de lezer niet 
verbazen, er horen ook 

eenmaal alle vier). Het 
boekje verhaalt bovendien 
interessante aspecten 
van deze vissen, geeft 
een aantal recepten van 
bekende visrestaurants en 
bevat ook nog eens vier 
postkaarten. 

Jeugd tv 
Deblauwgestreepte 
papegaai Andrea en de 
groene kikker Kaj zijn 
al tientallen jaren de 
populairste figuren in 
televisieprogramma's voor 
de jeugd. De laatste jaren 
heeft zich daar ook de heer 
Skaeg met zijn superlange 
baard bij gevoegd. Op 7 
januari verdienden deze 
tv-sterren een eigen post
zegel van 8.00 kronen. 
Tien zegels (vijf van elk) 
zijn ook verkrijgbaar in 
een boekje. 

De jeugd tv-helden in een postzegelboekje 

boekjes bij. Allereerst een 
boekje met tweemaal vijf 
P-zegels, vervolgens twee 
boekjes met zes zegels: 
$1.10 en $1.85. 

Denemarken 
Vissen 
Met de eerste zegeluit
gifte van dit jaar richt 
de Deense post zich op 
bekende zeevissoorten. 
Vis die velen graag op het 
menu zien staan: haring, 
kabeljauw, schar en aal. 
Twee van de vier zegels -
de 6.00 kr met de haring 
en de 8.00 kr met de ka
beljauw - zijn per tien ook 
in een postzegelboekje 
verkrijgbaar. 
De boekjes verschenen 
inmiddels op 7 januari. 
Tevens hoort bij deze serie 
het jaarlijkse prestige-
boekje: een grootformaat 
boekwerk met een ring-
bandje. De inhoud bestaat 
uit vijf velletjes met zegels 
(viermaal één zegel en 

Duitsland 
Het bteekveld 
Vanwege de nieuwe 
tarieven verscheen er in 
Duitsland op 2 januari een 
nieuw boekje met tien 
zegels van € 2.40. De zegel 
past in de serie Duitse 
schilderijen en laat het 
schilderij Die Rasenbleiche 
van Max Liebermann zien. 
Een impressionistisch 
meesterwerk, geschilderd 
in het Nederlandse Laren 
van 1882. 

Het bleekveld In Laren 

Frankrijk 
Dieren in de kunst 
De posttarieven zijn sinds 
1 januari 2 - 5% verhoogd: 
voor een gewone bin
nenlandse brief dient 

De vier viszegels van Denemarken 



Kaftje van het Franse boekje met de dierenriemtekens 

voortaan € 0.63 te worden 
voldaan en voor de lang
zamere groene variant 
€0.58. 
Op 7 januari verscheen een 
boekje met twaalf 'groene' 
zegels met afbeeldingen 
van de twaalf dieren van 
de Chinese dierenriem. 
Prijs van het boekje is 
dus € 6.96. Oplage is 
4.700.000. 

Nieuwe tekst Marianne 
boekje 
Op 15 januari kwam de 
zoveelste kaftvariant van 
het Marianne boekje met 
de rode zegels (prijs nu 
€7.56) uit: Houdt uvan 
mooie postzegels? Daarbij 
wordt verwezen naar een 
in februari te verschijnen 
postzegel (haan springt 
over ezel). 

Groenland 
Europa 
De beide Europazegels 
van dit jaar, inmiddels 
verschenen op 14 januari, 
zijn ook per zes in een 
postzegelboekje verkrijg
baar. De afgebeelde 
postvoertuigen zijn een 
door handen voortgetrok
ken arrenslee (10.50 kr) en 
gemotoriseerdie voertui
gen (ti.5okr). De prijs van 
het boekje komt op 132 
kronen. 

IJsland 
Europa 
Ook dit jaar zijn de Ijs
landse Europazegels weer 
in boekjes verkrijgbaar. 
Ze verschijnen op 2 mei in 
vellen (normaal gegomd), 
maar ook per tien m een 
boekje. Het gaat om zegels 
van 175 kronen (voor post 
tot 50 gram naar Europa) 
en 230 kronen (buiten Eu
ropa). Afgebeeld zijn een 
bestelauto en een vracht
wagen van Posturrin. 

IJslandse postauto 

Kroatië 
Kerst 
Véél te laat meld ik, dat er 
op 15 november in Kroatië 
een boekje is verschenen 
met tien kerstzegels van 
3.10k (brieven binnenland 

tot 50 gram en postkaar
ten buitenland). Centraal 
op de zegel staat de ster 
die de drie koningen de 
wegwees. 
Gelukkigen eigenlijk 
véél te vroeg  kan ik ook 
al het kerstboekje van dit 
jaar aankondigen. Het zal 
eveneens tien zelfklevende 
zegels bevatten en komt 
uit op 27 november. Op 8 
april komen er trouwens 
ook drie boekjes met af
beeldingen van amfibieën, 
maar nadere informatie 
hierover komt in een vol
gend nummer. 

NieuwZeeland 
Herdrukken 
Herdrukken zijn bij Nieuw
Zeelandse boekjes te her
kennen aan een of meer 
gestileerde afbeeldingen 
van een kiwi. De vogel wel 
te verstaan. In december 
kwamen er twee: het 
boekje uit 2011 met tien 
zogenaamde kiwizegels 
zonder waardeaanduiding 
(nu 70c) en ook uit 2011 het 
boekje met vijfmaal $ 2.40 
Rotorua Meer. 

Het kiwisymbooltje links onder 
geeft aan, dat het een herdruk 

betreft 

Oostenrijk 
Sondermarkensets 
Op deze plaats meldde ik 
al eerder de in een soort 
boekje verpakte bijzon
dere zegels van Oostenrijk. 
De setjes met steeds vier 
zegels zijn op zich ook al 
bijzonder, omdat de dienst 
filatelie te Wenen ze met 
uitlevert. Ook zijn ze lang 
niet allemaal bij alle post
kantoren verkrijgbaar. 
In oktober van het afgelo
pen jaar kwamen er weer 
vijf bij. Om te beginnen 
op 10 oktober een zegel 
van 62c met een zelfpor
tret van MarieLouise von 
Motesiczky (19061996). De 

tekst op de zegel noemt 
ook het door de kunstena
res opgerichte fonds. 

MarieLouise von Motesiczky 

Vervolgens verschijnt op 13 
oktober een zegel met het 
portret van Carl Auer von 
Weisbach en zijn uitvin
ding, de gasgloeilamp. 
Ook 62c. 
Dan komt er een oude en 
een nieuwe locomotief op 
een 62centzegel ter gele
genheid van het 140jarig 
bestaan van de spoorlijn 
Raab  Oedenburg 
Ebenfurter. 
Nog een zegel van 62c met 
aandacht voor het gebied 
met de witte druivensoort 
Grüner Veltlinger ten 
noordwesten van Wenen. 
Op de zegel staat ook een 
windmolen. 
Op 25 oktober tenslotte 
een boekje met vier 
70centzegels ter gelegen
heid van 50 jaar Filmfesti
val Viennale. 

'Post 
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50 Jahre Vienna!« 

De zegel toont een beeld uit de 
film Vne Catastrophe' (2008) van 

JeanLuc Godard 

Republiek Srpska 
Europa 
De twee op 10 april te 
verschijnen Europazegels 

zijn los verkrijgbaar, in 
een velletje van negen 
zegels en in een boekje. 
Het boekje bevat drie stuks 
van beide; 1.00 m en 3.00 
m. Motief is postvervoer. 

Servië 
100 jaar luchtmacht 
Allerlei activiteiten 
brachten vorig jaar het 
eeuwfeest van de 
Servische luchtmacht 
onder de aandacht. Nog 
net voor het einde van het 
jubileumjaar, op 24 
december, verscheen er 
een boekje met een vel
letje van zes zegels: drie
maal 22d en driemaal ssd. 
Te zien is de ontwikkeling 
van de luchtvaart in hon
derdjaar: van luchtballon 
tot moderne straaljager. 

Het velletje uit het Servische 
boekje 

Spanje 
Bogen en stadspoorten 
Voor de tweede maal 
kwam de post van Spanje 
met een achttal voorbeel
den van historische bouw
kunst. Op de zegels staan 
monumentale (triomf) 
bogen en stadspoorten. De 
zegels hebben de vermel
ding 'tarief A'. Dit tarief is 
momenteel € 0,37 en be
stemd voor binnenlandse 
brieven tot 20 gram. 

uitsluitend verkrijgbaar m 
boekjes. Ze bevatten tien 
'brev' zegels (waarde 6 
kronen), bestemd voor 
binnenlandse brieven. 

De twee zegels met toeslag voor 
S.O.S. Kinderdorpen 

Wenszegels 
De wenszegels van dit jaar 
ook uitgegeven op 10 janu
ari  hebben als thema 'het 
hart van de natuur'. Met het 
sturen van met deze zegels 
gefrankeerde brieven kun 
je aangeven, dat je je bij 
de natuur betrokken voelt. 
Het gaat om vijf zegels: één 
rolzegel (horizon) en vier ze
gels voor het boekje (details 
van bloemen en bladeren). 
Het boekje bevat tien zegels 
met de vermelding 'brev' (= 
6 kronen). 

De natuurzegels uit het Zweedse 
boekje 

De zegels in het Spaanse boekje zijn zelfklevend 

Zweden 
S.O.S. Kinderdorpen 
De Zweedse post begon pas 
in 2011 met het uitgeven van 
toeslagzegels. Tot de cha
ritatieve doelen behoorden 
Save the Children Sweden 
en het Zweedse kanker
fonds. Dit jaar gaat de op
brengst (10 kr per boekje) 
naar S.O.S. Kinderdorpen. 
De twee zegels verschenen 
al op 10 januari en zijn 
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Vooraf 
De grafische technieken wor
den wel onderscheiden naar de 
manier, waarop de afbeelding tot 
stand komt, namelijk hoogdruk, 
diepdruk, vlakdruk of doordruk 
Voorbeelden hiervan zijn ach
tereenvolgens de houtsnede, de 
gravure, de litho en de zeefdruk 
Voor al deze technieken geldt, 
dat er voor elke kleur een nieuwe 
drukgang gemaakt moet worden, 
passend op de voorgaande De 
complicatie is, dat de ontwerpte-

Als verzatnelgebied kent het thema Schilderij op 

Postzegel talrijke mogelijkheden. In deze aflevering 

bekijken we de grafische technieken en hun relatie met 

de schilderkunst. 

kening gespiegeld is ten opzichte 
van de uiteindelijke afdruk Dit 
IS goed zichtbaar in gravures die 
naar schilderijen zijn gemaakt 
De tekening werd op de koperen 

plaat gemaakt naar het schilderij 
De afdruk daarvan is uiteindelijk 
spiegelbeeldig Bij het etsen kun 
je de meest harde/scherpe lijn 
maken Bij de houtsnede en de 

'modernere technieken' is dit 
minder het geval De litho werd 
vooral gebruikt voor de kleur-
mogelijkheden Waarschijnlijk 
hebben alle bekende schilders als 
onderdeel van hun opleiding zelf 
grafiek gemaakt, vooral etsen is 
populair m de kunstopleidingen 
Dat IS al zo sinds de 17e eeuw 

Houtsnede 
De houtsnede is een van de oud
ste vormen van grafiek Deze vorm 
werd veel gebruikt voor illustra-



ties in boeken. Bij deze techniek 
wordt de afbeelding uitgespaard 
en het overige weggesneden. De 
hoge delen worden afgedrukt, 
vandaar de term hoogdruk. Een 
moderne variant hiervan is de 
linoleumsnede (lino). Het verschil 
tussen de houtsnede en lino zit 
vooral in de mogelijkheid tot 
detaillering. De lino is zachter en 
daardoor moeilijk om fijne details 
weer te geven. Deze sneuvelen al 
gauw in het drukproces. 
Een apart hoofdstuk vormt de 
Japanse houtsnede prent. In Japan 
heetten ze Ekiyo-e: prenten van de 
vliedende wereld. Net als in de Eu
ropese kunst zijn er specialismen. 
De bekendste thema's zijn: Acteurs, 
Vrouwen, Traditie, Natuur en Ero
tiek. De prenten werden ontwor
pen door kunstenaars en gedrukt 
in gespecialiseerde ateliers. Ook 
werden er opdrachten verstrekt 
door uitgevers om bepaalde series 
te ontwerpen. De kunstenaars 
maakten voor vermogende cliën
ten ook unieke schilderijen van de 
betreffende voorstelling. Het is aan 
een afdruk in een boek of op post
zegel niet goed te zien of dit een 
houtsnede of schilderij betreft. Dit 
heeft vooral te maken met het sterk 
vereenvoudigde kleurgebruik. 

' \ I N ( . i - \ l \ \ N f, o ( i l l i w . j - i H y o 2 

: GRENADA 45C ; 
: . . . . . . 3 
6 

In de vroege prenten werden 
afbeeldingen van acteurs uitge
beeld. Hierbij ging het niet om de 
gelijkenis van de acteur, maar om 
het personage dat werd uitge
beeld (i). 
Deze prenten waren een goed
kope manier om publiciteit te 
krijgen voor toneelvoorstellingen. 
In het Japan van de 17e en 18e 
eeuw waren dit zeer gevraagde 
prenten. De populariteit van deze 
prenten doet een beetje denken 
aan de huidige voetbalplaatjes 
rage van een bekende grootgrut
ter, alleen gingen de prenten 
langer mee. De oudste prenten 
waren monochroom. Later werd 
er een gele steunkleur toege
voegd, meestal door inkleuren 
van de drukplaat. Dit gebruik liep 
tot midden 18e eeuw. Geleidelijk 
kwam de meerkleurendruk sterk 
in opkomst. Hierbij werd voor elke 
kleur een apart blok gesneden. 
Populair waren ook de series 
over het ideale vrouwbeeld. Het 
motief melancholie (het hoofd 
steunend op een hand met het 
hoofd iets schuin) is ook bekend 
uit de westerse iconografie (2). 
Dit is een van de vier tempera
menten. Traditie is een ander 
belangrijk thema in de Japanse 
houtsnede kunst. Zo bestaan er 
vele series over volksverhalen, 
zoals van Kunisada op een zegel 
uit Tsjechië (3). 
Andere veel voorkomende motie
ven van het traditionele dagelijks 
leven (4) zijn bijvoorbeeld de 

theeceremonie, het badhuis en 
gezichten op het straatleven. 
Ook de natuur is een zeer aan
sprekend thema. De bekende 
bloesemtakken zijn voor veel wes
terse kunstenaars een inspiratie
bron (5). Ook (wilde) dieren, zoals 
tijgers, zijn een populair motief. 
Echt Japans zijn de vele prenten 
over de bergen, zoals Mount Fuji 
en de zee, zoals de beroemde 
"Grote Golf" van Hokusai (zie 1 
op blokrand). Deze golf lijkt een 
tsunami uit te beelden. Begin 19e 
eeuw was de Japanse cultuur erg 
populair in Europa. Mensen de
coreerden hun huis met Japanse 
motieven en gingen zich zelfs 
Japans kleden. De kimono werd 
een bekend kledingstuk. Bekende 
schilders als van Gogh en Picasso 
legden een verzameling van 
Japanse prenten aan. Van Gogh 
hing ze aan de muur van zijn 
kamer. Ze zijn onder meer te zien 
op de achtergrond van het portret 
van Père Tanguy. En er kwam zelfs 
inspiratie voor schilderijen. Zoals 
Van Gogh die de 'Houten brug' 
van Hiroshige naschilderde (6). 
Deze schilderijen worden Japonai-
ses genoemd. 

Gravure en ets 
In de 16e en 17e eeuw werden de 
gravure en de ets vooral gebruikt 
als reclame voor een schilder. 
Een getekende afbeelding van 
een schilderij werd in oplaag ver
spreid onder mogelijke klanten. 

Deze populaire prenten werden 
ook in opdracht vervaardigd 
voor uitgevers. Soms als losse 
prenten, maar ook als illustraties 
in boeken. Er kwamen gespeciali
seerde kunstenaars, die de ets- en 
gravuretechnieken als hoofd
beroep uitvoerden. Schilders als 
Rubens hadden speciale meester
graveurs in dienst om hun werken 
te reproduceren. 
Ook in de filatelie is de gravure 
veel gebruikt om een afbeelding 
van een schilderij te tonen. Soms 
werd dit zelfs een vrije interpreta
tie naar schilderijen. Bijvoorbeeld 
de gravure van Seegers naar 
schilderijen van Rembrandt (7). 
Al in de 17e eeuw gingen kun
stenaars als Rembrandt deze 
technieken beschouwen als 
zelfstandige kunst. Rembrandt in 
Amsterdam met etsen en Dürer 
(8) met gravures maakten deze 
kunstvorm populair onder het 
'gewone' publiek. Bij de gra
vure wordt in hout of metaal een 
afbeelding gegraveerd. In deze 
tekening wordt nu inkt aange
bracht, waarna het oppervlak 
schoon gewreven wordt. Door 
druk van een pers wordt de 
afbeelding op een vel papier 
overgebracht. Vandaar dat deze 
techniek valt onder de diepdruk. 
Zoals hier bij een gravure van 
Justus Dankaerts (1659-1709) van 
Christus geboorte (9). 

De ets is een chemische variant 
van de gravure. Op een koperen 
of zinken plaat wordt een be
schermlaag aangebracht. In deze 
beschermlaag wordt getekend 
en komt het metaal tevoorschijn. 
Door de plaat enige minuten in 
een zuurbad te leggen wordt 
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het metaal uitgebeten. Na het 
verwijderen van de bescherm
laag kan deze plaat op dezelfde 
manier worden afgedrukt als 
de gravure. In afwijking van de 
andere grafische technieken, waar 
de ontwerpen geleverd worden 
door kunstenaars en de feitelijke 
technische omzetting en druk 
uitgevoerd wordt door gespeci
aliseerde beroepsdrukkers, zijn 
de uitvoering en druk van de ets 
vaker in een hand bij de kunste
naar zelf, omdat het aanbrengen 
van toon (dit is het niet geheel 
schoonvegen van de opper
vlakte) een belangrijk onderdeel 
van de afdruk is. Dit is een heel 
persoonlijk gevoel dat moeilijk 
uitbesteed kan worden. Rem
brandt is hier een goed voorbeeld 
van. De Honderd Gulden prent 
(10) is een ets van Rembrandt, 
Deze prent is genoemd naar de 
prijs die Rembrandt er tijdens zijn 
leven voor vroeg en kreeg. Het 
is een prent op het formaat van 
een klein schilderij. Kunstenaars 
als Rembrandt bewerkten de ets 
met droge naald en burijn, soms 
zolang tot de oorspronkelijke ets 
geheel verdwenen was. (11) 

Litho 
Bij de lithografie , ook wel kortweg 
litho of steendruk genoemd, 
wordt een stenen plaat gepolijst. 
Er wordt nu met vetkrijt op gete

kend. Hierna wordt de hele plaat 
bedekt met Arabische gom, waar
aan zuur is toegevoegd. De gete
kende delen worden gefixeerd en 
het zuur tast de steen een beetje 
aan, waardoor een klein hoogte
verschil ontstaat. De steen wordt 
vochtig gemaakt, maar neemt 
geen vocht aan op de getekende 
delen. De inkt wordt met een rol
ler aangebracht, deze houdt niet 
op de vochtige delen. De afdruk 
wordt gemaakt in een speciale 
lithodrukpers. Deze techniek valt 
onder de vlakdruk. De litho kwam 
op aan het eind van de 19e eeuw 
en was zeer geschikt om kleuren
drukken in grotere oplagen te 
maken. Naast illustraties kwamen 
de affiches sterk op. Wereldbe
roemd zijn de affiches die Henri de 
ToulouseLautrec ontwierp voor 
de voorstellingen van de Moulin 
Rouge m Parijs (12). 
Uiteraard zijn er veel meer kun
stenaars die gebruik van deze 
techniek maakten, niet alleen als 
affiche maar ook als zelfstandige 
kunst. Zoals Helene Schjerfbeck 
(Finland) met een werk getiteld 
'Zijden schoenen' (13). 
Lithografie is lang gebruikt in de 
boekdrukkunst voor afbeeldingen 

13 

m\mm 

p Ante Kudui fosior avm 3,10 

14 

maar is geleidelijk vervangen 
door modernere technieken die 
sneller resultaat leveren met meer 
detaillering. 

Zeefdruk 
De zeefdruk wordt nog veel 
gebruikt en is terug te vinden op 
bijna elk gebruiksvoorwerp met 
tekst of afbeelding, In de kunst is 
ze vooral in het begin van de 20e 
eeuw in gebruik. Bij de zeefdruk 
wordt op een gaas een afbeelding 
aangebracht. Het principe is het
zelfde als bij de vlakdruk. De te
kening wordt in vet aangebracht. 
Daarna wordt het gaas gedicht 
met een laag die uithardt. Deze 
laag hecht niet op het vet en kan 
worden uitgespoeld. Hierna wordt 
inkt op het gaas aangebracht 
en met een rakel (soort wisser) 
over het gaas uitgestreken. De 
inkt gaat door de open tekening 
en komt op een onderliggend 
vel papier. Voor elke kleur wordt 
een nieuw gaas gebruikt. Deze 
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techniek valt onder de doordruk. 
De moderne zeefdruk komt op 
fotografische wijze tot stand. 
In de kunst wordt de zeefdruk veel 
gebruikt voor reproducties van 
schilderijen van bekende kunste
naars. Hedendaagse kunstenaars 
als Andy Warhol, en in Nederland 
gebruikten bijvoorbeeld Herman 
Brood en Ans Markus gebruiken 
deze techniek om in een genum
merde oplage een reproductie 
van hun schilderijen voor een 
breder publiek toegankelijk te 
maken. 
Ook als zelfstandige kunst komt 
de zeefdruk voor zoals hier van 
Anka Krizmani getiteld Raum B op 
een zegel uit Kroatië (14). Andy 
Warhol maakte een populaire 
portretreeks met zeefdrukken. 
Hierbij werden bekende personen 
afgebeeld, zoals Koningin Beatrix 
en de actrice Marilyn Monroe (15). 

Bronnen en Literatuur: 
Wikipedia 
UkiyoE  Gian Carlo Calza: uit
gave Phaidon 2005 
De grafische technieken  Fons 
van der Linden: uitgave Cantec
leer 1979 
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'ALLEEN IETS LATEN ZIEN 
IS NIET GENOEG, ER MOET 

EEN VERBAND ZIJN' 
M gesprek metArnoud van Aalst, 

directeur Museum voor Communicatie 
PAUL VAN BEEK, DRIEBRUOOEN 

'Ik wil in een soort schatkamer een groter deel van de opgeslagen collectie hij 
het museum betrekken' 

Toeval 
Museumdirecteur is geen beroep, 
dat op verlanglijstjes van mid
delbare scholieren en studenten 
voorkomt. Het Is eerder een 
functie, waar je in de loop van je 
carrière langzaam naartoe groeit. 
Bovendien speelt toeval vaak een 
belangrijke rol, Arnoud van Aalst 
(47) kan hier over meepraten. Hij 
studeerde bestuurskunde aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen 
en rondde deze opleiding af met 
een project over de verschillende 
manieren, waarop monumen
tenzorg wordt georganiseerd. De 
hierin door hem behandelde voor
beelden waren twee tegenpolen 
op dit gebied: Nederland, met een 
sterk op de voorgrond tredende 
overheid, en de Verenigde Staten, 
waar juist het particuliere initia
tief een prominente rol speelt. Hij 
constateert wel, dat in Nederland 
de overheid inmiddels aan het 
terugtreden is en het Amerikaan

se model hier noodgedwongen 
terrein zal winnen. 

Arnoud van Aalst wilde zijn 
gewekte belangstelling voor 
monumentenzorg verder uitdie
pen en volgde aan de Katholieke 
Universiteit Leuven een post
doctorale studie conserveren van 
historische steden en gebouwen, 
een opleiding die in Nederland 
niet beschikbaar was. Hierna was 
hij onder andere werkzaam bij de 
Rijksgebouwendiensten Bureau 
Rijksbouwmeester. In deze laatste 
baan kwam hij steeds meer in 
aanraking met cultuur en zijn 
interesse ontwikkelde zich in die 
richting. Een sollicitatie bij het 
Museum Vlaardingen, dat wegens 
een geplande verbouwing en 
nieuwbouw was gesloten, leek 
hem een logische volgende stap 
en hij werd als directeur aan
genomen. Na vijf jaar stond het 
museum weer goed op de rails: 

De Haagse Zeestraat ligt in het verlengde van het 

Noordeinde. Op nummer 82 was voor de oorlog 

de Koninklijke Bazar gevestigd. Sinds jaar en dag 

vindt het Museum voor Communicatie (voorheen 

het Postmuseum) hier een vorstelijk onderdak. Bij 

de balie van het museum treffen we Arnoud van 

Aalst, de nieuwe directeur. Op 1 september 2012 

nam hij tijdens de Museumnacht de fakkel van zijn 

voorganger Titus Yocarini over. Omdat in zijn kamer 

onderhoudswerkzaamheden worden verricht, wijken 

we uit naar het café, dat een uitzicht op de tuin 

biedt. Tussen de bomen en struiken wacht een rijtje 

klassieke telefooncellen vergeefs op de eerste beller 

van die dag. 

het nieuwe concept was ontwik
keld, de verbouwingsplannen 
gereed en de financiering van 
deze ingrijpende operatie rond. 
juist In deze periode kwam het 
Museum voor Communicatie op 
zijn pad. Van Aalst vertelt over het 
dilemma dat ontstond. 

'Het afronden van de plannen in 
Vlaardingen zou nog een jaar of 
vijf in beslag nemen, maar alles 
was in principe al geregeld. Er 
waren voor mij twee opties: of de 
volledige periode volmaken of het 
stokje op dat moment overdra
gen. Het Museum voor Communi
catie bood mij een aantal nieuwe 
uitdagingen. Ik besloot deze een
malige kans niet voorbij te laten 
gaan, temeer omdat ik graag In 
mijn woonplaats wilde werken.' 

Omwenteling 
Is hij tevreden met de erfenis van 
Titus Yocarini, die sinds 2004 zijn 

voorganger was? 'Zeker! Toen de 
naam van het Postmuseum in 1998 
veranderde in Museum voor Com
municatie, werd het startsein voor 
een grote omwenteling gegeven. 
Titus Yocarini heeft bereikt, dat 
het museum zich voornamelijk 
met actuele communicatievraag
stukken bezighoudt, waar veel 
mensen dagelijks mee te maken 
hebben. Bovendien heeft hij een 
thematische manier van denken 
en werken doorgevoerd, waar ik 
mij helemaal in ican vinden. Alleen 
iets laten zien is niet genoeg, 
er moet een verband zijn. Door 
deze context kun je een verhaal 
vertellen, waarmee je de bezoeker 
interesseert en tot hem door kan 
dringen. Hierdoor stijgt boven
dien de kans, dat er iets wezen
lijks blijft hangen.' 

'Door het beleid van mijn voor
ganger ligt er een mooie basis. 
Wat niet wegneemt, dat ik het als 



Arnoud van Aalst 
toont een veldeel van 
de eerste Nederlandse 

postzegels 

een enorme uitdaging zie, om 
mijn eigen ideeën en concepten 
te gaan ontwikkelen. Dit museum 
moet een ontmoetingsplaats over, 
voor en rondom communicatie 
worden. Het is daarbij van vitaal 
belang, dat het zich een plek in 
het midden van de samenleving 
verovert. Musea die hierin slagen 
behoren naar mijn mening tot 
de beste van de wereld. Voor Ne
derland kan ik het museum voor 
hedendaagse kunst De Pont in Til
burg als voorbeeld noemen. Met 
een kleine groep mensen zijn ze 
daar in staat om honderdduizend 
bezoekers per jaar te trekken. Als 
je bedenkt dat ons museum in 
2011 ruim 32.000 bezoekers had, 
dan valt er op dit gebied nog veel 
te winnen. Het bereiken van deze 
centrale plek in de maatschappij 
zal niet eenvoudig zijn. De wereld 
verandert snel en de museumwe
reld heeft moeite om dit tempo 
bij te houden. In het Museum 
voor Communicatie gaan we deze 
uitdaging met groot vertrouwen 
aan, omdat we genoeg troeven 
in handen hebben om dit wél te 
kunnen.' 

Cultureel ondernemer 
De financiële huishouding valt 
ook onder de verantwoording 
van de nieuwe directeur. In het 
museum zijn in uiteenlopende 
functies ongeveer 30 mensen 
werkzaam, alsmede 15 docenten, 
die de rondleidingen verzorgen 
en de educatieve programma's 
begeleiden. Hoewel het niet al
lemaal fulltime banen zijn, loopt 
de totale loonsom ongetwijfeld in 
de papieren en de maandelijkse 
energienota kan vast niet met 

De Blauwe 
Mauritius 
van het 
Museum voor 
Communicatie 

die voor een eengezinswoning 
worden vergeleken. Is de toe
gangsprijs, die de bezoekers per 
jaar gezamenlijk betalen, met een 
druppel op een gloeiende plaat? 
Van Aalst legt uit over welke geld
bronnen het museum beschikt. 

'Laat ik voorop stellen dat geen 
enkele museumdirecteur tegen
woordig vergenoegd achterover 
kan leunen, in de wetenschap 
dat het geld vanzelf binnen
komt. We zijn gedwongen om 
ons tot culturele ondernemers te 
ontplooien. Ik vind dit koren op 
mijn molen en eerlijk gezegd een 
kleine zegening van de huidige 
crisis. Wat blijkt namelijk? Zodra 
de geldkraan dichtgaat, groeien 
inventiviteit en creativiteit 
explosief! Bij dit museum zijn ze 
trouwens al langer gewend om 
financieel de eigen broek op te 
houden en tot nu toe lukt dat aar
dig. We hebben de beschikking 
over een fonds, dat door KPN is 
gesticht. Daarnaast heeft het mu
seum een zalenverhuurcomplex. 
Verder verhuren we kantoor
ruimte aan bedrijven, hebben we 
revenuen van de entreegelden, 
de educatieve programma's en de 
museumshop. We werken steeds 
vaker samen met bedrijven en 
instellingen en het werven van 
fondsen en sponsors zal in de 
toekomst steeds belangrij ker wor
den. Dit onderwerp staat hoog op 
mijn agenda. En dan zijn er nog 
incidentele opbrengsten van de 
verkoop van overtollige onderde
len uit de filatelistische collectie.' 

Schatkamer 
Arnoud van Aalst is zeer geïn
teresseerd in architectuur en 
design. Hij is best bereid om over 
de ideeën, die hij inmiddels heeft 
gekregen, een tipje van de sluier 
op te lichten. 

'Toen ik voor het eerst in het 
enorme depot in de kelder kwam, 
wist ik niet wat ik zag. Naast een 
keur van apparatuur en beno
digdheden voor de communica
tie, begreep ik dat het museum 
ook nog over vier auto's beschikt, 
die vroeger voor het vervoer van 
post werden gebruikt. Het zou 
geweldig zijn om die bestaande 
collectie deels weer actief bij het 
museum te betrekken. Ik heb 
al een ruimte op het oog, waar 
ik een open depot, een soort 
schatkamer met een regelmatig 
wisselende inhoud, wil inrichten. 
Het is zonder meer de bedoeling, 
dat ook het filatelistische deel 
van onze collectie hierin wordt 
vertegenwoordigd. Tentoonstel
len van postzegels, zoals dat hier 
in het verleden gebeurde, is niet 
meer van deze tijd. Daar trek je 
ook geen bezoekers meer mee. 
Maar zodra de context van een 
expositie IS bepaald, zullen we 
de bijpassende objecten zeker 
uit de kluizen te voorschijn halen. 
Gelukkig is veel filatelistisch 
materiaal inmiddels op internet 
te bekijken. www.Postzegelnet.nl 
voorziet duidelijk in een behoefte. 
Daarnaast is het filatelistische deel 
van onze collectie, na afspraak 
met de conservator, voor studie 
beschikbaar. Het Is fijn dat deze 
mogelijkheden er zijn, maar écht 
tentoonstellen voor een zo groot 
mogelijk publiek zal altijd een 
belangrijke doelstelling van dit 
museum blijven.' 

Acceptatie 
Veel postzegelverzamelaars, 
die vroeger naar het museum 

kwamen om daar de ontbre
kende postzegels uit hun collectie 
te kunnen bekijken, hadden 
indertijd nogal moeite met het 
veranderende concept. Zijn ze er 
inmiddels aan gewend? Arnoud 
van Aalst glimlacht even, voordat 
hij een antwoord geeft, want zijn 
voorganger heeft hem er onge
twijfeld over verteld. 

'De filatelist heeft in de loop van 
de tijd steeds meer begrip voor de 
omwenteling binnen het museum 
gekregen. De functie van de post 
werd en wordt steeds meer door 
andere communicatiemiddelen 
overgenomen, met als logisch ge
volg, dat ook de rol hiervan in het 
museum kleiner werd. Telefonie, 
internet en andere ontwikkelingen 
eisten hun aandacht op en ver
dienden die ook. Er wordt voortdu
rend naar evenwicht gezocht. Dat 
IS de dynamiek van het museum.' 

'Onafhankelijk van de komende 
ontwikkelingen op communi
catiegebied, hoop ik binnen 
afzienbare tijd de Blauwe Mau
ritius weer eens aan het publiek 
te tonen. Waar en in welke vorm 
precies weet ik nog niet. Hoewel 
een dergelijke kostbare aanschaf 
nu niet meer binnen het beleid 
zou passen, is het verkopen van 
de zegel voorlopig niet aan de 
orde. Nu we deze rariteit eenmaal 
in ons bezit hebben, moeten de 
bezoekers er ook regelmatig van 
kunnen genieten.' 

MUSEU^'! 
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VAN AAPJES KIJKEN 
TOT WITENSCHAU 

0NPER20IK 
JEFFREY GROENEVELD, PURMEREND 

Nederland telt op het ogenblik 
een groot aantal dierentuinen, 
die allemaal hun eigen karakter 
hebben. Zo is Artis een typische 
stadsdierentuin, terwijl Burgers' 
Zoo uitblinkt in het nabootsen 
van de verschillende leefgebie
den. Sommige dierenparken 
hebben zich gespecialiseerd op 
één dierensoort of familie, zoals 
het Dolfinarium in Harderwijk, 
de Apenheul in Apeldoorn (2) en 
Vogelpark Avifauna (3) in Alphen 
aan den Rijn. 
Al in de vroege oudheid werden 
exotische dieren verzameld. In 
die tijd werden (exotische) dieren 
verzameld voor het eigen plezier 
of om er mee te kunnen pronken. 
Recente opgravingen hebben 
onthuld dat er zo'n 3500 jaar voor 
Christus in Egypte een zogeheten 
menagerie moet zijn geweest. 
De verzameling bestond onder 

Naar aanleiding van de uitgifte van een velletje met tien 

zegels en een prestige boekje ter gelegenheid van het 

eeuwfeest van Burgers' Zoo (1) duikt Jeffrey Groeneveld 

in de geschiedenis van dierentuinen. 

andere uit nijlpaarden, olifan
ten en apen. Ook uit China zijn 
er aanwijzingen, dat er al in het 
jaar 2000 voor Christus dieren
verzamelingen zijn geweest. 
De beroemdste is die van keizer 
Weng-Wong, die zijn dieren hield 
in ruim opgezette dierenver
blijven. In het oude Griekenland 
waren dierentuinen een alge
meen verschijnsel. Bekend is de 
zeer uitgebreide verzameling van 
Alexander de Grote (4). Ook de 
Romeinen hie Iden dieren, maar 

dan vooral om ze te laten 'optre
den' tijdens arenaspelen. 

Burgerinitiatieven 
Met de val van het Romeinse rijk 
nam ook het aantal dierenver
zamelingen in hoog tempo af, 
pas tijdens de regering van Karel 
de Grote (5) kwamen exotische 
dieren weer in de belangstelling. 
De keizer zelf bezat drie grote 
dierencollecties. De oudste nog 
bestaande dierentuin is van veel 
later datum en is te vinden in 

BUJTUSSBNDE 
BEZOEKERS I 

Wenen. Keizer Frans I liet een die
rentuin bouwen en leidde op 1 juli 
1752 trots zijn gasten rond in het 
park van Schönbrunn (6,7). Zijn 
vrouw, keizerin Maria Theresia 
(8) vond, dat ook arme mensen 
moesten kunnen genieten van de 
dieren en zij gaf in 1765 toestem
ming om de dierentuin open te 
stellen voor het gewone volk. In 
1792 werd in de Parijse )ardin des 
Plantes een dierentuin opge
richt die niet door een vorst was 
gesticht, maar dankzij het geld 
van de burgerij zijn deuren kon 
openen, zij het op initiatief van de 
overheid. London Zoo daaren
tegen werd niet alleen met geld 
van burgers opgericht, maar was 
ook het gevolg van een burgeri
nitiatief (9,10). Koning William 
IV (11) was zo ingenomen met 
het initiatief, dat hij zijn collectie 
dieren aan de dierentuin schonk. 
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Honderd jaar I ^ U I K BURGERS'ZOO 

Het goede voorbeeld van London 
Zoo vond navolging m Amster
dam Artis, de oudste dierentuin 
van Nederland, werd opgericht 
door gewone burgers die zich m 
het zoologisch gezelschap onder 
leiding van W F Westerman had
den verenigd (iz, 13) De meeste 
dierentuinen waren indertijd 
met vrij toegankelijk Er werden 
strenge eisen gesteld aan het 
lidmaatschap Niet iedereen kon 
zomaar lid worden De besturen 
van de dierentuinen selecteerden 
op afkomst of vroegen een hoge 
contributie, zodat de meeste 
mensen vanzelf afvielen Soms 
werden de dierentuinen enige 
dagen in het jaar opengesteld 
voor het gewone volk De hoge 
onderhoudskosten dwongen de 
dierentuinen echter om het toela
tingsbeleid te wijzigen, zodat aan 
het begin van de twintigste eeuw 

Op 30 maart bestaat Burgers' 
Zoo officieel 100 jaar (28) Op 
die dag is het exact 100 jaar 
geleden, dat oprichter Johan 
Burgers zijn indrukwekkende 
prive dierenverzameling voor 
het eerst openstelde voor het 
publiek, destijds nog in 's 
Heerenberg bij de Duitse grens 
Al vanaf de beginperiode in 
1913 mocht de nieuwe dieren
tuin van )ohan Burgers op veel 
belangstelling rekenen, zowel 
Uit Nederland als uit Duitsland 
Burgers ontwierp het eerste 
tralieloze roofdierverblijf 
van Nederland Hij was goed 
bevriend met Carl Hagenbeck, 
de directeur van het Dierenpark 
Hagenbeck in Hamburg Beide 
heren inspireerden elkaar over 
en weer tot het bouwen van im
posante rotspartijen, panorami
sche vergezichten en verblijven, 
waarin de dieren door middel 
van natuurlijke barrières als 
grachten en droge greppels 
van de bezoekers gescheiden 
werden Omdat 's Heerenberg 
aan het begin van de twintigste 
eeuw erg lastig bereikbaar was. 

zocht Johan Burgers naar een an
dere locatie voor zijn dierentuin 
Die vond hij in 1923 ten noorden 
van Arnhem, direct naast het 
Nederlands Openluchtmuseum 
Tijdens de Slag om Arnhem m 
1944 kreeg Burgers' Dieren
park, zoals Burgers' Zoo toen 
nog heette, zware verliezen te 
verduren Het park lag midden 
in de vuurlinie Zowel dieren 
als dierverzorgers kwamen om 
tijdens de vele bombardementen 
en beschietingen 
De eerste decennia na de Tweede 
Wereldoorlogstonden vooral in 
het teken van de wederopbouw 
van het Arnhemse dierenpark In 
1968 werd het Leeuwenpark ge
opend, dat met de komst van gi
raffen, antilopen en struisvogels 
in 1969 verder werd uitgebouwd 
tot het eerste safaripark op het 
Europese vasteland Bezoekers 
konden met hun eigen auto door 
leefgebieden van Afrikaanse 
diersoorten rijden In de jaren die 
volgden zag de dierentuin grote 
uitbreidingen In 1971 kwam er 
een chimpanseekolonie Voor het 
eerst werden m een dierentuin 
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ongeveer vijftien chimpansees 
bij elkaar in één groot verblijf 
gehuisvest, waaronder verschei
dene volwassen mannen In 
1988 volgde Burgers' Bush,een 
overdekt tropisch regenwoud 
van anderhalve hectare groot 
Met de opening van Burgers' 
Desert m 1994, verbonden met 
Burgers' Bush door middel van 
een onderaardse avonturen-
tunnel die is vormgegeven als 
een verlaten mijn, liet Burgers' 
Zoo de bezoekers kennismaken 
met de rotswoestijn van de 
Sonora- en Mojavewoestijnen 
(Arizona en het noorden van 
Mexico) Een nieuwe mijlpaal 
was Burgers' Ocean (2000), een 
tropisch koraalrifaquarium met 
acht miljoen liter water In 2008 
werd Burgers' Rimba officieel 
geopend In dit themagebied 
maakt de bezoeker kennis met 
de grotere diersoorten uit het 
oerwoud van Maleisië, zoals 
tijgers, beren, apen, herten, 
runderen, slangen en vara-
nen Vorig jaar werd Burgers' 
Kids Jungle gerealiseerd Deze 
volledig overdekte speeltuin is 
vormgegeven als een Zuid- en 
Midden-Amerikaans jungledorp 
bestaande uit paalwoningen, 
die onderling zijn verbonden 
met glijbanen, touwnetten en 
houten loopbruggetjes 
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de dierentuinen hun exclusieve 
karakter hadden verloren. 

Nieuwe inzichten 
Het was juist in deze tijd, dat men 
meer oog kreeg voor het wel
zijn van de verzamelde dieren. 
Aanvankelijk werden de dieren 
gevangen gehouden In kleine 
aaneengeschakelde verblijven, 
waarin de dieren een minimum 
aan bewegingsvrijheid hadden. In 
1844 begon de dierentuin van Ant
werpen met een nieuwe vorm van 
dierenhuisvesting: de verblijven 
werden aangepast aan de landen 
van herkomst van de dieren (14). 
Zo kregen de kamelen een soort 
Egyptische tempel als verblijf. 
Toch was dit niet veel meer dan 
een cosmetische verbetering. Het 
was Carl Hagenbeck die daadwer
kelijk de leefomstandigheden van 
de dieren verbeterde. Zijn in 1907 
geopende dierenpark in Hamburg 
bracht een revolutie in de die

rentuinen teweeg (15,16,17). De 
dierentuin werd gekenmerkt door 
ruime verblijven zonder tralies, 
waarbij de afstand tussen bezoe
kers en dieren gegarandeerd bleef 
door kuilen of grachten. Daar
naast waren de verblijven niet 
meer pal naast elkaar geplaatst, 
maar op verschillende niveaus, 
waardoor de dierentuin een speels 
karakter kreeg. 

Verschillende rollen 
Hoewel sommige mensen vinden, 
dat dierentuinen hun langste tijd 
hebben gehad, wat vooral te ma
ken heeft met zorgen om het die
renwelzijn, vervullen de dieren
tuinen in de 21e eeuw nog steeds 
een belangrijke rol en niet alleen 
vanwege het feit, dat je er dieren 
kunt bekijken in een omgeving 
die de originele leefgebieden zo 
nauwgezet mogelijk proberen te 
kopiëren (18,19). Door delen van 
de parken te overdekken zijn de 

dierentuinen tegenwoordig het 
hele jaar door een aantrekkelijk 
uitje voor het hele gezin (20,21, 
22). De geboorte van jonge dieren 
levert altijd extra bezoekers op, 
zeker als er iets bijzonders aan 
de hand is en de media zich erop 
storten (23). 
Vanaf de jaren zeventig hebben 
de dierentuinen een nieuwe rol op 
zich genomen, die mede tot stand 
kwam op initiatief van Gerald 
Durell van Jersey Zoo (24). Er 
werden fokprogramma's opgezet 
om te voorkomen, dat bedreigde 
diersoorten zouden uitsterven 
en samenwerking met andere 
dierentuinen kwam hoog op de 
agenda te staan (25). Met een 
beetje fantasie kunnen dieren
tuinen moderne Arken van Noach 
genoemd worden (26). Regelma

tig worden dieren uitgewisseld 
om te voorkomen dat door inteelt 
de dieren verzwakken. De die
rentuin IS niet langer meer alleen 
een plaats om je te vergapen aan 
exotische dieren (27), maar heeft 
de dierentuin ook een educatieve 
rol. De bezoeker krijgt niet alleen 
informatie over de aanwezige 
dieren, maar ook over hun leef
gebieden en natuur en milieu in 
het algemeen. Wetenschappelijke 
kennis, opgedaan bij dieren in 
gevangenschap, kunnen ook de 
dieren in het wild helpen voort te 
bestaan. Zo leveren dierentuinen 
een belangrijke bijdrage aan 
natuurbescherming en is hun rol 
in een wereld waarin de natuur 
steeds meer onder druk staat 
voorlopig nog niet uitgespeeld. 
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1912 - 2012:100 |AAR 
DRUKWERKROLSTEMPELS 

GERARD KARMAN, HEEMSTEDE 

•i 
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Het was vorig jaar loo jaar geleden, 

dat het drukwerkrolstempel werd 

geïntroduceerd en het lijkt me goed 

I om nog eens stil te staan bij wat dit 

stempel ons op filatelistisch gebied 

heeft gebracht. 

Het verzamelen van drukwerkrolstempels 
speelt zich af in betrekkelijk kleine kring. Dat is 
van het begin af aan zo geweest. Gelukkig zijn 
er van meet af aan mensen bezig geweest om 
uit te vinden welke postkantoren dit stem
pel hebben gebruikt en in welke jaren. Ik zal 
proberen dat hierna zo nauwkeurig mogelijk 
te beschrijven. In het algemeen wordt in het 
stempel ook een jaartal opgenomen, afgekort 
tot de laatste twee cijfers, maar het wordt ook 
wel eens gebruikt zonder jaartal en ook wel 
eens in combinatie met en zonder jaartal. 

Het duurde tot 1927 vóór een verzamelaar zich 
zette aan het opschrijven van zijn bevindin
gen. Dat was G.W.A. de Veer met een artikel in 
het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 
De Veer schreef uitsluitend over de V2-cent-
waarde van de cijferemissie 1899. Dit is de ze
gel, waarop het stempel het meeste voorkomt. 
In de eerste publicatie van juli 1927 komt hij 
tot 426 exemplaren, maar er kwamen zoveel 
reacties op, dat in het augustusnummer een 
nieuwe lijst werd afgedrukt met 540 exempla
ren, allemaal van de V2-cent-waarde. 
De Veer doet uitvoerig verslag van de gang 
van zaken in die tijd en het is aardig om twee 
dingen te noemen: 
De Veer blijft zich verbazen over het gebrek 
aan belangstelling bij verzamelaars voor dit 
stempel dat zoveel te bieden heeft. Ook in 
onze tijd kan nog steeds hetzelfde gezegd 
worden. 
Met speuren werden veel nieuwe vondsten 
gedaan. Ofschoon wellicht minder talrijk, ook 
nu worden nog ontdekkingen gemeld. 
De auteur vermeldt alle gevonden zegels, 
maar geeft geen waarderingen, behalve 
dan de mededeling dat partijtjes kilowaar te 
krijgen zijn, waarin soms wel enige duizenden 
drukwerkrolstempels kunnen worden gevon
den en dat geldt helaas niet voor deze tijd. 

De grote doorbraak wat publicaties betreft. 

kwam in 1969 toen Frans Blom een serie van 
drie artikelen plaatste in de nummers van mei, 
juni en augustus 1969 van het Maandblad voor 
Filatelie. Woorden schieten tekort om deze 
publicatie te prijzen en het is aan te bevelen 
om van de artikelen kopieën te maken en dat 
moet met enige moeite van een tijdschrift uit 
1969 nog mogelijk zijn. Het levert elf pagina's 
zeer nuttige documentatie op. Het meest bij
zondere is de lijst met een puntenwaardering 
van de drukwerkzegels van de emissie 1899 
die bij het derde artikel van augustus 1969 is 
gevoegd. De punten variëren van 10 tot 250 en 
de meest zeldzame zegels zijn aangeduid met 
de letters R en RR. 
Blom kwam tot een aantal van 700 verschil
lende zegels van de Vi cent van de drukwerk
emissie met drukwerkrolstempel. 

Hoe anders is de prestatie die A.H. Bonefaas in 
198t leverde met de uitgifte van zijn catalogus 
die nu al dertig jaar goede diensten bewijst 
aan de verzamelaars van drukwerkrolstem
pels. In deze catalogus wordt de V2 cent van de 
drukwerkzegel van 1899 gewaardeerd met een 
prijs m klinkende munt en de overige waarden 
van die emissie moeten het doen met alleen 
maar een vermelding. Het valt moeilijk om het 
door Bonefaas gehanteerde prijsniveau (in 
guldens) te vergelijken met de prijzen van nu 
(in euro). Wat Bonefaas vooral heeft bereikt is, 
dat het aantal overige waarden van de emissie 
1899 - waarvan bekend is, dat ze voorkomen 
met drukwerkrolstempel - flink is toegeno-

Een publicatie van belang is het artikel, dat 
Cees Janssen heeft geplaatst in de Catalogus 
Nationale Postzegel Tentoonstelling van 
mei 1995 in Maastricht. Het is een uitgebreid 
historisch overzicht met vooral veel bijzonder
heden over de verstrekking van de verschil
lende stempels. Voor een analyse van de 
y2-cent-waarde van de drukwerkemissie 1899 



leent het zich minder goed, omdat niet wordt 
gesproken over de aantallen per zegelwaarde, 
maar meer over de vraag welke stempels zijn 
verstrekt. 

Cees Janssen is ook de auteur van het Hand
boek Nederlandse Poststempels waarvan in 
2008 deel 2 is verschenen, in welk deel de 
periode 1900 -1980 wordt behandeld en dus 
ook de drukwerkrolstempels aan bod komen. 
Deze stempels worden uitvoerig beschreven 
met een uitgebreide inventarisatie van de 
verstrekking van de stempels aan de postkan
toren en de daarbij behorende jaarkarakters. 
In dit handboek worden voor het eerst van alle 
kantoren afdrukken van de stempels getoond, 
voor het merendeel afkomstig uit de stempel-
boeken van de Rijksmunt waar deze stempels 
werden vervaardigd. Het handboek is niet 
meer op de markt. 

In de zesde publicatie komen we opnieuw, 
voor de derde maal, Cees Janssen tegen, 
ditmaal als de samensteller van een eenmalig 
katern Drukwerkrolstempels in de Speciale Ca
talogus Nederland N.V.P.H 2010. Opmerkelijk 
in dit katern is de prijslijst van de drukwerkrol

stempels op de '/2-cent-waarde van de emissie 
1899 en wel door een totaal nieuwe vaststelling 
van de prijzen, gebaseerd op de marktprijzen. 
Ook worden regels gegeven voor de noterin
gen van de stempels op andere postzegels dan 
die van de cijferemissie 1899. 

De lijst van Cees Janssen is van grote betekenis 
geweest voor het verzamelgebied. Na bijna 
honderd jaar van het ontbreken van iedere 
waardering voor de meest zeldzame stempels 
- van sommige is maar één exemplaar bekend 
- is er nu een prijslijst met voor sommige van 
die zeldzaamheden de aanduiding LP voor 
'LiefhebbersPrijs'. Daarentegen is in de lagere 
regionen, waaronder de zegels met een mini
mumprijs van € 2.50, mogelijk sprake van een 
overwaardering, maar dat zal de tijd moeten 
leren. 

Het komt maar weinig voor, dat individuele 
zegels met een drukwerkrolstempel op veilin
gen worden aangeboden. Maar b\] sommige 
van die gelegenheden kreeg ik in de tweede 
helft van 2011 de kans de lijst van Janssen te 
checken op de huidige marktprijzen. 

Er valt uit deze cijfers enige lering te putten. 
Van 1969 tot 2009 (verschijning catalogus 
NVPH) 28 nieuwe afdrukken. Dat is nog niet 
één afdruk per jaar. Van 2009 tot 2012 iets 
meer, 6 stuks, maar dat zegt niet zoveel, be
halve dat er nog hoop blijft bestaan op nieuwe 
ontdekkingen. 

De zeldzaamheden 
Van een aantal kantoren zijn nauwelijks 
afdrukken bekend. Het zijn: Brielle, Dokkum, 
Heerenveen, Koog aan de Zaan en Venlo. 

Eén van de redenen is waarschijnlijk het 
geringe gebruik van het stempel in deze 
plaatsen, ook qua tijd van gebruik, hooguit 
één of enkele jaren. In de "Lijst De Veer" (zie 
punt 1 hiervoor) worden deze zeldzame zegels 
allemaal aangeduid met Rof RR. 

Ontdekkingen in de periode 1969 tot 2012 
op Vz cent) 
(afb. 1) Emmen 1920 
(afb. 2) Leens 1920 
(afb. 3) Uithuizen 1919 
(afb. ft) Hoogeveen 1918 
(afb. 5) Meppel (zonder jaartal) 
(afb. 6) Joure 1916 
(afb. 7) Wolvega 1918 
(afb. 8) Baarn 1921 
(afb. 9) Lunteren 1914 
(afb. 10) Raalte 1918 
De nummers 1 t/m 4 zijn al opgenomen in de 
'Lijst Janssen'. 

Tenslotte 
Reacties op dit artikel wil ik graag ontvangen 
op mijn e-mailadres: gerardokarman.nl 

Zo gingen van de hand: 
a. 50 cent Lebeau met 's-Gravenhage RPS voor € 92.- (lijst Janssen € 150.-) 
b.'/2 et 1899 met Amsterdam 1917 voor €46.- €75.-
c. 72 et 1899 met Hulst 1915 voor €20.- €25.-
d. 72 et 1899 met Hulst 1920 voor €26.- €25.-
e. y2Cti899metWijhei92o voor €20.- €25.-
Het zijn te weinig gegevens om er conclusies aan te verbinden, maar ze rechtvaardigen wel het 
vermoeden, dat de 'lijst Janssen' inderdaad op marktgegevens is gebaseerd. 

De aantallen 
Uit de geciteerde bronnen blijkt hoe het verloop is geweest van het onderzoek naar de aantal
len zegels van de '/2-cent waarde 1899 met het drukwerkrolstempel in de loop van de laatste 
honderd jaar. 
Eerste publicatie G.W.A. de Veer juli 1927 426 stuks 
Tweede publicatie G.W.A. de Veer augustus 1927 540 
Publicatie Frans Blom 1969 700 
Lijst Cees Janssen NVPH 2010 728 
Vondsten na publicatie Lijst Janssen 734 
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Eerste lustrum met thema 'Vt en Sien / / 

De 1.500 m' grote zaal in Sport
centrum De Hullen zal geheel 
gevuld zijn met bijna 80 filate
liestands. Het overgrote deel van 
de stands wordt bemand door 
handelaren, waarvan een groot 
deel lid is van de NVPH, aange
vuld met semihandel. Handelaren 
uit België en Duitsland zorgen 
voor de internationale inbreng. 
Samen zorgen zij voor een enorm 
en zeer divers aanbod. Of het 
nu gaat om klassiek of modern 
materiaal, brieven en poststuk
ken, postzegelboekjes, partijen of 
motieven, al deze specialismen zij 
in ruime mate vertegenwoordigd. 
Uiteraard zullen daarbij de fila
telistische toebehoren niet ont
breken. Achterin de zaal is ruimte 
gereserveerd voor het uitgebreide 
jeugdprogramma. 

Nieuwe standhouders 
Onder de deelnemers kan de 
organisatie een groot aantal 
nieuwe standhouders begroeten, 
waaronder Biese en Wietheuper 
uit Duitsland. Andere nieuwko
mers zijn MPO, Maxpoststukken, 
Herrema en Van Veen. Nieuwe 
promostands zijn er van de Postex 
en de verenigingen Scandinavië, 
Latijns Amerika, Liechtenstein en 
de Briefmarkenverein Leer. Ook 
nieuw zijn de namen Versteijne en 
P. van der Wal met als specialisatie 
de persoonlijke postzegels. De 
volledige deelnemerslijst is te 
raadplegen via 
www.wbevenementen.eu. De 
zaalindeling met plattegrond 
wordt aan de zaal uitgereikt. 

Op zaterdag 16 februari wordt in het Drentse Roden 

de vijfde editie van de postzegelmanifestatie Noord 

gehouden. Dit evenement is uitgegroeid tot de grootste 

eendaagse Filateliebeurs van Nederland. 

WOUTER BEEREKAMP, PEIZE 

ot en Sien 
Om extra aandacht te schenken 
aan het eerste lustrum van dit 
evenement is er ditmaal het 
thema Ot en Sien gekoppeld aan 
dit evenement. 
De plaats Roden heeft een lange 
geschiedenis met Ot en Sien, 
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16.2.2013 
„OT EN SIEN" 

RODEN 

omdat een van de schrijvers van 
de bekende kinderverhaaltjes, 
Henricus Scheepstra in Roden 
(1859), is geboren. 
Bij het overgrote deel van de post
zegelverzamelaars zal Ot en Sien 
zeker nostalgische herinneringen 
gaan oproepen. 
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Deutsche Post 

PHILATEL 

26789. 

i Filatelistenvereniging 
J (^oden«^eek 

en omstreken 

De Duitse Post is ook in Roden 
aanwezig. Behalve een ver
koopstand met de laatste Duitse 
uitgiften brengen zij ook het 
"Eriebnisteam" mee. 
Zij gebruiken tijdens de beursdag 
een speciaal Ot en Sien beurs
stempel. Overigens verplicht 
de Duitse Postwet, dat er op het 
stempel een Duitse plaats + Post
code is opgenomen. Dat de Duitse 
Post een dergelijk stempel voor 
een Nederlandse beurs uitgeeft is 
een primeur. Bij de stand van de 
Filatelistenvereniging Roden
Leek eo is een speciale Ot en Sien 
ansichtkaart verkrijgbaar die 
u van uw adres kunt voorzien. 
Vervolgens kan er bij de stand 
van Duitse Post een postzegel aan 
worden toegevoegd. Het tarief 
van de zegel is afhankelijk van 
de keuze, na afstempeling direct 
meenemen of door de Duitse Post 
laten opsturen. Verzamelaars die 
niet naar de beurs in Roden ko
men, kunnen vóór het evenement 
bellen met Dhr. Oberink, telefoon 
0505019547. 

Sportcentrum De Hullen, Cein
tuurbaan Zuid 6,9301HX Roden. 
Voldoende gratis parkeergele
genheid. Vanuit Groningen en As
sen Is een directe busverbinding 
naar Roden. De zaal is open 10 
16 uur en de entree vanaf 16 jaar 
bedraagt € 4. 
Met KNBFBondspas € 2. 
Meer info: 0505033926 
(alleen's avonds), 
email: mfoOwbevenementen.eu. 

http://www.wbevenementen.eu


BOEKE 

MICHEL  NORDAMERIKA 2012 

Ook deze catalogus 
heeft de bekende Michel 
opmaak, uitvoering en 
gebruikersgemak. Dus 
hierover niets dan goeds. 
De nieuwe uitgaven zijn 
bijgewerkt tot eind 2011 en 
voor sommige gebieden 
zelfs tot begin 2012. 
In deze, iets grotere, cata
logus worden alle zegels 
die uitgegeven zijn door en 
voor de diverse Noord
Amerikaanse gebieden, 
en staten vermeld. We 
beginnen met Hawaï. Hawaï 
was ooit een onafhankelijk 
koninkrijk, maar sinds 
1959 een van de Verenigde 
Staten van Amerika. Alle 
65 zegels en 6 dienstzegels 
kunnen we terug vinden. 
Daarna krijgen we de Britse 
koloniën in Canada: Brits 
Columbia en Vancouver 
Island, de uitgaven voor de 
Britse Kroonkoloniën met 
de provincies Ontario en 
Quebec, New Brunswick, 
NewFoundland, Nova 
Scotia en Prins Edward 
Island. Hierna vinden we de 
uitgave van het dominion 
Canada waarbij zich alle 
voorgaande gebieden 
uiteindelijk zouden aanslui
ten. 
Vervolgens vinden we de 
uitgaven van de gecon

federeerde staten van 
Amerika, kortweg de zuide
lijke staten genoemd. Niet 
alleen de zegels maar ook 
vele nooduitgaven (Ame
rikaanse burgeroorlog) 
van diverse steden worden 
behandeld. De uitgaven 
van de Panamakanaalzone 
en de zegels voor St. Pierre 
et Miquelon volgen. Wist 
u dat dit laatste gebied 
van 1942 tot en met 1945 
een Canadese bezetting 
had? Hierna krijgen we de 
uitgaven voor de Verenigde 
Staten van Amerika. Ook 
hier openen we met de 
nooduitgaven of "post
meesterzegels" gevolgd 
door de diverse, lokale en 
algemene bezorgerzegels, 
hierna de "gewone" post
zegels. Uiteraard vinden 
we ook de automaat, 
dienst, pakket, port en 
krantenzegels. Tussen
door vinden we nog een 
overzicht van zegels met 
langlopende motieven die 
na 1961 zijn uitgegeven en 
een overzicht van zegels 
die op folie gedrukt zijn en 
van de zegels uit postzegel
boekjes. Het USA hoofdstuk 
wordt afgesloten met de 
zegels uitgegeven voor 
het buitenland kantoor in 
China. 

Hekkensluiter van deze 
catalogus is het hoofdstuk 
met als onderwerp de 
uitgiften voor het VN (UNO) 
kantoor in New York. 
Het valt op dat de klassieke 
zegels in zwart/wit staan 
afgebeeld en de latere 
zegels allen in kleur. Michel 
geeft aan dat niet alle 

zegels in hun database 
in kleur aanwezig zijn en 
roept zelfs de verzamelaar 
op om kleuren afbeeldin
gen beschikbaar te stellen 
voor gebruik in een latere 
editie. Een tweede aspect 
dat opvalt, is dat het 
formaat veranderd is. De 
hoogte is met een kleine 2,5 

cm toegenomen. Hierdoor 
kunnen, volgens Michel 
meer zegels op één blad
zijde worden geplaatst. 
Handig misschien voor 
Michel, maar niet voor mijn 
boekenkast. Daar staan de 
Michel catalogi precies op 
maat. Nu ben ik genood
zaakt om in mijn boeken
kast de plankhoogte aan te 
passen en dat is voorwaar 
geen sinecure. Ik denk niet 
dat ze hier bij Michel over 
nagedacht hebben, of 
Echt gespecialiseerd is deze 
vernieuwde uitgave niet 
maar het meest noodzake
lijke is eenvoudig en snel 
terug te vinden. 
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MICHEL  UNOSPEZIAL 2012 

De United Nations Organi
zation (Verenigde Naties) 
trad in werking op 24 
oktober 1945. Tijdens de 
algemene vergadering van 
november 1950 werd er be
sloten, dat de UNO een zelf
standige postadministratie 
met eigen postzegels moest 
krijgen. De eerste zegels 
kwamen uit op 24 oktober 
1951. Deze zegels waren in 
US $ (cents) en mochten al
leen gebruikt worden door 
het VN kantoor in New York, 
USA. In oktober 1969 kreeg 
ook het kantoor in Geneve, 
Zwitserland zijn eigen ze
gels, uiteraard in Zwitserse 
Franken en in augustus 1979 
kwamen er ook zegels uit in 
Oostenrijkse Schilling voor 
de in Wenen gevestigde 
kantoren. 
Zoals we allen wel weten 
was de Volkerenbond de 
voorloper van de VN. Deze 
Volkerenbond had al sinds 
1922 de beschikking over 
eigen postzegels. Dit waren 
Zwitserse zegels met de 

overdruk "Société des Nati
ons". Verder waren er nog 
enkele andere organisaties 
zoals de Internationale 
Arbeidsorganisatie (1923) 
en het Internationale 
gerechtshof in Den Haag 
(1934), de UPU (1957) etc. 
die eigen zegels uitgaven. 
Deze uitgiften worden 
wel voor of meelopers 
genoemd. 
In deze UNOSpezial vindt 
de verzamelaar alle uitgif
ten van de VN en zijn voor
en meelopers, alsmede de 
zegels die door tijdelijke 
(VN) regeringen, zoals de 
bekende UNTEA zegels, en 
in Kosovo en OostTimor 
werden gebruikt. Niet 
alleen de zegels maar ook 
de blokken, souvenirvel
letjes, postzegelboekjes en 
postwaardestukken, FDC's, 
herinneringskaarten en 
tentoonstellingskaarten die 
gezamenlijk of onafhanke
lijk werden uitgegeven. Het 
geheel is, per instantie, in 
chronologische volgorde 

gerangschikt. De prijswaar
deringenzijnin,totwel 
acht, kolommen opgeno
men. Dit lijkt vreemd maar 
de uitgever heeft er voor 
gekozen daar waar bijvoor
beeld FDC's door meerdere 
instanties en/of personen 
uitgegeven zijn deze bij de 
betreffende uitgave te ver
meldden. Dit geldt ook voor 
maximumkaarten etc. Alle 
afbeeldingen zijn scherp 
en in kleur wat de duidelijk
heid zeer ten goede komt. 
Deze uitgave zal voor de 
serieuze verzamelaar die, 
ondanks het hoge 'plaatjes 
gehalte', een of meer
dere VN onderwerpen/ 
afdelingen verzamelt, een 
gebruikwaardige catalogus 
zijn. 
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20,5 x15 cm. 
ISBN: 9783878580951 
Uitgever: Schwaneberger 
Verlag GMBH 

Winkelprijs: € 49,80 excl. 
porto. 
Verkrijgbaar bij: 
Schwaneberger Verlag 
GMBH, Ohmstraße 1, 
D85716 Unterschleißheim, 

Duitsland / Elke gerenom
meerde postzegelhandel. 
Email: europai(5)michel.de 
Website: www.michel.de 
of www.briefmarken.de 

Henk Burgers 

mailto:europai@michel.de
http://www.michel.de
http://www.briefmarken.de
http://www.michel.de
http://www.briefmarken.de


•'"gPiW*^" 

VERDEELD EUROPA 
TIIDENS HET INTERBELLUM 

^~^ ' lö Qeiivejing pcCK 

r. ■/warehou 

r'\ 

• ' V ' *.«_rf' i 

Voedselhulp 
Na het einde van de Eerste 
Wereldoorlog besloot het 
Amerikaanse congres op 24 
februari 1919 een budget van 100 
miljoen dollar beschikbaar te 
stellen voor humanitaire hulp aan 
OostEuropese landen. Er kwamen 
nog eens 100 miljoen dollar aan 
particuliere schenkingen bij. In de 
onmiddellijke nasleep van de 
oorlog werd door de Verenigde 
Staten meer dan vier miljoen ton 
aan goederen naar 23 verscheur
de Europese landen verscheept 
onder regie van de American 
Relief Administration (ARA). Het 
primaire doel van de ARA was om 
het voedselprobleem te verlich
ten, maar ook medische hulp en 
steun bij locale organisaties werd 
geboden. Herbert Hoover (Afb. 1), 
hoofd van de ARA, leidde een 
aantal missies in Europa. De ARA 
probeerde ook een missie in de 
SovjetUnie op te zetten maar dat 
mislukte, omdat de communisten 
vermoedden, dat de Amerikanen 
hadden ingegrepen in de 
Russische Burgeroorlog en het 
potentieel van de Amerikaanse 
politieke activiteiten als een 

fmamiu 

Afb./ Herbert Hoover 

De wisselende politieke machtsverhoudingen in Europa 

tijdens de 20' eeuw bieden veel mogelijkheden om 

de filatelistische aspecten hiervan te belichten. Twee 

Wereldoorlogen hebben Europa afhankelijk gemaakt 

van de Verenigde Staten. Was na de Eerste Wereldoorlog 

de voedselhulp cruciaal, na de Tweede Wereldoorlog 

kwam daar ook wederopbouw bij. Had de Amerikaanse 

hulpactie na de Eerste Wereldoorlog nauwelijks invloed 

op de politieke verhoudingen binnen Europa, met de 

hulpactie na de Tweede Wereldoorlog was dit duidelijk 

wel het geval en werd Europa verdeeld tussen Oost en 

ior Tood '̂'* ftl^nrpc 
bedreiging zagen. Echter, na de 
Hongerwinter van 1920 en 1921, en 
de langdurige droogte in het 
zuidoosten van Rusland die 
vrijwel de volledige oogst 
verschroeide, was een massale 
hongersnood onvermijdelijk. Het 

ergst voelbaar was de ramp in het 
Wolgagebied waar de mensen 
hun huizen verlieten op zoek naar 
voedsel (Afb. z). Voor de 
financiering werden postzegels 
uitgegeven, waarbij bovenop de 
postprijs van 2.250 roebel, 2.000 

roebel berekend werd ter 
ondersteuning van de Centrale 
Commissie voor Hongerigen (Z.K. •' 
POMGOL). 
Uiteindelijk vroeg de Russische 
president Wladimir Lenin, (Afb. 3) 
de Verenigde Staten om hulp, de 
nieuwe Sovjetregering erkende 
voor het eerst de noodzaak van 
voedselhulp. Tegen de zomer van 
1921 bereikten de Noorse diplo
maat Fridtjof Nansen (Afb. 4), die. 
door de Vo I kenbond benoemd 
was tot commissaris voor de Rus
sische vluchtelingen, en de minis
ter van Buitenlandse Zaken Georgi 
Tsjitsjerm (Afb. 5), een overeen
komst over de voorwaarden. 
Drie tot vier miljoen gezinnen 
in de Verenigde Staten hadden ^ 
familiebanden met Europa, dat 
werd getroffen door een voedsel
tekort. De valuta met name in de 
nieuwe landen waren verstoord, 
voedsel was alleen beschikbaar 
tegen harde valuta. Door de hoge 
prijzen en de verzending vanuit 
Amerika waren de vrachtkosten 
gelijk aan de waarde van de in
houd. Daarnaast kon de zending 
onderweg kwijtraken. Herbert 
Hoover stelde voor om een sy
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The AMERICAN RELIEF ADMINI

STRATION IS delivaiing pack j i ^ lS 
of Amenkan foodstuffs f r cy * f i k , ; 
many warehouses in RUSSIAfea«f, 

to the V ,  ' 

mm KLEf imnnni 
Riresian food Remiilance Department, 

42 Eroidway, t^ew York Crty, 

and ask for an Application Form 
tor food remittances. By this me

ans you can provide any individu

al in Russia with standard Ameri

can Relief Administration FOOD 
PACKAGES. 

WE ARE IN GREAT HEED 
OF FOOD IN RUSSIA NELP 

US IN OUR DISTRESSI 

'x6 Aanvraag voedselpakketten voor Rusland 

Afb 4 Fridhof Nansen 
r.t.'BfwwH stnvfM) 

Afb} WtadimirLenin Afb.5 Georgi Ts/itsjerin 
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AiislïLÏ On prcscntahoii ol these FOOD 
DRAFTS at tlie^rarelioiise mVienna we m i 
tow SPECIAL CHRISTMAS PACKAGES 
containing SUGAR and COCOA ni addition 
to die reculai line of essential foodstuifs 
delivered dniinji tlic past wiutci 

Autumn finds our food situation no 
better and tlie prospect of Christmas 
Iiolds little liope for improvement. 

HELP MAKE OUR CHiUSTMAS BRIOH 
TER BY SENUINO US AN AMERICAN 
RELIEF WAREHOUSE FOOD DRAR 

For fin tliei lulornialtoii »iipiy to 

AMERICAN RELIEF ADMINISTRATION, 
n Bioadway, NEW YORK CITY 

oi to >our own oi the iieaicst bank. 

Afbjb Binnenzijde 
van vouwkaart "Dol

larpakket", waarin 
vermeld wordt dat 

speciaal voor Kerst
mis cacao en suiker 

wordt toegevoegd 

Afb ja Adreszijde propagandakaarten voor speciale Kerstpabketteri m Oostenrijk 
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A^b 8 Briefkaart met speciaal handstempel "Help Hungary's Children'" 

Schon seit uhtl Monaten werden von den Amenou] Relief Administration 1 
Warehouse« in Oilerreicfi Lcbenimlttelpakcte in Intüber von LdJenimitlelBemg , 
scheinen »usgefolgt Bei )etlci Sank in den Vereinigten Stuten oder deren Ftlijilen 
In SfidHinerika, ZentraJAinenka und Cannda kannen LebensmlttelSeiugschelne 
(g IQ» und g 50°^ fQr amcrlkanUche LagcrhEuser ^ckauli uiiil um nach Wien I 
trcMn« wernen ^ e e e n Vorweisung dieser [ie2upc>iciiie ni den anienkinlichen ] 
Usertiliisem in Osterreich können «Jt bttondere WeihnachtspiliMe Ixuehen, | 
welche aoSci der bitber i^iieiericn Lebengtnillel audi Kakao und Zucker enthalten 

Auch diMcr Herbst findet untere Ernlhritnjfslege 
flicht gUnitlfer ■!■ voiber und «IIa Auntcbten IQr 
Weihnachten hGonm wenig IlotfnuDg verhe(0(n. 

Helft unser WeihnachUfest verschönern, indem Ihr einen Lebensmittel Being
acfaein fQr enierlliaalicbe Lsgerhiuser an uns senj«' 

/ 

steem te ontwikkelen met Instruc
ties om de voedselvoorziening te 
waarborgen. Drie maanden werd 
gewerkt aan het concept, dat 
een eenvoudige en waterdichte 
methode voor de distributie van 
voedsel moest opleveren. 
Begunstigers konden voor lo of 
50 dollar bij een Amerikaanse 
Bank of bij filialen m Zuid en 
MiddenAmerikaen Canada 
waardebonnen kopen, die in 
verschillende delen van Europa 

inwisselbaar waren voor voedsel
pakketten. Een krantenbericht bij 
de opening van een groot waren
huis in Berlijn begin september 
1920 vermeldde een omzet van 
800.000 stuks van 10 dollar en 
50.000 stuks van 50 dollar aan 
voedselpakketten. Deze moge
lijkheid werd ook aangeboden 
voor voedselpakketten in grote 
Russische steden. Voor Rusland 
waren er bijna een miljoen pak
ketten (Afb. 6). Vanaf maart 1920 

was het mogelijk om familie en 
bekenden in Oostenrijk met een 
speciaal kerstpakket "Weinachts
Dollarpakete" te verrassen, in 
tegenstelling tot de normale 
voedselpakketten bevatten deze 
pakketten extra cacao en suiker. 
Ze waren uitsluitend verkrijgbaar 
bij Amerikaanse warenhuizen 
in Wenen (Afb. 7a, b). Begin 
september 1921 werden er door 
de ARA gaarkeukens geopend in 
de Russische steden Petrograd 

iCSX°i 

en Moskou.waar tienduizenden 
kinderen dagelijks een warme 
maaltijd kregen. In aanvulling op 
voedselprogramma's werden dui
zenden hongerende en werkloze 
Russen ingezet voor transport 
en verdeling. In Hongarije was 
de toestand nauwelijks anders, 
de Hongaarse Post (Afb. 8) en de 
Post van TsjechoSlowakije (Afb. 
9) gebruikten een extra hand
stempel c.q. machinestempel om 
de hongersnood van de kinderen 

""«w«iww^w«m4'%!i»r 
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Afb 9 Tsjechische briefkaart met machinestempel "Help Child Fund Czechoslovakia" 
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Afb.ii Voor 100 000 vluchtelingen in San Marino gloort nieuwe 
hoop 

Afb.ß Harry S. Truman, 
Amerikaanse president 

van W5I953 

Afb.12 George Marshall, 
grondlegger van het 
Marshallplan 

% # UMSERH FERNEN 
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Afb.io Duitse Rode Kruis bedankt uoor de Amerikaanse hulp 
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Afb.14 ERP. scheidde Europa in Oost en 

West 



t^«>ffytl»»j#!>«ff'Wi|Wj>wWHI«m'l<fup»>TOy»HWH'W 

onder de aandacht van begunsti
gers te brengen 
Tegen de zomer van 1922 ontstaan 
er geschillen binnen de ARA m de 
Verenigde Staten en de Sovjet
regermg en de toekomst voor de 
missie wordt onzeker DeSovjetre
gering drong er bij de ARA op aan 
om haar activiteiten te beperken 
Verschillende vooraanstaande 

Afb IS Griekse 
steun m ruil voor 

militaire basis 
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bolsjewieken hadden een sterke 
antiAmerikaanse houding ten 
aanzien van de ARA activiteiten 
gekregen Vladimir Lenin was er 
minder bij betrokken vanwege 
zijn ziekte De ARA werd geleide
lijk gemarginaliseerd en officieel 
ontbonden in JUIM923 Als blijk 
van dank gaf het Rode Kruis m 
Duitsland voor de "Amerika

<lk©Hï4Ai 

M>7n A # » | / » l A t M M « 

Afb 16 Communisten plegen Praagse Coup 
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hilfe," een speciale postkaart uit 
(Afb 10) 

Economische hulp 
Direct na de Tweede Wereldoorlog 
werd in de Verenigde Staten ge
dacht, dat Europa onder andere 
door bilaterale leningen en hulp 
van het "International Mone
tary Fund", IMF en de door de 
Verenigde Staten gedomineerde 
"United Nations Relief and Reha
bilitation Administration" UNRRA 
(Afb 11) de naoorlogse crisis snel 
te boven zou kunnen komen In 
1947 bleek echter, dat de situatie 
in Europa nog weinig vooruitgang 
vertoonde, de industrie en land
bouwproductie lag nog steeds 
onder het peil van vóór de oorlog, 

de machines in de fabrieken 
waren aan vervanging of in ieder 
geval reparatie toe en er was een 
tekort aan arbeiders en grond
stoffen Inflatie zorgde tevens 
voor een dalende koopkracht 
onder de bevolking en de strenge 
winter van 194647 had een 
vergroting van het voedseltekort 
tot gevolg In de eerste helft van 
1947 werd het idee te streven naar 
Europese economische integratie 
steeds populairder Over hoe 
deze integratie er precies uitzag, 
bestonden verschillende ideeën 
De Verenigde Staten waren bang, 
dat de communisten gebruik zou
den kunnen maken van de steeds 
slechter wordende economische 
situatie m Europa om de macht 

Aß 19 stempel "ERP Ausstellung Passau" 
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Afb 17 Machinestempel hoofdkantoor EC A in Pari/s 
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DER BUNDESMINISTER 
FDR DEN 

MARSHALLPLAN 
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Afb 18 Machinestempel met propagandatekst Afb 20 Ministerie voor wederopbouw Marshallplan 



naar zich toe te trekken. 
Op 5 juni 1947 hield generaal Ge
orge Marshall (Afb. 12), Amerika's 
minister van Buitenlandse Zaken 
onder de toenmalige president 
Harry S. Truman (Afb. 13) een 
speech op de universiteit van 
Harvard, waardoor zijn naam voor 
eeuwig verbonden zou worden 
met het grootste Europese herstel
programma "European Recovery 
Program", het Marshall Plan ge
noemd (Afb. 14). George Marshall 
nodigde in de speech alle landen 
van Europa, waaronder dus ook 
de Sovjet-Unie en de Oost-Euro
pese landen, uit om deel te nemen 
aan deze onderhandelingen. Dit 
was onverwacht, aangezien de 
op 12 maart 1947 geformuleerde 
Truman-doctrine (Afb. 15) dui
delijk gericht geweest was tegen 
de communistische dreiging die 
uitging van de Sovjet-Unie en 
Oost-Europa. De Verenigde Staten 
wilden voorkomen, dat de Sovjet-
Unie heel Europa communistisch 
zou kunnen maken. Dit laatste 
argument was vooral in 1948 van 
belang na de communistische 
coup in Tsjecho-Slowakije (Afb. 

16). 
De Verenigde Staten werden 
verrast toen Sovjetminister van 
Buitenlandse Zaken, Vyacheslav 
Molotov de uitnodiging voor de 
onderhandelingen in Parijs aan
nam. Op 23 juni 1947 begonnen de 
besprekingen in Parijs tussen de 
ministers van Buitenlandse Zaken, 
Vyacheslav Molotov (Sovjet-Unie), 
Ernst Bevin (Engeland) en Georges 
Bidault (Frankrijk) over het Mar
shallplan. De Sovjet-Unie stelde 
voor, dat de Verenigde Staten aan 
ieder land individueel kredieten 
moest verlenen zodat elk land zelf 
kon beslissen, waaraan het die 
kredieten wenste te besteden. Het 
voorstel van Bevin, de oprich
ting van een overkoepelende 
organisatie geleid door Frankrijk, 
Engeland, de Sovjet-Unie en vier 
andere Europese landen, die 
een herstelprogramma moesten 
ontwerpen, werd door Molotov 
afgekeurd. Hij verklaarde, dat 
het Marshall Plan inbreuk zou 
maken op de soevereiniteit van de 
Europese landen, een scheiding 

binnen Europa bevorderde en 
niet bijdroeg aan het opzet
ten van een centrale regering 
van Duitsland. De Sovjet-Unie 
wees hierom deelname aan het 
Marshall Plan af. Nadat Molotov 
zich had teruggetrokken uit de 
onderhandelingen in Parijs, en 
uiteindelijk ook de Oost-Europese 
landen afzagen van deelname, 
werden de plannen toegespitst 
op West-Europa. 
Met het Marshallplan wilde de 
Verenigde Staten de afzetmarkt 
voor Amerikaanse producten 
vergroten. Het was immers de 
bedoeling dat de producten die 
nodig waren voor het herstel, op 
de Amerikaanse markt gekocht 
werden. In de herstelperiode zou 
de Amerikaanse markt op deze 
manier gestimuleerd worden. Ook 
president Harry S. Truman ver
klaarde in zijn presentatie van het 
Marshall Plan aan het Congres, 
dat herstel van Europa tevens van 
essentieel belang zou zijn voor de 
Verenigde Staten. 
Als voorbereiding op het Mar
shallplan waren de PR-budgetten 
reeds vastgelegd in de verschil
lende bilaterale overeenkomsten. 
In Duitsland waren deze budget
ten in totaal bijna 100 miljoen 
dollar in de periode 1950/53. De 
besluitvorming over de pro
paganda lag bij de "Europese 
Samenwerking Administration" 
(ECA). Het hoofdkantoor werd 
gevestigd in Parijs (Afb. 17). 
Nog voor de eerste hulp Europa 
bereikte was de propaganda voor 
de "European Recovery Program" 
ERP al reeds begonnen, midden 
1948 gebruikte de Post in 58 ste
den in Italië een machinestempel 
"Aitu 'd America, pane e Lavoro" 
Amerika helpt, brood en arbeid 
(Afb. 18). In het Duitse Passau 
(Afb. 19) werd een tentoonstel
ling c.q. beurs ingericht met het 

doel om Amerikaanse producten 
te promoten. Het Duitse Bad 
Godesberg nabij Bonn, kreeg zelfs 
een Ministerie voor Wederopbouw 
(Afb. 2o) toegewezen om de be
schikbare gelden te verdelen. Een 
door de Italiaanse spoorwegen 
compleet ingerichte trein "il treno 
della Rinscita" (Afb. 21) reisde 
in 1953, van stad naar stad, ter 
ondersteun ing van de wederop
bouw in Italië. 
Vooraanstaande communisten 
uit de Sovjet-Unie, Oost-Europa, 
Italië en Frankrijk richtten in 1947 
het Communistisch Informatie
bureau COMINFORM op. Het was 
een overkoepelende organisatie 
van communistische partijen in 
Europa en beloofde financiële 
hulp aan de Oost-Europese landen 
om te voorkomen dat deze in 
de Amerikaanse invloedsfeer 
zouden terechtkomen De eerste 
zetel was gevestigd in Belgrado 
de hoofdstad van de Federatieve 
Volksrepubliek Joegoslavië. Na 
de uittreding van Joegoslavië 

Afh.22 Maarschalk Josip Broz Tito 

(Afb. 22) in 1948 vanwege Tito's 
steun aan de Griekse Burger
oorlog, werd de zetel verplaatst 
naar Boekarest (Roemenië). Op 25 
januari 1949 richtte de Sovjet-Unie 
samen met de Oost-Europese 
communistische landen een Raad 
voor wederzijdse economische 
hulp "COMECON" op (Afb. 23), met 
het hoofdkantoor in Moskou (Afb. 
24). Het was een reactie van de 
Sovjet-Unie op het Marshallplan. 
Comecon moest instaan voor de 
invoering van de financiële steun 
aan de Oost-Europese landen, 
ingesteld door de COMINFORM. 
Omdat de Marshallhulp een on
terechte inmenging in binnen
landse zaken van andere landen 
betekende, vond de COMECON de 
autonomie van de deelnemende 
landen belangrijker. 

Literatuur (o.a.): 
KalenderBlatt.de (aut. Anke 
Hagedorn) 
Geschiedenis.nl 
Wikipedia 

Afb.23 vladen van deelnemende landen 
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VERVALSINGEN HERKENNEN 
Sarrenstellmg: 
H.W.vanderVhstFRPSL.AIEP 
Assendelft ® 2013 

ARTIKEL 84 (99E AFLEVERING) - MODERNE POSTVERVALSINGEN VAN HONG KONG VAN DE $50 WAARDE (EMISSIE 2002) 

Het komt niet zo veel voor 
dat men postale verval
singen van andere dan de 
Europese landen tegen
komt. Bekend zijn de vele 
vervalsingen van Canada, 
maar over vervalsingen 
van Aziatische landen leest 
en hoort men weinig. 

Een aantal jaren geleden 
vroeg men mij of ik wat 
wist van vervalsingen van 
Hong Kong. 'Nee', was 
het antwoord, waarop 

de vragensteller mij een 
zegel liet zien, waarvan hij 
beweerde dat dit wel eens 
een vervalsing kon zijn. 
Als eerste heb ik mij voor
zien van een echt zegel. 
De echte postzegels zijn 
gedrukt bij Joh. Enschedé 
in Haarlem door middel 
van rasterdiepdruk. Het 
vermeende 'vervalste' ze
gel is gedrukt in offset, dus 
zou dit een vervalsing kun
nen zijn. Verder onderzoek 
was noodzakelijk om het 

vervalst-zijn te bevestigen. 
Als eerste heb ik een 
vergrote afbeelding van 
het echte zegel en het 
vermeende vervalste zegel 
gemaakt (afb. 1, z). Vervol
gens ben ik de achterkant 
gaan fotograferen en bleek 
dat de zogenoemde 'zijden 
draadjes' niet aanwezig 
waren in de vervalste zegel 
(afb. 3,4). Verzamelaars 
van Zwitserland kennen 
het fenomeen van 'zijden 
draadjes' wel. Alleen 

bleken naderhand dat 
dit geen 'zijden draadjes' 
waren, maar kunstvezels 
m verschillende kleuren, in 
vakjargon gezegd 'fibers'. 
Onder de microscoop zijn 
de verschillen duidelijk 
te zien (afb. 5). Omdat 
ik bij mijn onderzoeken 
altijd gebruik maak van 
UV-licht, heb ik zowel de 
voorzijde (afb. 6,7) als de 
achterzijde (afb. 8,9) van 
de originele en 'vervalste' 
postzegel bekeken en 

gefotografeerd. Duidelijk 
is op de foto te zien, dat 
de zogenoemde fosfor-
balkbij de originele een 
reactie geeft, terwijl deze 
ontbreekt bij de 'vervalste'. 
De'fiber'vezels bij de 
echte zegels lichten op, 
terwijl deze geheel ont
breken bij de 'vervalste'. 
Het volgende onderzoek 
was naar de gebruikte 
perforatievorm. Men heeft 
voor het 'perforeren van de 
originelen een 'sleeve' met 

Afb 2 - voorzijde vervalste postzegel 

Afb 3 - achterzijde originele postzegel Afb 4 - achterzijde vervalste postzegel Afb. s - boven (origineel) met 'fibef draadjes, 
onder (vals) zonder 'fiber" draadjes 

Afb. 6 - originele onder UV-licht (zie fosforbalk) Afb. 7 - vervalsing onder UY-licht (ontbrekende fosforbalk) 

Afb. 8 - achterzijde origineel met 'oplichtende' 'fiber' draadjes Afb. 9 -achterzijde vervalsing zonder 'oplichtende' 'fiber' 
draadjes 



kamperforaat gebruikt met 
een zogenaamd 'slotgat', 
een 'elliptical' m jargon 
Deze heeft bij de originele 
een scherpe 'stansing', 
terwijl deze bIJ de'ver
valste' een ruwe, met egaal 
rondlopende vorm heeft 
(zie afb 10) 
Door uitvergroting via 
de microscoop bleek, 
dat de gebruikte Chinese 
karakters en de letters van 
de echte en vervalste post
zegel veel verschillen 
De karakters op de echte 
postzegels zijn smaller dan 
op de vervalste (afb 11) 
en de letters HONG KONG, 
CHINA zijn ook anders De 
originele letters zijn smaller 
en hebben een specifieke 
vorm, terwijl die van de 
'vervalste' breder zijn en 
andere rondingen hebben 

(afb 12) Ook de raster
structuur IS anders Met be
hulp van groen licht zijn de 
verschillen beter zichtbaar 
gemaakt (zie afb 13) 
Nadat ik deze verschillen 
had geconstateerd, ben 
ik, zoals gebruikelijk, met 
kleuren gaan manipuleren 
Zonder deze wetenschap 
kan men eigenlijk tegen
woordig geen onderzoek 

meer verrichten, omdat 
juist door het manipuleren 
met andere lichtbronnen 
of via de computer met 
verschillende kleuren-
programma's men deze 
kleurveranderingen en 
de verschillen ziet tussen 
de echte en de 'vervalste' 
postzegels (afb 14,15) 
Als men de afbeeldingen 
goed bekijkt, zal men veel 

meer afwijkingen zien dan 
hierboven beschreven 

Een uitgebreidere versie 
van dit artikel en andere 
over moderne postale 
vervalsingen van Hong 
Kong zijn te lezen in het 
boekwerk Fakes Forgeries 
Expert nummer 15 van 2012 

Deze aflevering is de 99e 

uit de reeks 'Vervalsingen 
Herkennen' Ondergete
kende heeft voor zijn inge
zonden DVD (2e emissie) 
tijdens de Internationale 
Filatelistische Literatuur 
Tentoonstelling'IPHLA 
20t2' een 'VERMEIL' bekro
ning ontvangen 
(Zie voor informatie over 
deze DVD 'Filatelie' januari 
2012, pagina 47) 

Afb 12 - verschillen in letters HONG KONG CHINA 
(boven origineel / onder vals) Afb 13 - rasterstructmr (links rasterdiepdruk / rechts offset) 

Afb m - zonder kleurenmanipulatie Afb IS - met kleurenmanipulatie 



CITROEN, 
EEN LEGENDARISCH AUTOMERK 

Het begint allemaal met de naam
gever ir. André Citroen (1878-
1935) (i)- Hij is van Nederlandse 
afkomst. Zijn grootvader Roelof 
was groenteman in Amsterdam en 
liet zich Limoenman noemen, dat 
zijn zoon Barend later veranderde 
in Citroen. Andre's schoolmeester 
was het die uiteindelijk de trema 
op de 'e' van Citroen zette, waar
door de achternaam acceptabel 
'verfranste' in Citroen. André 
ontwikkelde zich tot een succesvol 
ingenieur en innovator. Hij kocht 
in Polen een Russisch patent om 
V-vormige tandwielen te produ
ceren. Dit was de bakermat voor 
het wereldberoemde Citroën-logo 
Double Chevrons (2) ofwel dub
bele pijlen. Hij begon in 1905 een 
tandwielfabriek, Societé des En-
grenages Citroen, na zijn bezoek 
van de Amerikaanse grondlegger 
aan de lopende banden voor au
toproducties in serie en automerk 
Henry Ford. 

FRITS NJIO, ALMERE 

'Creatieve technologie' is de slogan van het 

legendarische Franse automerk Citroen. Wie en wat ligt 

daar ten grondslag aan? En hoe slagen ze erin na zovele 

originele en succesvolle modellen telkens weer om met 

iets nieuws op de proppen te komen? 

Eerste modellen 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
drijft Citroen een munitiefabriek 
die ruim 23 miljoen granaten 
produceert. Uit deze winst begon 
hij een autofabriek naar het voor
beeld van Henry Ford. De eerste Ci
troen 'Type A' loopt in 1919 van de 
band met een motorvermogen van 
10 pk en geschikt om vier personen 
te vervoeren. Hiervan werden er 
10.000 geproduceerd. In 1922 
kwam zijn opvolger 5CV ofwel het 
Klaverblad. Daarna volgden nog 
een hele trits succesvolle model

len, zoals de B12, limousine C6, gele 
cabriolet Rosalie (3-5) - ook wel 
de badkuip genoemd - en in 1934 
de Traction Avant (6,7), de eerste 
auto met voorwielaandrijving en 
zelfdragende carrosserie. 
André Citroen blijkt ook een geni
ale marketingman. Hij organiseert 
voor zijn automerk rally's door 
onherbergzame gebieden, zoals 
de Crolsière Noir door donker 
Afrika, de Croisière Blanc door 
de Rocky Mountains van Canada 
en de Croisière Jaune door China. 
Hij zorgt voor de bewegwijzering 
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door heel Frankrijk, opent Parijse 
buslijndiensten met - uiteraard 
- Citroen autobussen, regelt auto
verzekeringen en zet een fijnmazig 
dealernetwerk op in Europa. 

zCVenDS 
In 1934 gaat Citroen zowat failliet, 
als André in december de Parijse 
Eiffeltoren voorziet van zijn merk
naam (8). Het toen al legendari
sche automerk wordt kort daarna 
overgenomen door bandenpro
ducent Michelin uit Clermont-
Ferrand. Op 3 juli 1935 overlijdt 
André Citroen (57) aan kanker. Hij 
was een man met een groot hart 
en werd op handen gedragen 
door zijn medewerkers. Hij had 
op 'zijn' fabriekscomplex aan de 
Parijse Quai Javel ook een kinder
crèche en bedrijfsmedische dienst 
opgezet. In zijn geest volgen pas 
de succesvolle modellen, zoals de 
2CV(9-i2), ofwel lelijke eend. Na 
de Tweede Wereldoorlog werd dit 

OMANIA 
LUNGU MARIUS 
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rijdende 'toppunt van eenvoud' 
een wereldwijd succes. Het model 
werd geproduceerd van 1948 tot 
1985, een ongeëvenaard record, 
waarvan ook afgeleide model
len als de 2CV AZU 'besteleend', 
Dyane, Mehari, Ami 6/8, Acadiane 
en Visa verschenen. Naast de 2CV 
verscheen de laatste Traction 
Avant (voorwielaandrijving) 15H 
als eerste met hydropneumatische 
veersysteem op de achterwielen. 
Deze technologie werd in de 
decennia daarna succesvol toe
gepast in de DS (13-17), la Déesse 
(godin), ofwel het strijkijzer, dan 
wel de snoek. President Charles 
de Gaulle heeft zelfs zijn leven te 
danken aan de DS. Toen een aan
slag op de rijdende presidentiële 

DS werd gepleegd, stoof deze met 
lek geschoten banden en achter-
spatbord weg (18). 
De president van de voormalige 
Noord-Afrikaanse republiek Da-
homé (Tunesië) vierde het einde 
van zijn Portugese kolonisator 
met een postzegel van de DS als 
autowrak van de voormalige 
gouverneur (19). 
Citroen produceerde ook de po
pulaire bestelbus HY (1947-1980) 
(20) die tegenwoordig nog op de 
wegen is te vinden als alternatie
ve camper of rijdende 'patatkar'. 
Het merk Panhard (21) lift mee 
op het succes van Citroen, maar 
verdwijnt van de markt wegens 
slechte kwaliteit en teruglopende 
verkoop. 

Verder met Peugeot 
Na de DS (1955-1975), waarvan er 
3,3 miljoen worden verkocht en de 
SM (22), een samenwerking met 
het Italiaanse Maserati, ook wel de 
'auto van Johan Cruyff' als bekende 
eigenaar, werden de GS (1970-
1981). BX (1982-1994) (23), CX (1974-
1989) (24), XM (1989-2000), Xantia 
(1993-2001), C5 (2001-heden) en 
C6 (2006-2012) modellen uitgerust 
met het hydropneumatische en 
later hydractieve veersysteem. De 
vering neutraliseert oneffenheden 
in de weg. Dat was in de jaren 60 
en 70 wel nodig, maar tegen
woordig zijn de wegen zo goed 
geasfalteerd, dat dit eens zo revo
lutionaire systeem nauwelijks meer 
wordt toegepast in de huidige 

modellen. De oliecrisis doet de 
rest en m 1974 gaat Citroen failliet. 
De Franse regering laat het merk 
fuseren met Peugeot uit angst voor 
massaontslagen en massastakin
gen. De PSA groep wordt geboren 
en gezamenlijk worden succesvolle 
modellen met eigen gezichten 
geïntroduceerd, zoals de Citroen 
LN/Peugeot 104, Citroen AX (25)/ 
Peugeot 205, Citroen Saxo (26)/ 
Peugeot 106. 

Al met al moet gezegd, dat André 
Citroen de juiste bouwstenen 
heeft geleverd om het legendari
sche automerk terecht te voorzien 
van 'Creatieve Technologie'. 
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Opgaven voor deze rubriek 
in liet aprilnummer 2013 
(verschijnt 4 april 2013) 
moeten uiterlijk op 1 maart 
2013 in het bezit zijn van de 
redactie van 'Filatelie', 
Postbus 30014, 
1303 AA Almere 
of op die datum per e-mail 
naar redactie(5)defilatelie nl 
zijn ingezonden. 

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

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

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

2013 

16 februari: 
Kloetinge. Voorjaarsbeurs, 
Amicitia, Schimmelpennmck-
straat 14,10-17 Tel 0113-
228562 ecm®zeelaTiddnet nl 

23-24 februari: 
Borculo.;flflr/(/Ä5 Fdafesti-
val, Muziekver Volharding, 
Haarloseweg 7,930-17 Tel 
0545-273404 2X om i6u 
pzveilmg, tel 0545-472896 
a damen38o(Supcmail nl 

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

2 maart: 
Vlissingen. Voorjaarsbeurs 
2013, Het Majoraat, Van Ho-
gendorpweg 58a, 10-17 
Tel 0118-464109 

8,9,10 maart: 
Varsseveld. Achterhoek 2013, 
Van Pallandhal, van Palland-
straatS.vr 19-22,23 10-18, 
zo-10-16 

16-17 maart: 
Nieuwegein. Grote ver-
zamelmarkt, Home Boxx, 
Symfonielaan, 930-1630 
www verzamelendnederland nl 

24 maart: 
Weeri.Filatelica Weert, sg 
Philips van Home, Wertastraat 
', 930-1530 Veiling 1245 
lomaschr@concepts nl 

29,30 maart: 
Gouda. ZPe Brievenbeurs/ 
Filamania/Goldacarta, 
Sporthal 'de Mammoet', 
Calslaan 101 
www brievenbeurs nl 

19,20 april: 
's Hertogenbosch. 4e 
Filafatr, Maaspoort Sports & 
Events 
Marathonloop i,vr 10-17, za 
10-16 wwwfilafairnl 

20-21 april: 
Bussum. Bassumfi la, Theater 
Bussum, Akkerlaan 
www bussumfila nl 

11 mei 
Houten. FILANUMIS 2013, 
Internationale Filateliebeurs 
met Numismatiek, Expo Hou
ten, 930-16 Tel 050-5033926 
('s avonds) 
www wbevenementen eu 

11-12 mei: 
Heerlen. €uro-Phila 2013, 
Mondriaan, John F Kenne-
dylaan 301 
j vdboschgiziggo nl 

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

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

9 februari: 
Alphen a/d Rijn. Maranat-
hakerk, Raadhuisstraat 82-84, 
10-16 Tel 0182-395103 
coroósalokpnmail nl 
Dronten. 'Open Hof', De Zuid 
2,1330-1630 Tel 0321-314305 
wolterschaap(5)solcon nl 
Elshout. Gebouw 't Rad, 
Kerkstraat 39,10-13 
Tel 0416-379919 
h I j albers(5)home 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 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12-16 
Tel 0227-542286 
Leusden. De Til, Hamersveld-
seweg 30,13-1630 
Tel 033-4943220 
DeLoupetahccnet nl 

Maassluis. Zalencentrum 
Koningshof, Uiverlaan 20, 
12-16 Tel 010-5916747 
secretarisvpmOgmail com 
Zuidlaren. Centrum de 
Ludinge, Ludinge 4,10-16 Tel 
050-4093722 
nij landhohomenl 

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 postzegelvereniging 
aalsmeer nl 
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravelijn 55 
Tel 055-3558600/06-30718411 
www emdejaarsbeurs nl 
Bilthoven. FCOE, 'Vogelnest', 
Boslaan 1,10-16 
Tel 0346-572593 (na i9u) 
Boskoop. 'In de Stek', Putte-
laan 148,13-17 tel 0172-215264 
jandezwijgerOtelfort nl 
Mijdrecht. De Meijert, Dr J 
V d Haarlaan 6,930-13 
Tel 0297-289322 
nenpand(5)hotmail com. 
www verzamelaarsderon-
devenen nl 
Pijnacker. USA-Can Filatelie 
De Acker, Berkenoord 2,10-15 
Tel 06-25240316 
emulderOplanet nl 
Reeuwijk. 'De Brug', Dunant-
laan t, 10-15 Tel 0172-216239 
jzirkzeeOziggo nl 
Woudenberg. Cultureel Cen
trum de Camp, de Bosrand 15, 
13-1630 Tel 033-2863510 
lva5i®ziggo 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 
Uden. Trefcentrum, Cello
straat 1,930-1230 
Tel 0413-265240 
schildertatiscali nl 
Veghel. 'De Golfstroom', van 
Diemenstraat ia, 930-1230 
Tel 0413-367786 
www verzamelbeursveghel nl 
Venlo. Zakeincomlex LimianZ, 
Kaldenkerkerweg 182b, 10-13 
Tel 077-3820064 

18 februari: 
Ommen. Hervormd Centrum, 
Pr Julianalaan 8,9-12 
Tel 0547-363000 

19 februari: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Brumeweg 272,14-1630 
Tel 024-3584332 
secretaris(Snovipost nl 

21 februari: 
Kerkrade. Cafe Rolduc, Zon-
«ï+raat Hl \ /a 10 Straat 33, va 19 

Tel 045-5415088 
b berendscsziggo nl 

23 februari: 
Brielle. Zalen Centrum, Lan-
gestraat 76,1230-1530 
Tel 0181-415640 
halooverbeek(aplanet nl 
Dordrecht. De gravenhorst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
10-16 Tel 078-6140706 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 10-13 
Tel 0475-321179 
j maessenOhome nl 
Zwolle. Jubal, 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 roelofsen(5)planet nl 
Wijk bij Duurstede. Karolin-
gersweg 234,11-1530 
Tel 06-22650760 
janwielolivenl 

2 maart: 
De Bilt. Cult & Verg Centr 
'H F Witte', Henri Dunantplein 
4,12-17 Tel 010-4802961 (na 
i8u)pweda@live nl 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg2,13-16 
Tel 0229-582544 
Drachten. Brecieschool De 
Drait, Flevo 190,10-16 
Tel 0512-382979 
j oomiOkpnplanet nl 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reegweg 79,12-16 
Tel 078-6814441 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldi-
straat 4,10-1530 
Tel 06-21485476 
dickschopmancsgmail com 
Meppel. Kerkelijk Centrum 
TRIAS, Groenmarkt 6,10-15 
Tel 0529-432746 
taf kuiper(a)hetnet nl 
Oosterhout. Wijkcentrum De 
Bunthoef, Bloemenhof 2, 
Tel 0162-432738 
ceespijpers(5)casema nl 
www oosterhouterpost nl 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,10-15 
Tel 0297-525556 
Waalwijk. Buurthuis 'De Bloe-
menoord', Bloemen-oord-
plein 3,9-13 Tel 0416-337982 
carlaevlohome nl 

3 maart: 
Heemskerk. Kennemer Col
lege, Plesmanweg 450,10-16 
Tel 06-54601303 
peter_degraaff(a)hotmail com 
Nunspeet. De Wheme, Ds de 
Bouterlaan 5,1315-1615 
Tel 0341-256163 
keesdebil(ähotmail com 
Obdam.Ver Gebouw De 
Brink, Dorpsstraat 153-155, 
9-12 Tel 0226-452047 
Uden. Trefcentrum, Cello
straat 1,930-1230 
Tel 0413-265240 
schilder(5)tiscali nl 

6 maart: 
Noordwijk. De Wieken, Was-
senaarsestraat 5, va 1330 
Tel 071-3614198 

9 maart: 
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 1 j alberscshome nl 
Emmen. De Giraffe/Eden Ho
tel, Van Schaikweg 55,930-16 
Tel 050-5033926 
mfoOwbevenementen eu 
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 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12-16 
Tel 0227-542286 
Leusden. De Til, Hamersveld-
seweg 30,13-1630 
Tel 033-4943220 
DeLoupeOhccnet nl 
Maassluis. Zalencentrum 
Koningshof, Uiverlaan 20, 
12-16 Tel 010-5916747 
secretarisvpm(agmail com 
Winschoten, gebouw S V 
Bovenburen, Tromplaan 
86,10-15 Tel 0597-592676 
gr elzen(Shetnet nl 

10 maart: 
Anna-Paulowna. Ontm 
Centr Veerbrug, Sportlaan 21, 
930-1300 
Tel 0223-531518/0224-223029 
Boxtel. Gem hs 'De Wal
noot', Regmahof 1,10-13 
Tel 0411-673485 
Rotterdam. Regardz Airport 
Hotel Rotterdam, Vliegveld-
weg 59-61,10-16 
Tel 030-6063944 
www mpo nl 
IJmuiden. Buurtcentrum 'De 
Spil', Frans Halsstraat 29,11-15 
Tel 06-41739966 
gswetsOquicknet nl 
Wijchen. Brede school 'Noor
derlicht', Roerdompstraat 76, 
10-13 
Tel 024-6413608/6413355 
Venlo. Zalencomplex Limi-
anZ, Kaldenkerkerweg 182b, 
to-13 Tel 077-3820064 
Wijchen. Brede school 'Noor
derlicht', Roerdompstraat 76, 
10-13 
Tel 024-6413608/6413355 

14 maart: 
KJoetinge. Amicitia, Schim-
melpenninckstraat 14,19-22 
Tel 0113-228562 
ecmOzeelandnet nl 

16 maart: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat 9,930-15 
Tel 0297-343885/322034 
www postzegelvereniging 
aalsmeer nl 
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravelijn 55 
Tel 055-3558600/06-30718411 
www emdejaarsbeurs nl 
Appingedam. ASWA-ge-
bouw. Burg Klauckelaan 16, 
10-16 Tel 0596-611454 
reintbosOziggo nl 
Boskoop. 'In de Stek', Puttel-
aan 148,13-17 tel 0172-215264 
landezwijgerOtelfort nl 
Leiden. Clubhuis KZ Da
naïden, Montgomerystraat 
50,10-16 Tel 071-5312597 
ia verkerk(5)casema nl 



Mijdrecht. De Mei|ert, Dr J. 
v.d.Haarlaan 6,93013. 
Tel: 0297289322. 
nenpandfflhotmail.com. 
www.verzamelaarsderon
devenen.nl 
Nieuwleusen. Gebouw 'De 
Bombardon', Burg. Bacxlaan 
181,1016. Tel 0529431528. 
lan schoemakercSzonnet.nl 
Schoonhoven. St. Ver. huis 
De Zilverstad, Nieuwe Singel 
39,1316 Tel 0172216239. 
IzirkzeeOziggo nl 
Woudenberg. Cultureel Cen
trum de Camp, de Bosrand 15, 
131630 Tel: 0332863510. 
lva5i®ziggo nl 

17 maart: 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,912. 
Tel 0224298416 
Uden. Trefcentrum, Cello
straat 1,9301230. 
Tel. 0413265240. 
schilder (Stiscali.nl 
Veghel. 'De Gol/stroom', van 
Diemenstraat ia, 9301230. 
Tel 0413367786. 
www.verzamelbeursveghel.nl 

19 maart: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Brumeweg 272,141630 
Tel: 0243584332. 

secretaris(a)novipost.nl 

21 maart: 
Kerkrade. Café Rolduc, Zon
straat 33, va 19. 
Tel: 0455415088. 
b.berends(5)ziggo.nl 

23 maart: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 35,1016 
Tel 0654741761. 
Brielle. Zalen Centrum, Lan
gestraat 76,12301530. 
Tel: 0181415640 
halooverbeekfiiplanet nl 
Dordrecht. De graven horst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
1016 Tel' 0786140706. 

24 maart: 
Allcmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6, Wi|k de 
Maare, 912. Tel 0227542286. 
EttenLeur. Nieuwe Nobelaer, 
A. van Berchemlaan 2,1016. 
Tel: 0306063944. 
www mpo.nl 
Huissen. Cultureel centrum 
'De Brink', Brink 8,1015 
Tel: 0263271979. 
jan.s.roelofsenOplanet.nl 

25 maart: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Brumeweg 272,1922. 

Tel: 0243584332
secretaris(5)novipost.nl 

30 maart: 
Bodegraven. Ouderencom
plex Rijngaarde, Rijngaarde 
1,101430. 
Tel: 0653260597/13536015. 
verwoerclvanwi)k(5)casema.nl 
De Meem. Cultureel Centrum 
De Schalm, Oramjelaan 10, 
912. Tel: 0630690519 
www.pf68 nl 
Deventer. Wijkcentrum Van 
Vlotenlaan, |. van Vlotenlaan 
85,1016. Tel: 0571291351. 
hegrocatelfort.nl 
HardinxveldGiessendam. 
Hervormd Centrum, 
Talmastraat 9,1016. 
Tel. 0620111834. 
arjanvanbaarenOplanet.nl 
www dephilatelist.nl 
Noordwijk. De Wieken, Was
senaarsestraat 5, va gu. 
Tel. 0713614198. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 1013. 
Tel 0475321179 
).maessen(Shome.nl 
Rotterdam. Larenkamp, 
Slinge3O3,vai0. 
dvdkroefcshetnet nl 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,1015. 
Tel: 0384216493. 

VEILINGEN 

Zwolle. Veilinghuis 'De Voor
straat', Voorstraat 23. 
Tel. 0384211045. 
veilinghmsOdevoorstraat.nl 
www.devoorstraatwmkel nl 
5 mrt. Kijkdag 8302130. 
5 mrt. Beursavond 1821.30. 
6 mrt. kijkdag 8.3018.50. 
6 mrt. 19U aanvang veiling 
7 mrt. 8 3015 kijkdag 
naveiling, telefonische 
naveilingtotiimrt. 15U. 

2124 maart: 
Utrecht. MPOveiling, Ener
gieweg 7, tel: 0306063944. 
wwwmpo.nl 

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

30,31 mei, 1 juni: 
Amstelveen. Veiling Co
rinphila. Tel 0206249740. 
www corinphila.nl 

3,4,5 oktober: 
Amstelveen. Veiling Co
rmphila. Tel. 0206249740. 
www.corinphila.nl 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082, 
25i8AD'sGravenhage 
Tel: 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag 1017 uur, zaterdag, 
zondag en feestdagen 1217 
uur. Gesloten op maandag, 2e 
paasdag, ze pinksterdag, Ko
ninginnedag, 25 december en 
1 januari. Museumkaart gratis. 
Voor kortingen zie 
www.muscoïïi.nl 
Studiezaal Postwaarden 
Maandelijks kunt u  alleen op 
afspraak  origineel materiaal 
uit het depot postwaarden 
bestuderen en bezichtigen. 
Onderzoekersdagen: (donder
dag) 14 februari, 14 maart, 18 
april en 16 mei. Als u materiaal 
wilt bestuderen, neem dan 
contact op met Monique Erke
lens (tel 0703307567), email 
merkelens(a)muscom Sinds 1 ja
nuari 2012 moet de onderzoeker 
 zoals elke museumbezoeker 
 normaal toegang betalen. 

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

STEMPELS 
Samenstelling 
Kees Verhulst, postbus 24013 2490 AA Den Haag, 
Email' k.verhulst@ziggo.nl 

TIJDEN VERANDEREN 

Ook in de wereld van de 
poststempels veranderen de 
tijden De digitalisering slaat 
toe. In het buitenland zagen 
we het al eerder, onder andere 
m Canada en m Australië, 
maar nu ook moeten we er 
m Nederland aan geloven 
digitale 'poststempels'. We 
moeten eigenlijk meer van 
prints spreken dan van stem
pels Dit heeft niets meer met 
afstempelen te maken, maar 
hoe noemen we dit eigenlijk' 
Afprinten' U mag het zeggen. 
In steeds meer sorteercentra 
wordt gebruik gemaakt van 

nieuwe sorteermachines, 
waarin geen stempelchché 
meer aanwezig is, maar een 
printer. Het gaat daarbij om 
een inkjetprinter die een 
'afdruk' op de postzegel 
plaatst. Zie hier een afdruk uit 
Rotterdam, genummerd 502 
PostNL heeft gekozen voor een 
afbeelding die sterk lijkt op 

de oude stempelafdrukken, 
een rond dagtekeningstem
peltje met de plaatsnaam, een 
nummer en een stempelvlag 
Ie zou zeggen, dat de printer 
elke willekeurige afbeelding 
kan printen, bijvoorbeeld met 
de naam PostNL erin, maar 
daar heeft men met voor 
gekozen. 
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STEMPEL LEIDEN 

Ook op 27 januari is er een 
bijzonder poststempel 
uitgeven door PostNL ter 
gelegenheid van de viering 
van de Postzegeltotaaldag in 
Leiden. Tijdens deze viering 
wordt de fijnschilder Gerrit 
Dou herdacht die geboren en 
getogen is m Leiden. In het 
stempel zien we een gestileerd 

, e%e l to t a 

' ^ a r ( 20A'i 
zelfportret dat is afgeleid van 
een dergelijk schilderij, zoals 
dat op internet is te vinden op 
de website www.schilderi|en. 
nu 
Op Wikipedia is over de schil
der het volgende te vinden: 
Gerrit Dou, geboren en over
leden m Leiden, ging aanvan
kelijk m de leer bij zijn vader, 
Douwejansz dieglasschilder 
was. Daarna ging hij twee jaar 

m de leer bij de glasschilder 
Pieter Couwenhorn. Op zijn 
veertiende ging hij drie jaar 
lang m de leer als (eerste) 
leerling van Rembrandt, die 
destijds samen met zijn vriend 
lan Lievens een atelier had. 
In 1632 vestigde hij zich als 
zelfstandig schilder m Leiden 
en verwierf daar al snel grote 
roem. Zijn werk vertoonde ze
ker m het begin grote invloed 
van Rembrandt, zodanig zelfs 
dat het onderscheid soms 
moeilijk te maken valt. Het 
Rijksmuseum in Amster
dam IS m het bezit van zijn 
belangrijkste werk 'Portret 
van een lezende oude vrouw' 
(ca. 1630). 
Vanaf omstreeks 1640 legde 
hij zich toe op het vervaardi
gen van over het algemeen 

STEMPELS LOOSDRECHT 

Helaas kon ik de afbeeldingen 
net met meer in het janua
rinummer publiceren, maar 
deze maand kan ik u alsnog 
de stempels tonen die m Loos
drecht zijn gebruikt Als eerste 
het bijzondere poststempel 
ter gelegenheid van de 100e 
Filatelistendag met als thema 
Het Nederlandse Rode Kruis. 
De datum van de viering van 
deze dag was 27 januari 2013. 
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Er werden gelegenheidsen
veloppen verkocht met een 
afdruk van dit stempel. 

Daarnaast werd een ander 
beurspoststempel gebruikt in 
de stand van PostNL tijdens 
de drie beursdagen Zoals 
bekend werd op vrijdag 25, 
zaterdag 26 en zondag 27 ja
nuari 2013 25e filateliebeurs m 
Loosdrecht gehouden. Vorig 
jaar bezochten ruim 3500 
belangstellenden de beurs. 

op klem formaat geschilderde 
genrestukken (taferelen uit 
het dagelijks leven). Hierbij 
ging hi] zeer gedetailleerd 
te werk. Door die steeds 
grotere perfectie m de details 
wordt hij gerekend tot de 
'fijnschilders'. Zijn verfijnde 
techniek bracht hem er zelfs 
toe zijn eigen penselen te 
fabriceren. Een gevolg van 
zijn grote aandacht voor het 
detail was wel, dat zijn belang 
als portretschilder afnam, zijn 
klanten hadden gewoonweg 
met de tijd om zo uitgebreid 
te poseren. 

De taferelen werden vaak ge
schilderd als gezien door een 
boogvenster, wat de intimiteit 
van het tafereel bevorderde. 
Deze techniek heeft veel 
navolging gevonden. Ook 
perfectioneerde hij de licht/ 
donkereffecten (chiaros
curo) door nachtstukken met 
kaarslicht te produceren, 
waarvoor hij buitengewoon 
veel voorstudie pleegde. Hij 
IS ook wel bekend als Gerard 
Dou, een Franse versie van zijn 
naam die hij aan het einde van 
zijn carrière gebruikte. 

http://www.verzamelaarsderondevenen.nl
http://www.verzamelaarsderondevenen.nl
http://Stiscali.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl
http://mpo.nl
http://www.pf68
http://dephilatelist.nl
http://www.devoorstraat-wmkel
http://wwwmpo.nl
http://www.rapp-auktionen.ch
http://corinphila.nl
http://www.corinphila.nl
http://www.muscom.nl
http://www.musco%c3%af%c3%afi.nl
mailto:k.verhulst@ziggo.nl
http://www.schilderi%7cen
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BINNENLANDSE 
BUDEN 

Stoere Germanen en 
meer 
De voorzitter doet ook het 
secretariaatswerk, de pen
ningmeester houdt ook 
de ledenadministratie bij 
en redigeert het clubblad, 
maar oproepen aan de 
leden om het bestuurlijke 
draagvlak te vergroten, 
haalden (nog) niets 
uit. Jammer toch, want 
Liechtenstein is een mooi 
verzamelgebied, met een 
rijk verleden (19122012) en 
het Mededelingenblad 
van de Liechtenstein
verzamelaars heeft zeker 
niveau. 
In het decembernummer 
onder meer een stukje over 
Liechtensteinse postzegels 
die om uiteenlopende re
denen van opdrukken zijn 
voorzien. We staan daar 
meestal niet zo bij stil, 
maar iedere opdruk heeft 
zijn eigen achtergrond
verhaal: een overname 
van het postbedrijf, een 
natuurramp, een tekort 
aan bepaalde frankeer
waarden, een uitverkoop 
van restanten, enz. 
René de Winter schenkt 
aandacht aan 'Vorstin Elsa 
von und zu Liechtenstein'. 
In 2012 was het 65 jaar 
geleden dat deze 'raadsel
achtige vorstin' overleed. 

I^PVV^IWWVVV^nVffW^PI 
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nomische malaise. Hoge 
schulden, hoge aflos
singsrentes, misoogsten, 
werkloosheid en armoede 
riepen om een antwoord. 
De regering organiseerde 
werkloosheidsprojecten 
om de ellende het hoofd 
te bieden. Bruggenbouw, 
wegenbouw en de aanleg 
van een kanaal worden 
op de zegels afgebeeld. 
Aan de harde werkers 
valt weinig armoede af te 
lezen: stoere Germanen 
in een prachtige entou
rage, die niet voor zwaar 
werk terugdeinzen. De 
Duitse ontwerper Heinz 
Räbiger heeft de Russische 
concentratiekampen niet 
overleefd. 

Voor de jeugd 
Bij Jungfraupost zit ik niet 
in het systeem, dus moet 
ik mijn oordeel over dit 
blad van de Studiegroep 
Zwitserland baseren op 
twee nummers die ik op 
de Postex bemachtigde, 
de afleveringen 132 en 133, 
juni en september 2012. 
Daarin is onder meer spra
ke van een eigen website, 
voorlopig eenvoudig van 
opzet: www.studiegroep
zwitserland.nl 
Aflevering 132 laat iets van 
de vele verzamelgebie
den van Zwitserland zien. 
Postverkeer op het meer 
van Zürich, een stukje 
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De Winter schreef ook 
een verhaal over de 
Liechtensteinse emissie 
1937. postzegels met een 
nazitintje, die een aantal 
werkverschaffingspro
jecten in beeld brengen. 
Ook Liechtenstein werd in 
de jaren dertig geplaagd 
door 'het spook van de 
werkloosheid'. Net als de 
andere Europese landen 
had het land veel last van 
de gevolgen van de eco

postoorlogOanHeijs), 
klederdrachten op Proju
ventutezegels. In de jaren 
1933 1942 werden door 
de Zwitserse posterijen 
jaarlijks drie  in de laat
ste jaren twee  kleder
drachtzegels uitgebracht 
met een toeslag voor Pro 
Juventute. Alleen in 1937 
verschenen de zegels niet. 
Op ieder van die zegels 
staat een afbeelding van 
een vrouw in klederdracht. 

representatief voor het 
desbetreffende kanton. 
Bert de Graaff schetst een 
mooi beeld van de boei
ende ontstaansgeschiede
nis en achtergronden van 
deze zegels. 
In aflevering 133 beschrijft 
Evert Poel een aantal 
Zwitserse brieven uit het 
midden van de 19e eeuw 
met een 'Verspätungs
stempel'. We kennen dat 
stempel in Nederland ook: 
Na Posttijd. De stempels 
werden geplaatst als een 
brief niet meer op de 
verzenddatum met de 
postkoets meegegeven 
kon worden, omdat hij te 
laat bij het postkantoor 
was afgegeven of in de bus 
gedaan. Poel laat per kan
ton zien welke stempels 
werden gebruikt. Verschil
lende variaties op 'Trop 
tard'.'Après Ie Depart' en 
'Zu Spät' passeren daarbij 
de revue, mooi geïllu
streerd met poststukken, 
deels in kleur. Een prima 
leesbaar blad, Zwitsers
keurig verzorgd. 

Diemen aan Zee 
Het is het lot van menig 
redacteur: als de kopij 
niet toestroomt, klim je 
zelf in pen of toetsenbord 
om 'het blaadje' te vullen. 
Peter Prins schreef in zijn 
eentje het verenigings
blad van postzegelver
eniging 'De Zegelaars' 
uit Diemen vol met een 
mooi artikel over Fort Die
merdam. Het gaat om een 
historisch onderzoek, fraai 
geïllustreerd met kleurrijk 
filatelistisch en ander 
materiaal. Fort Diemerdam 
behoort tot de Stelling van 
Amsterdam, de verde
digingslinie die rond de 
vorige eeuwwisseling 
rond de hoofdstad werd 
aangelegd en in 1996 van 
de UNESCO het predicaat 

'werelderfgoed' kreeg. 
Voor zijn verhaal gaat 
Prins terug tot in de 
roerige jaren van de 
Patriottentijd. In juli 1787 
werd bij de Diemerdam 
een versterking gebouwd 
met vijf kanonnen. De 
dominee van Diemen werd 
aangesteld als direc
teur van de kanonniers 
en sprak krijgshaftige 
woorden bij de inhuldi
ging van de versterking, 
maar de soldaten waren 
minder stoer en vlucht
ten bij het eerste gevaar 
naar het veilig geachte 
Amsterdam. Prins brengt 
het geschiedenisverhaal 
met mooie anekdotes tot 
leven. Na de FransDuitse 
oorlog (18701871) maakte 
Nederland serieus werk 
van het versterken van zijn 
defensie en kwam de Stel
ling van Amsterdam tot 
stand. Van 1886 tot 1896 
werd Diemerdam omge
bouwd tot een kustbatterij 
die de IJmonding moest 
bewaken, samen met Fort 
Pampus en een batterij 
bij Durgerdam. Uiteraard 
komt ook inundatie als 
verdedigingsmiddel ter 
sprake. Tegenwoordig 
wordt druk gewerkt aan 
het behoud van het fort, 
dat  als zoveel forten in 
de Stelling  ook nog eens 
in een prachtig en bijna 
ongerept natuurgebied 
ligt, onder toezicht van 
Staatsbosbeheer. Er wonen 
ringslangen, er neste
len haviken en vossen. 
'Diemen aan Zee heeft er 
een uniek plekje om te 
recreëren bij gekregen'. 

Reizen over de wereld 
Het blad van de postze
gelvereniging 'IJmuiden' 
Postzegelpraat wordt 
door redacteur Gerard 
Swets heel zorgvuldig 
en met veel gevoel voor 
layout in elkaar gezet 
wordt. Dat was ook de 
reden dat de organisatie 
van Filamanifestatie 2012 
hem vroeg de tentoonstel

lingscatalogus te maken. 
In het decembernummer 
wordt teruggeblikt op dit 
bijzonder geslaagde eve
nement én vooruitgekeken 
naar Filamanifestatie 
2014, dat door Castricum, 
Heemskerk en Beverwijk 
georganiseerd zal worden. 
Hopelijk is Gerard weer 
bereid de catalogus te 

verzorgen. 
'Postzegelpraat' wordt ge
heel gevuld met berichten 
over verenigingsactivi
teiten en door leden die 
vertellen over hun postze
gelhobby. Mooie verhalen 
over de goede oude tijd, 
toen de Amsterdamse 
postzegelmarkt nog een 
Eldorado was en zegels 
met Velpon en dik bruin 
plakband voor eeuwig 
vastgelegd werden. Henk 
Heerink ('Lid 46') vertelt: 
'Postzegels verzamelen 
doe ik al vanaf mijn 
jeugd, nu ruim een halve 
eeuw geleden. Dat was 
toen mijn manier van 
over de wereld reizen, 
wel altijd met een atlas 
bij de hand. Fascine
rende landen bezoeken, 
'vreemde' gebruiken 
leren kennen, exotische 
dieren zien of gewoon 
genieten van prachtige 
zegels. Ik verzamelde 
echt alles. Dagen, weken, 
was ik ermee bezig, maar 
structuur, nee, dat zat er 
niet in.' Vijftig jaar later 
weet hij nog steeds niet 
welke kant het op gaat: bij 
postzegels is bijna alles 
interessant! Zie ook: 
www.postzegelvereniging
ijmuiden.nl 

Gerrit Dou 
De Leidsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars 
is trots op de ouderwetse 
manier, waarop de naam 
nog steeds gespeld wordt: 
met een dubbele 'e' en 
'sch'. Het geeft een zeker 
cachet van oud en deftig. 
De vereniging is al 'op 
jaren' (opgericht in 1940), 

mailto:johndehe@gmail.com
mailto:edwin.muller@kpnmail.nl
http://www.studiegroepzwitserland.nl
http://www.studiegroepzwitserland.nl
http://www.postzegelverenigingijmuiden.nl
http://www.postzegelverenigingijmuiden.nl


maar gezien de vele acti
viteiten die georganiseerd 
worden nog springlevend. 
De jaarlijkse 'Postzegelto-
taaldag' in januari is een 
van de hoogtepunten, 
in het decembernum
mer van de Sleutelpost 
wordt vooruitgeblikt op 
het thema van die dag: 
de 'fijnschilder' Gerrit 
(Gerard) Dou, geboren, 
getogen en overleden in 
Leiden (1613-1675). 
Hilbert A.C. Kamphuisen 
schreef een mooi artikel 
over Dou, kleurrijk geïl
lustreerd. Op het mternet 
bleek weinig houvast 
te vinden. 'Hoe verder 
je komt, hoe groter de 
onduidelijkheden c.q. 
leemten worden. Wiki-
pedia hielp mij niet veel 
verder. Er zijn weinig 
werken van Dou in Leiden 
aanwezig terwijl ze in de 
musea van de hele wereld 
tot in Noord- en Zuid-
Amerika en in heel Eu
ropa, van Rusland tot in 
alle landen om ons heen 
"bij bosjes"hangen'. Een 
klein antiquarisch boekje 
Uit 1902 bleek daarna vol
doende stof te bieden voor 
een informatief en goed 

j^riilliSillLMill 

leesbaar stuk. 
Dou was een leerling van 
Rembrandt, die slechts 
6-7 jaar ouder was dan 
Dou. De ouders van Rem
brandt hebben voor Dou 
geposeerd ('Portret van 
een lezende oude vrouw' 
-1630-35). Hoewel Gerrit 
Dou nooit zo beroemd 
werd als zijn leermeester, 
was hij - ook in zijn eigen 
tijd- iemand die mee
telde. Soms brachten zijn 
schilderijen zelfs meer op 
dan die van Rembrandt. 
De vereniging heeft een 
persoonlijke zegel van 
Gerrit Dou uitgebracht. 
De afleveringen van de 
Sleutelpost zijn ook te 
lezen op de website van de 
vereniging: www.lvpv.nl 

Lovende woorden 
ledere keer als ik Peter 
Poortvliet, voorzitter van 
Po&Po, tegen het lijf loop, 
spreekt hij me aan op iets 
wat ik nooit geschreven 
heb: een minder vlei
ende opmerking over 'zijn' 
vereniging. Ook daarom 
zal ik deze keer extra mijn 
best doen om lovend te 

schrijven over De Postzak, 
het huisorgaan van deze 
publicitair zeer actieve 
vereniging. 
In aflevering 212, decem
ber 2012, springen drie 
artikelen eruit. Bert van 
Marrewijk schreef over 
'zelfinktendetuimel-
stempels'. De beeldende 
benaming is van hemzelf, 
het zijn die grote ronde 
stempels die we tegen
woordig (vanaf 2006) 
tegen kunnen komen op 
poststukken die behan
deld zijn in allerlei post-
vestigingen, postpunten, 
postwinkels, Bruna-
winkels en supermarkten. 
Van Marrewijk legt uit, 
waarom die stempels er 
kwamen (bedieningsge
mak en vereenvoudiging 
van de datuminstelling) 
en welke types we kunnen 
onderscheiden. Hij maakt 
ook duidelijk, dat we hier 
met een verzamelgebied 
te maken hebben, dat met 
de nodige speurzin nog 
talloze mogelijkheden 
biedt. Zijn artikel biedt 
daarvoor een prachtige 
basis. 
René E. Taselaar schreef, 
met medewerking van Ad 
C. de Bruin, een belang
wekkend artikel over de 
postverbindingen via het 
Rode Kruis in september en 
oktober 1944. Op Walche
ren en Zuid-Beveland heb
ben Rode Kruisafdelingen 
zich ingespannen om in 
deze maanden de post
verbindingen in stand te 
houden, toen de posterijen 
nauwelijks meer functi
oneerden. Hans E. Aitink 
belichtte de postcensuur 
in ons overzeese gebieds
deel Curasao in de Tweede 
Wereldoorlog. Mooie 
poststukken illustreren 
het doel en de werking 
van die censuur. Alleen al 
voor zo'n decembernum
mer zou je lid worden van 
Po&Po. 

BUITENLANDSE BUDEN 

Nederland In het 
buitenland 
Ook buiten onze lands
grenzen kent het verza
melgebied Nederland vele 
liefhebbers. Aan de ene 
kant komt dit, omdat Ne
derland jarenlang bekend 

stond vanwege een voor
zichtig uitgiftebeleid met 
fraaie ontwerpen; aan de 
andere kant biedt onze rij
ke (koloniale) geschiedenis 
veel aanknopingspunten 
voor een uitdaging wat 
betreft postgeschiedenis. 
In verschillende landen 
hebben verzamelaars zich 
verenigd in studiegroepen 
die zich bezig houden 
met het verzamelgebied 
Nederland. Naast het 
organiseren van bijeen
komsten, geven deze 
verenigingen ook eigen 
bladen uit welke voor de 
verzamelaar in Nederland 
een welkome aanvulling 
kunnen zijn op onze eigen 
filatelie. In dit nummer wil 
ik drie van deze verenigin
gen voorstellen. 

ArGe Niederlande 
Bij onze oosterburen 
hebben de Nederland ver
zamelaars zich verenigd in 
de ArbeitsGemeinschaft 
(ArGe) Niederlande. Deze 
geeft drie keer per jaar het 
blad Nederland onder de 
Loep uit, een kleurrijk ma
gazine van rond de dertig 
bladzijden. De inhoud van 
dit blad heeft een sterk 
posthistorisch karakter. Zo 
staan er m het december
nummer van 2012 artikelen 
over de particuliere 
pakketpost van de firma 
Koens in de 19e eeuw (per 
koets, trein en stoomboot) 
en de postvlucht van Java 
naarManillaini935. Een 
opvallend leuk artikel 
gaat over een schaars 
kleinrondstempel met de 
tekst Amsterdam Tent. Dat 
in 1883 is gebruikt op de 

enige wereldtentoonstel
ling die in ons land ooit 
IS gehouden. Het artikel 
wordt geïllustreerd met 
enkele fraaie kleurenteke-
ningen alsmede ansichten 
uit die tijd. Meer kleurrijke 
afbeeldingen vinden we 
bij een artikel over geogra
fische ansichtkaarten die 
rond de politionele acties 
zijn uitgegeven. 
Lidmaatschap: € 22,-
Contactadres: Peter Heek, 
Postfach 2901,65019 Wies-
baden, Duitsland 
E-mail: 
heck-peterOt-online.de 
Website: 
www.arge-niederlande.de 
Voordeel van deze Arge 
is dat de bijeenkomsten 
ook vanuit Nederland nog 
eenvoudig bezocht kun
nen worden. 

Netherlands Philatelic 
Circle 
In het Verenigd konink
rijk zijn de Nederland
verzamelaars verenigd in 
de Netherlands Philatelic 
Circle. Ook deze vereni
ging geeft drie keer per 
jaar een blad uit, zij het dit 
maal in zwart wit met een 
iets mindere drukkwaliteit. 
Ook hier veel postgeschie
denis. In het novem
bernummer van The 
Netherlands Philatelist 
staat het tweede deel van 
het artikel over de post
kantoren tijdens de Franse 
overheersing. Nadruk ligt 
nu op de stempels die zijn 
ingevoerd in de tijd nadat 
het koninkrijk Holland was 
opgeheven. Behandeld 
worden de departementen 
118 tot en met 126. Verder 

een artikel over de post
stempels van Hollandia 
op Nederlands Nieuw 
Guinea en een artikel over 
de postbootverbindingen 
over de Noordzee tussen 
1822 en 1832. Dit laatste 
artikel gaat over een 
boeiende periode omdat 
juist in die tijd wordt om
geschakeld van zeilboten 
naar stoomboten. Een 
viertal poststukken wordt 
aan de hand van stempels 
en andere aanduidingen 
toegelicht. 

Lidmaatschap: £15,-
Contactadres: Paul Mc-
Gowan, 50 Laburnum Lea, 
HAMILTON,Lanarkshire ML3 
7LZ, Scotland 
E-mail: 
f.mcgowansqoobtinter-
net.com 
Website: 
www.netherlandsphilate-
lic.org.uk/ 
Nieuwe leden krijgen als 
welkomsgeschenk het 
boek Introducing Combi-
Mail -Aeropostal History 
van Frans van Beveren, 
een boek van 256 pa
gina's in hard cover dat de 
luchtpost naar 89 landen 
behandelt. 

American Society for 
Dutch Philately 
In de VS is de American 
Society for Dutch Philately 
actief. Deze vereniging 
geeft maar liefst 6 keer per 
jaar een zwart/wit blad uit. 
Ook nu veel postgeschie
denis. Het tweede nummer 
van de 37e jaargang van 
Netherlands Philately 
bevat drie artikelen welke 
allen een band hebben 
met postvervoer per 
boot. In het eerste wordt 
een zeldzaam stempel 
getoond dat is gebruikt op 
de postverbinding van de 
plantage Berg en Dal naar 
Paramaribo. In dit geval 
is het stempel zelfs uniek 
omdat het enige is, waar
bij het stempel vergezeld 
wordt van een leesbaar 
datumstempel. Het tweede 
artikel betreft de Nieuw 
Amsterdam en de Alblas-
serdijk, twee schepen van 
de Holland-Amerikalijn. 

http://www.lvpv.nl
http://www.arge-niederlande.de
http://net.com
http://www.netherlandsphilatelic.org.uk/
http://www.netherlandsphilatelic.org.uk/
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De Alblasserdljl< was voor 
mij een minder bel<ende 
wat vermoedelijk komt, 
omdat het hier gaat om 
een vrachtschip. In feite 
gaat het om een Ameri
kaanse marineboot die 
na de oorlog door de HAL 
is gekocht en verbouwd. 
Nog kleurrijker (Jiguurlijk 
dan) is het stuk over de 
S.S. Kaloma, waarvan een 
postkaart wordt getoond 
die het schip vanaf Em
mahaven (Sumatra) heeft 
vervoerd. Deze vrachtboot 
was in 1907 gebouwd 
tijdens een grote staking in 
Schotland. De werf had een 

afleveringverplichting met 
deadline en heeft daarom 
ondanks de staking door
gewerkt met onervaren 
personeel. Dat hebben ze 
geweten, want al tijdens 
de eerste reis had het schip 
veel problemen en maakte 
het water. Na reparatie 
ging het wederom mis. 
Het schip werd tot zinken 
gebracht om te voorko
men dat de lading vlam 
vatte. Later is het gelicht, 
opgeknapt en heeft het 
toch nog tot 1931 dienst 
gedaan. Het tijdschrift sluit 
af met een uitgebreide be
schrijving van de nieuwe 

uitgiften, iets wat de 
andere twee verenigingen 
links laten liggen. 
Lidmaatschap: $30,
Contactadres: 
Jan Enthoven, 221 Coachllte 
Ct. S., Onalaska, Wl 54650
8710, USA. 
Email: 
jenthovenOcenturytel.com 
Website: 
www.asnpi97';.com 
Het is ook mogelijk om een 
digitaal lidmaatschap te 
nemen. U krijgt het blad 
dan 6 keer per jaar als 
pdf per email. De kosten 
bedragen dan slechts $10. 
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COLLECTING & EXHIBITING PICTURE POSTCARDS 

On langs werd mij ge
vraagd om een review over 
bovengenoemd boek te 
schrijven wat mij ter hand 
gesteld werd. Vooral het 
tweede deel van de titel is 
een absolute eyeopener 
voor mij. En ik vermoed dat 
ik daar niet alleen in sta. 

De Finse auteur SeijaRiitta 
Laakso begint haar verhaal 
meteen korte inleiding 
waarin zij het een en ander 
over de geschiedenis van 
collectibles uit de doeken 
doet. Zij gaat daarbij snel 
over van nonpostal col
lectibles zoals CDV (Carte 

de visite) fotografie, recla
mekaartjes en daarnaast 
toont zij ook postwaarde
stukken die dus zijdelings 
ook raakvlakken hebben 
met de prentbriefkaart. 
Het boekwerk van pim. 
250 pagina's is rijk geïl
lustreerd met kaarten uit 
haar eigen verzameling. 
Daarbij mag aange
tekend worden dat er 
zeker absolute juweeltjes 
afgebeeld zijn. Zij is ook 
zo eerlijk om te vermelden 
dat de afbeelding van de 
Bauhauskaart er een van 
een kopie is, aangezien 
een originele behoorlijk in 
de papieren loopt. 
Ook is er een hoofdstuk 
gewijd aan druktech
nieken, voor een echte 
kaartenliefhebber is dit 
grotendeels bekende 
materie, maar altijd leuk 
om ook eens een andere 
mening te lezen en zeker 
ook m combinatie met 
de mooie illustraties. Dan 
worden de topografische 
en thematische kaarten 
aangehaald. Gewoon het 
bekijken waard, maar 
het biedt weinig nieuwe 
inzichten. 
Anders is het echter wan
neer we komen bij het deel 
van het boek wat gaat over 
het eventueel tentoonstel
len van prentbriefkaar

ten bij een filatelistisch 
evenement. Zeer interes
sant en zeker wanneer je 
wat meer met je collectie 
wilt doen en wilt horen of 
je op de goede weg bent 
Is het tentoonstellen van 
je eigen dierbare kaarten 
een mooie manier om 
ook algemene erkenning 
te krijgen dat je in de 
loop der jaren een mooie 
en zeldzame collectie 
bij elkaar hebt weten te 
brengen. Dit is voor mij het 
sleutelonderdeel van dit 
boekwerk en waarvoor ik 
het zeker zou willen aan
schaffen. Er worden allerlei 
ins en outs van diverse 
organisaties verteld en hoe 
een collectie opgezet kan 
worden zodat ze ook direct 
tijdens tentoonstellingen 
getoond kan worden. 
Leuk boekwerk, mooie 
diversiteit aan afbeel
dingen waarbij een deel 
voor de doorgewinterde 
verzamelaar toch wel 
bekend materiaal laat 
zien. Desalniettemin door 
het deel over het eventu
eel tentoonstellen van je 
collectie prentbrief kaarten 
is dit een leuke aanwinst 
voor de boekenplank. 

Auteur mevrouw Dr. Seija
Riitta Laakso is een be
kende Finse posthistorica. 

Zij promoveerde in 2006 
tot doctor In de geschiede
nis met een filatelistisch 
belangrijk onderzoek: 
Across the Oceans. 
Development of Overseas 
Business Information 
Transmission 18151875. 
De handelseditie van dit 
proefschrift verscheen in 
2007. 

Han Ruyters, Utrecht 

Collecting & exhibiting 
picture postcards 
ISBN 9789529312900 
Uitgegeven in eigen be
heer. 256 pag., ingenaaid, 
2012. Volledig full colour. 
De prijs van het boek is 
€ 341 eventuele porto
kosten. 
Mevrouw Laakso komt 
naar de eerste GoldaCarta 
beurs (2930 maart in de 
Mammoethallen te Gouda, 
(tegelijkertijd met de Brie
venbeurs/Filamania) om 
haar boek te presenteren 
en  indien gewenst  te 
signeren. Tevens zal mw, 
Laakso in Gouda 2 master
classes geven. 
Wenst u het boek toege
zonden te krijgen, dan is 
het verkrijgbaar bij René 
Hillesum Filatelie m Zwijn
drecht, tel: 0786101520. 
hillesum(5)filatelist.com 

http://www.asnpi97';.com


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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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

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

Alle abonneesof ze dit 
blad nu via een aangesloten 
vereniging ontvangen, dan 
vî el 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 AlinereHout 
Vergeet vooral niet uw hand
tekening te plaatsen! 
Onvolledig ingevulde, niet 
ondertekende of onleesbare 
formulieren worden niet in 
behandeling genomen. 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

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

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

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 
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Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye in Almere
j . Hout tot het afschrijven van het verschuldigde bedrag van 

zijn/haar eigen bank of gironummer. 
Straat en nummer: 

(handtekening) 
Telefoon Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
Giro/banknummer: "^et een ondertekende machtiging worden in behandeling 

genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
Ten name van: verschijnen van 'Filatelie'. 



NIEUWE UITGIFTEN 
Samenstelling: 
ArieNoorlandAIJP 
Postbus 21331,3001 AH Rotterdam 

In deze rubriek worden 
zegels vermeld van landen 
die  voor zover dat is na te 
gaan  zi)n aangesloten bij 
de Wereldpostunie (UPU). In 
enkele gevallen worden ook 
nIetUPUlanden vermeld, 
bijvoorbeeld 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 omschrij

ving ervan) nog met door de 
samensteller van deze rubriek 
ontvangen. 

EUROPA 

ALAND 
i5i'i3. Kunstmuseum 50 
jaar. 
Världen € 1.10. Schilderij 'Ver
langen' van Guy Frisk (1934). 
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ANDORRA SPAANS 
5ii'iz. Kerst. 
€ 0.36. Schilderij 'Kerst
avond', Maria met Jozef en 
Jezus. 

ARMENIË 
30ii'i2.100e geboortedag 
Samvel Kocharyants (1909

1993). 
350 d. Ruimtevaartdeskun
dige met raketmotoren en 
capsule. 
30ii ' i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
170,200, 230 d. (samen
hangend). Resp. boksen, 
gewichtheffen, worstelen. 
30ii ' i2. Medaillewinnaars 
Olympische Spelen. 
Velletje met viermaal 120 d. 
(samenhangend). Hrachya 
Petikyan (schieten), Israyel 
Militosyan (gewichtheffen), 
Mnatsakan Iskandaryan 
(worstelen), Armen Nazaryan 
(worstelen). 
4i2'i2.75e geboortedag 
Lusine Zakaryan (19371992). 
220 d. Portret zangeres en 
partituur. 
4i2'i2. Schatten van 
Etchmiadzinkathedraal. 
200,220, 450 d. (samen
hangend). Relikwieën resp. 
Gegnard, kruis, St. Nshan. 
4t2'i2.175e geboortedag 
Perch Proshyan (18371907). 
170 d. Portret schrijver en 
leraar met tekst. 
5i2'i2.125e geboortedag 
Joseph Orbeli (18871961). 
280 d. Portret historicus. 
5i2'i2.125e geboortedag 
Ashot Hovhannisyan (1887
1977). 

170 d. Portret staatsman en 
historicus met gebouw. 
5i2'i2.125e geboortedag 
Hayk Bzhishkyan (18871937). 
280 d. Portret militair com
mandant. 
6i2'i2.175e geboortedag 
Tigran Tchouknadjian (1837
1898). 
330 d. Portret componist met 
partituur. 

AZERBEIDZJAN 
i4i2'i2.20 jaar aangeslo
ten bij Wereldbank 
0.50 m. (ook ongetand). 
Kinderen en emÊleem. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
7iz'i2. Fauna. 
Vijfmaal 0.70 KM. (samen
hangend). Tropische vissen, 
zeepaardje, zeester, krab, 
kwal. 

BOSNIEHERZEGOVINA 
(Kroatische PostAAostar) 
ii2'i2. Kerst en Nieuwjaar. 
0.70,0.70 KM. (samenhan
gend). Maria en Jozef met 
Jezus en ezel, sneeuwpoppen 
en klok. 

BULGARIJE 
20 i i  ' i2. Kerst. 
0.65 L. Kerstboom. 
28ii'i2. Internationaal Jaar 
van de Chemie. 
0.65 L. Mand met bloemen, 
landkaart, vlag. 

i2i2'i2. Diplomatieke be
trekkingen met Kazachstan 
20 jaar. 
0.65,1.40 L (samenhangend). 
Antieke gouden juwelen. 
2ii2'i2. Grote Parade van 
Planeten. 
Blok 1.L.Planeten. 

CYPRUS TURKS 
22ii'i2. Motoren en bussen. 
0.60, 0.70,0.80,1. NTL. 
Resp. Triumph Tiger Twin 
(1952), Ariel Army WHO 
(1948), Bedford (1963), Fagor 
(i960). 

DUITSLAND 
2i'i3. Burchten en sloten. 
€0.45, 0.58. Resp. Slot 
Glucksburg, Keizersburcht in 
Neurenberg. 

2i'i3. Duitse schilderkunst. 
€2.40 Schilderij'Het Bleek
gazon' van Max Liebermann 
(18471935). 
2i'i3. Archeologie in Ber
lijnse musea. 
€ 0.58,1.45. Resp. koningin 
Nefertiti (Egypte), Ishtar
poort (Babyion). 

2i'i3. Élyséeverdrag 50 
jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Frankrijk. 
€ 0.75. Gezichten met Franse 
en Duitse vlag. 

ESTLAND 
22ii'iz. Kerst. 
€ 0.45,1. Resp. kerstman 
op ski's en pakjes, kerstster 
(Euphorbia sp.). 

FRANKRIJK 
3t'i3. Élyséeverdrag 50 
jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Duitsland. 
€ 0.80. Gezichten met Franse 
en Duitse vlag. 

7i'i3. Dieren in de kunst. 
Twaalfmaal €0.58 (in 
boekje). Geit, konijn, buffel, 
haan, tijger, ratten, varken, 
chimpansee, draak, slang, 
paard. 
7i ' i3. Chinees Nieuwjaar, 
Jaar van de Slang. 
€0.63. Slang. 
2ii'i3. Notre Damekathe
draal in Parijs 850 jaar. 
Velletje met €1.05,1.55. 
Glasinloodramen. Op rand 
kathedraal. 
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28i'i3. Valentijn, hart van 
Hermes. 
€ 0.58,0.97; velletje met vijf
maal € 0.58. Verschillende 
harten met dessin van zijden 
Hermèssjaal. 

28i'i3. Schilderij. 
€ 1.55. 'Landschap' van Chaïm 
Soutine (18931943)

GROOTBRITTANNIË 
3i'i3. Frankeerzegels, 
nieuwe kleuren type Machin. 
ist, ist Large, 50 p, I i..Resp. 
Royal Mailrood, Royal Mail
rood, leigrijs, houtbruin. 

ITALIË 
29ii'i2. Serie 'Instellingen', 
Organisatie Bescherming 
Gezondheid Politie 50 jaar. 
€0.60. Embleem. 
7i2'i2. Serie 'Folklore', 'la 
'Ndocciata di Agnone'. 
€ 0.60. In zwart geklede 
mensen met fakkels. 
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ITALIA € 0,60 1 

ioi2'i2. Europese Unie 
winnaar Nobelprijs voor de 
Vrede 2012. 
€0.75. Kaart en sterren. 

KROATIË 
t49'i2. Rode Kruis, Week 
van de Tuberculosebestrij

ding. (Verplicht toeslagzegel 
1421 Sept.). 
1.55 kn. Tekst. 
4i2'i2. Nieuwjaar. 
3.10 kn. Kindertekening met 
maan, poppetje en pakjes. 
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LETLAND 
23ii'i2. Medaillewinnaars 
Olympische Spelen 2012. 
035.0.35 Lvl. Maris Strom
bergs (goud op BMXfiets), 
M. Plavins en J. Smedins 
(bronzen medaille beachvol
leybal). 
30ii'i2. Kerst. 
0.35,0.60 Lvl. Resp. meisje 
met lantaarn en kerstboom 
met pakjes, sneeuwland
schap met huis en bomen 
met sneeuwpop. 

MAN 
iii'i3. Koninkrijk Man. 
38,42,71, 8op., £1.30,1.91. 
Verschillende schaakstukken 
uit 12e eeuw bekend als 'Le
wisschaakstukken' gemaakt 
uit walrus of walvistanden. 

MOLDAVIË 
iii2'i2. Kerst. 
1.75,5.40 L. Verschillende 
iconen met geboorte van 
lezus. 
i2i2'iz. okilometer
monument. 
1.75 L. Monument met richtin
genwijzer in Chisinau. 

MONACO 
2i'i3.150e geboortedag 



Pierre de Coubertin (1863

1937)

€ 2.55. Portret oprichter 
Internationaal Olympisch 
Comité met Oudgriekse 
sporters. 
2i'i3.37e Internationale 
Circusfestival. 
€ 0.63. Affiche met olifant, 
koorddanseres, clown en 
paarden. 

ä MONACO 0,63€ 

i6i'i3. Internationale kat
tententoonstelling. 
€ 0.56. Turkse agora. 
i6i'i3. Nautische Vereni
ging van Monaco 125 jaar. 
€ 0.95. Roeiboten en zeilboot 
met vlag. 

i6i'i3. Internationaal con
cours bloemschikken. 
€ 1.75. Boeket in gieter. 

OEKRAÏNE 
29it't2. Zeven Wonderen 
van Oekraïne. 
Velletje met zevenmaal 
2.50 Hr. Akkermanfort, 
Vorontsovpaleis, Mitropols
paleis, Khotynfort, Lutsk
kasteel, KamanetsPodolsky
fort, paleis in Kachanivtsi. Op 
rand landkaart. 
8i2'i2. Kerst. 
2., 2. Hr. (samenhangend 
met doorlopend beeld). Slee 
met kerstboom en engel en 
vogel, ster met kerk en schaal 
met eten. 
i7i2'i2. Kikkers en padden. 
Vellet)emet 2.,2., 4.30, 
5.40, 5.40 Hr. Resp. Bombina 
variegata, Bufo bufo, Bufo 
viridis, Rana temporaria, 
Pelobates fuscus. 

OOSTENRIJK 
2i'i3. Wereldkampioen
schappen skiën in Schlad
ming. 
€ 0.62,0.70,0.90. Schil
derijen resp. 'Vrijheid in de 
Sneeuw',' Hart van Stiermar
ken', 'Slalomdans'. 
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2i'i3. Serie 'Moderne archi
tectuur'. 
€ 0.62. Springschans in 
Bergisel. 

POLEN 
ioi2'i2.100e geboortedag 
lerzego Turowicza (1912

1999). 
1.55 Zl. Portret journalist. 
Geldinzamelingsactie welda
digheidsorganisatie WOSP. 
A. (rond zegel). Hart. 

ROEMENIE 
7i2'i2. jonge wilde dieren. 
Velletje met 4.30, 5., 9.10, 
14.50 L. Resp. Ursus arctos; 
Capreolus capreolus; Vulpes 
vulpescrucigera; Canis 
lupus. 
i2i2'i2. Soevereine Militaire 
Orde van Malta. 
8.10 L. Wapenschilden van 
Mircea I (13551418) en Orde 
van Malta met landkaart. 

RUSLAND 
30ii'i2. stadswapens. 
Blok 50.r.; blok 50.r. 
(ruitvormige zegels). Moskou 
met ruiter op paard, St. 
Petersburg met ankers. 

28i2'i2. Klederdrachten. 
2. Hr. Vrouw uit Polesskiy
gebied. 
29i2'i2. Film 'De Man met 
de Camera'. 
2., 2. Hr. (samenhangend) 
Lens met oog, camera. 

3i2'i2. Cartoons. 
Viermaal 10. r. (samenhan
gend). Figuren uit Winnie de 
Poeh, Mowglie, Lillebror en 
Karlsson, Vovka in het ver 

weg koninkrijk. 
3i2'i2. Kerst. 
13. r. (ruitvormig). Kerst
boom. 

SERVIË 
2ii2'i2. Militaire luchtvaart 
100 jaar. 
22., 22., 22., 55.55., 
55. Ndin. Resp. ballon 
'Srbija', Soko jastreb, Rogo
zarski IK3, Fizir FN, Ikarus 
S49, Lasta 95. 

SLOVENIË 
23ii'i2. Lokale gerechten. 
€ 0.77,0.77. Worst met 
brood en mosterd 'Kransjska 
klobasa', aardappelgerecht 
'Prazen krompir'. 
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23ii'i2. Kerst. 
A, C. Resp. engel, kerststal. 
23ii'i2. Nieuwjaar. 
A, C. Resp. kerstboom, 
varken. 
23ii'i2. Film 'De Hellingen 
van Triglav' 80 jaar geleden. 
€ 0.58. Bergbeklimmer. 
23ii'i2. Sloveens industri
eel ontwerp. 
€ 0.58. Telefoontoestel 
ETA 80. 

SLOWAKIJE 
ii'i3.20 jaar onafhanke
lijkheid, Kosice Culturele 
Hoofdstad van Europa. 
Tl 50g (met aanhangsel). 
Landswapen, lint in Slowaak
se kleuren, gebouwen. 

TSJECHIË 
7ii'i2. Frankeerzegels, 
stripfiguur Ctyriistek. 
A, A. Vier vrienden op een 
vogel, Myspulin fotografeert 
vrienden en koning met 
leeuw. 
7ii'i2. Groetzegel. 
A (met label voor persoon
lijke invulling). Kerstboom. 

i9i2'i2. Volksarchitectuur. 
5. Kc. Huis in Busanovice. 

WITRUSLAND 
i8i2'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
M (4.500 r.); H (5.500 r.); P 
(5.800 r.). Resp. bronzen 
medaille voor: kanovaren, 
gewichtheffen, tennis, gym
nastiek; zilveren medaille 
voor: tweemaal kanovaren, 
gymnastiek, zwemmen; gou
den medaille voor: schieten, 
tennis. 
i9)2'i2.20 jaar diplomatie
ke betrekkingen met Israël. 
Blok 15.000 r. Tekst met 
wapenschilden van beide 
landen. WitRusland met 
bloemen, korenaren, rijzende 
zon en landkaart. Israël met 
zevenarmige kandelaar 
menora. 

BANGLADESH 
56'i2. Nationale Boom
plantdag. 
10.1. Stad met bomen. 
i29'i2.30 jaar openhart
operaties in Bangladesh. 
10. f. Hart en apparatuur. 
i69'i2. Internationale 
Ozondag. 
10.1. Wereldbol met bomen 
en embleem. 
24ii'i2. Padvindersconfe
rentie AziëPacific. 
20.1. Wereldbol, padvin
ders, embleem. 
6i2'i2. Politieacademie 
100 jaar. 
12.1. Gebouw met embleem. 

BUITEN EUROPA 

AITUTAKI 
i6ii'i2. Kerst. 
VelletjemetSo, 80,90, 
90 c, $ 3., 3. (per waarde 
samenhangend). Verschil
lende religieuze schilde
rijen van Pietro Lorenzetti 
(ca.12801348). 

BOLIVIA 
6io'i2. Dag van de Deko
lonisatie. 
1., 1.50,2.50 Bs. Resp. Zon 
en hemellichamen met beeld 
van Madre Galéctica, land
kaart met schepen, president 
Eva Morales met indianen. 

ALGERIJE 
iiii'i2. Medicinale planten. 
15., 20., 30. Dh.resp. 
Globularia vulgaris L., Gly
cyrrhiza glabra, Menyanthes 
trifoliata.. 

i6i2'i2. 50 jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Rusland. 
15.Dh. Vlaggen. 
i8i2'i2. Romeinse moza
ïeken. 
15., 20. Dh. Resp. gezicht, 
jachttafereel met hond en 
leeuw. 

ARUBA 
i5ii'i2. Onderwateronder
zoek. 
Tienmaal 100 c. (samen
hangend). Resp. tweemaal 
koraal (Tubastraes coccinea), 
koraal (Acropora palmata), 
pijlstaartrog (Dayaatis sp.), 
keizersvis (Holacanthus 
ciliaris), schildpad (Chelonia 
mydas), scheepswrak 
Antilla, scheepswrak Kappel, 
scheepswrak Jane Sea, vlieg
tuigwrak van Convair 400. 

i7io'i2. Indiaanse rebel
lenleiders Tiipac Katari 
(17501781) en Bartolina Sisa 
(ca.17501782). 
0.50,1.50,3. Bs. Resp. Katari 
wordt gevierendeeld met 
paard, Katari's echtgenote 
Sisa, Katari en Sisa. 
6ii'52. Natuurproduct, 
Mentisanzalf 75 jaar. 
0.30 Bs. Blikje zalf, vlag, 
landkaart, kamfer, euca
lyptus, dennenfcoom, salie, 
terpentijnolie. 

AUvUrNalunU 
iMdIdónyCuOwnBolMaims 

k 
Mmla -ttiaSpu ■Sn*' ~ 

75 a/ioa de Mentisan Ungüonlo Bs.30.'"' 

BRAZILIË 
ioi2'i2. Start immigratie 
Chinezen 200 jaar geleden. 
R5 2.90,2.90 (doorlopend 
beeld). Draak en zeilboot, 
Drakendans en spelende 
kinderen. 
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i3-i2-'i2. looe geboortedag 
Luiz Gonzaga 0912-1989), 'Ko
ning van Baiäo'. 
t° Porte Carta Comercial. 
Zanger met accordeon, em
bleem vrijmetselarij, kroon 
en vogel. 
i4-i2-'i2. Sportaccommo
daties. 
Vijfmaal R$ 2.-. Wielerbaan 
van Marringä met wielren
ner, racecircuit Nelson Piquet 
met auto, sporthal Felipe 
Hanriot met volleyballer, 
kartcircuit Ayrton Senna met 
kartwagen, paardenrenbaan 
van Gavea met paard en 
ruiter. 

i9-i2-'i2. Federale Universi
teit van Parana 100 jaar. 
R$ 1.20. Gebouw. 

BURUNDI 
30-5-'i2. Koetsen. 
Velletje met 1.070,1.070, 
1.070, 5.000 F.; blok 7.500 F. 
Resp. Brandweerkoets, 
Phaeton-koets van Brits 
koningshuis, paardentram, 
ambulancekoets; postkoets. 
30-5-'i2. Ballonnen. 
Velletje met 1.070,1.070, 
1.070, 5.000 F.; blok 7.500 f. 
Resp. ontwerper van lucht-
schip Francesco Lana de Terzi 
(1631-1687), ballonvaarder 
jean-Pierre Blanchard (1753-
1809), tweemaal ballonvaar
der en uitvinder frameloze 
parachute André-jacques 
Garnerin (1769-1823); uitvin
der heteluchtballon Étienne 
Jacques de Montgolfier (1745-
1799)-

30-5-'i2.150 jaar Opelfabriek. 
Velletje met 1.070,1.070, 
1.070, 5.000 F.; blok 7.500 F 
Resp. oprichter Adam Opel 
(1837-1895), Friedrich Opel 
(1875-1938), vrachtwagen 
(1899), Opel Olympia (1935); 
Opel RAK e (2011). 
30-5-'i2. Brandweervoer
tuigen. 
Velletje met 1.070,1.070, 
1.070, 5.000 F; blok 7.500 F 
Verschillende voertuigen. 
30-5-'i2. Russische ruimte
vaart. 
Velletje met 1.070,1.070, 
1.070, 5.000 F.; blok 7.500 F 
Resp. honden Belka en 
Strelka, Alexei Leonow(i934), 
Valentina Tereschkova (1937), 
Lunochod 1; joeri Gagarin 
(1934-1968). 
30-5-'i2. Vlucht naar ruimte
station AAir 20 jaar geleden. 
Velletje met 1.070,1.070, 
1.070, 5.000 F; blok 7.500 f. 
Resp. Sergei Krikaliov, ruim

teveer Endeavour, tweemaal 
Sojoez TAA 7; ruimtestation 
AAir. 
30-5-'i2. Vlucht Londen-
Parijs 100 jaar geleden. 
Velletje met 1.070,1.070, 
1.070, 5.000 F; blok 7.500 F. 
Vliegtuigpionier Henri 
Salmet met vliegtuig type 50 
HPBlériot. 

30-5-'i2. Stoomlocomotie
ven. 
Velletje met 1.070,1.070, 
3.000, 3.000 F; blok 
3.000 F Resp. Venezia Santa 
Lucia, LNER A4 Silver Fox, Fly
ing Scotsman, Denver Lead-
ville & Gunnison; LNER A4 met 
affiche voor snelheidrecord, 

CANADA 
8-t-'i3. Chinees Nieuwjaar, 
jaar van de Slang. 
P, $ 1.85; velletje met $ 1.80, 
1.85; blok 51.85. Resp. slang, 
slangenkop; draak, slangen-
kop; slangenkop. 

i4-i-' i3. Frankeerzegels, 
Canadese vlag. 
Vijfmaal P. Vlag op: strand
huisje, stoelen, hooibaal, 
zeilboot met vuurtoren, vlag 
van mensen. Ook velletje met 
dezegels. 
i4-i-' i3. Koningin Elizabeth II 
(1926), 60 jaar koningin van 
Canada. 
P. Portret. 
i4-i-'i3. Jonge wilde dieren. 
P, $ 1.10,1.34,1.85. Resp. bos-
marmot, stekelvarken, hert, 
zwarte beer. Ook velletje met 
dezegels. 
i7-i-'i3. Raoul Wallenberg 
(1912-1947)-
$ 1.85. Portret Zweeds diplo
maat en mensenredder met 
'Schutz-Pass'. 
i-2-'i3. Bekende personen. 
P, P. jazzmusicus Oliver 
Jones (1934), strandwacht 
en zwemleraar Joe fortes 
(1863-1922) met strand bij 
Vancouver. 
20-2-'i3. Dierenriem, VI. 
Viermaal P (ook samenhan-

gend). Boogschutter, Steen-
ok. Waterman, Vissen, 

4-3-'i2. AAagnolia's. 
P, P. Verschillende magnolia's. 

CARIBISCH NEDERLAND 
i-ii-'i2. Kerst. 
66, 99,101,168c. Driemaal 
kerstversiering met land
kaart en wapenschilden 
van resp. Saba, St. Eusta-
tius, Bonaire, kerstballen 
met wapenschild Caribisch 
Nederland.. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
26-ii-'i2. Bruggen. Geza
menlijke uitgifte met Turkije. 
1.20,1.20 y. Bruggen over 
Yangtse-rivier(Taizhou), Bos
porus (Istanbul). 

30-it-'i2. Overheidsonder-
zoek- en controle. 
Viermaal 1.20 y. driepootpot, 
stempel, gestempeld for
mulier met hamer en sikkel, 
boekwerken. 
i-i2-'i2. Confucius-instituut. 
1.20,3.-y. Resp. duif en 
regenboog, pandabeer met 
schoolbord. 
4-i2-'i2. Grondwet 30 jaar. 
1.20 y. Vlag en omslagpa
gina. 

COLOMBIA 
i5-ii-'i2. Vrijmetselarij. 
$1.000. Revolutionair, 
vrijheidsstrijder en jurist 
Francisco Paulo de Santander 
(1791-1840). 
i6-i2-'i2. Kerst. 
$ 2.500. Kersttal in Colombi
aanse stijl. 
20-i2-'i2. AAedaillewinnaars 
Olympische Spelen 2012. 
$1.800. ElkinSerna 
(hardlopen paralympisch), 
AAoisés Fuentes (boksen), Yuri 
Alvear (judo), AAariana Pajón 
(wielrennen). Oscar AAufioz 
(teakwondo), Rigoberto Uren 
(wielrennen). Oscar Figueroa 
(gewichtheffen), Catherine 
Ibargüen (verspringen), 
Carlos Oquendo (wielren
nen), Jackelme Renteria 
(worstelen). 

COOKEILANDEN 
i6-i(-'(2. Kerst. 
Velletje met 80, 80, 90, 
90, c , $ 3.-, 3.- (per waarde 
samenhangend). Verschil
lende religieuze schilderijen 
van Giotto di Bondone (1266-
1337). 

COSTA RICA 
i-i2-'i2. Kinderstad. 
Viermaal 60 Cs. (samenhan
gend). Kind omarmt de zon, 
op verschillende achter-
grondkleuren. 

CUBA 
i2-3-'i2. Diplomatieke 
betrekkingen met Oekraïne 
20 jaar. 
75 c. Fidel Castro (1926) met 

kinderen en bloemen. 
i6-4-'i2. Diplomatieke be
trekkingen met Azerbeidzjan 
en Wit-Rusland2o jaar. 
75. 75 c. AAaagdentoren (Ba-
koe-AzerbeiQZ)an) en AAana-
cas Iznaga-toren (Trinidad-
Cuba), soldatenmonumenten 
en ruitermonument. 
25-4-'t2. Revolutionaire 
militairen. 
65c. Orlando Pantoja Tamayo 
(1933-1967), Eliseo Reyes 
Rodriguez (1940-1967), 
Antonio Briones AAontoto 
(1939-1967). 
22-5-'i2. Vlinders. 
5,10,15,35,40,75,85 c. 
Resp. Phoebisavellenada, 
Parides gundlachianus, Greta 
cubana, Eurytides celadon, 
Anartia chrysopelea, Dismor-
phia cubana, Callisto Israeli, 
Libytheanamotya. 
24-5-'i2. Radio- en Televisie 
Instituut 50 jaar. 
90 c. AAicrofoon, cameralens. 
6-6-'i2. Bezoek paus Bene-
dictus XVI (1927). 
75 c. Paus met president Raiil 
Castro (1931). 
i3-6-'i2.100e geboortedag 
Paulina Alvarez (1912-1965). 
1.05 P. Zangeres met band. 

5-7-'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen, Cubaanse 
kampioenen. 
10,15,20,50, 65, 90 c.; blok 
1.- P. Resp. Orlando AAartinez 
(boksen 1972), Teofilo Steven
son (boksen 1972,1976,1980), 
Alberto Juantorena (hard
lopen 1976), AAaria Colon 
(speerwerpen 1980), Driulis 
Gonzalez (judo 1996), AAireya 
Luis (volleybal 1992,1996, 
2000); Javier Sotomayor 
(hoogspringen 1992). 
i8-7-'i2. Diplomatieke be
trekkingen met Oost-Timor. 
75 c. Vlaggen van beide 
landen. 
2o-7-'i2. Burgerdefensie 
50 jaar. 
65 c. Gebouw en standbeeld. 
i4-9-'i2. Nationaal AAuziek-
theater. 
65 c. Operagebouw. 
2012. Afro-Cubaanse dansen. 
15, 20,30, 50,65,75 c; blok 
1.- P. Dansers resp. Eigeba 
met stok, Ogun met mes, 
Shango met bijl, Oya, Ye-
maya, Obatala; Oshun.. 
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CURASAO 
i2-ii-'i2. Kerst. 
64,115,171,190, 293 c. Resp. 
engel, AAaria met Kind, Jozef 
met ezel, ster, Drie Koningen. 

ECUADOR 
8-io-'i2. Treinen. 
Drie velletjes met elk $ 0.25, 
0.25,0.50, 0.50,0.50,0.75, 
0.75,1.-, 1.-. (in boekjes). 
Resp. Baldwin 3 Ingenio 
Valdez, Baldwin 2 Ines AAaria, 
Baldwin 12 CFFE, Baldwin 7 
G&Q, Baldwin 7 G&Q, Baldwin 
3 Quito-Esmeraldas, Baldwin 
2 Yaguachi, Baldwin 1 Cu-
raray; Baldwin 53, Alsthom 
2408, Alsthom 2405, Baldwin 
17, Baldwin 58, Alsthom 2407, 
Alsthom 2404, Alsthom 2407; 
Baldwin 58, Alsthom 2404, 
Alsthom 2406, Baldwin 53, 
Alsthom 2402, Baldwin 58, 
Baldwin 17, Alsthom 2405. 
i4-ii-'i2. Legerverbindings
dienst 50 jaar. 
Viermaal $ 0.25 (samenhan
gend). Inca-koerier, radio-
telegrafiestation met wagen 
en personeel in 1924, peloton 
fietskoeriers in 1932, eerste 
schoolgebouw van verbin
dingspersoneel in 1932. 

27-ii-'i2. Liefdadigheidsor-
ganisatie Guyaquii 125 jaar. 
$ 3.- AAensen en beeldmerk. 
29-ii-'r2. Toerisme in provin
cie Guayas. 
Velletje met zesmaal $ 0.75. 
Kruisbeeld, fietsroute, vis
sers, rijstteelt, cacaoteelt, 
suikerriet. 

EL SALVADOR 
i4-9-'i2. Ondertekening 
Vredesovereenkomst van 
Chapultepec 20 jaar geleden. 
$ 1.-, 1.-. Handen met duif, 
embleem met duif. 
i8-9-'i2. Vrijmetselarij, Grote 
Loge van Cuscatlan 100 jaar. 
$ 5.-Zullen, embleem, 
landkaart. 



30-io-'i2. Upaep*, mythes 
en legendes. 
$1.-, 1.-. Benen en hond, 
monnikshabijt. 

FILIPPIJNEN 
5-ii-'i2. looe geboortedag 
Carlos 'Botong' Francisco 
(1912-1969). 
7.- P. Portret muurschilder 
met schildering. 

i6-ii-'i2. Frankeerzegel, 
koraalvis. 
100.- P. Pomacanthus semi-
clrculatus. 
20-ii-'i2. Kerst. 
10.-, 10.- P. (samenhangend). 
Kerk en nachtmis, geboor
tescène. 
28-ii-'i2. Legende. 
7.- P. Mythologisch figuur 
Bernardo Carpio 'veroorzaker 
van aardbevingen'. 
5-i2-'i2. Chinees Nieuwjaar, 
jaar van de Slang. 
10.-, 30.- P. (samenhangend). 
Resp. slangenkop, slang. 
6-i2-'i2. Mijnbouwbedrijf 
Lepanto 75 jaar. 
7.-, 7.- P. Mijnwerkers in tun
nel, herbebossing. 

GUATEMAU 
2012. Upaep*, brievenbus
sen. 
2.- Q. Historische brievenbus. 

GUINEE 
i2-7-'io. 60e sterfdag 
schrijver George Orwell 
(1903-1950). 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 30.000 F. Resp. 
Frank Herbert, tweemaal 
Orwell, Alfred Elton van Vogt, 
Ray Bradbury, Isaac Asimov; 
Orwell. 
i2-7-'io. 50e sterfdag 
wielrenner Fausto Coppi 
(1919-1960). 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 30.000 F. Resp. 
Jacques Anquetil, driemaal 
Coppi, Eddy Merckx, Louison 
Bobet; Coppi. 

i2-7-'io. 40e sterfdag Gamal 
Abd el-Nasser (1918-1970). 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 30.000 F. 
Egyptische politicus en 
president. 
i2-7-'io. 40e sterfdag Char
les de Gaulle (1890-1970). 
Twee velletje met elk zesmaal 
5.000 F.; blok 30.000 F; blok 
30.000 F. Franse generaal en 
politicus. 
i2-7-'io. 80e geboortedag 
astronaut Edwin Buzz Aldrin 
(1930). 
Twee velletje met elk zesmaal 
5.000 F.; blok 30.000 F; blok 
30.000 F. Resp. zesmaal 
Aldrin; viermaal Aldrin, Neil 
Armstrong, Michael Collins; 

Aldrin; Aldrin. 
i2-7-'io. Internationaal )aar 
van de Biodiversiteit. 
Velletje met zesmaal 
5.000 F.; blok 30.000 F. 
Resp. fotograaf en ecoloog 
Yann Arthus-Bertrand (1946), 
groene violetoorkolibrie (Co-
libri thalassinus), filmacteur 
Leonardo DiCaprio (1974), 
reuzenpanda (Ailuropoda 
melanoleuca), oud-politicus 
en milieuactivist Al Gore 
(1948), lynx (Lynx sp.); 
Arthus-Bertrand. 

25-io-'io. Chinese maand-
kalender 
Twaalf velletjes met elk 
zesmaal 5.000 F.; twaalf 
blokken van 30.000 F. Resp. 
jaar van de Rat: tweemaal 
Rattus fuscipes, driemaal 
Rattus norvegicus, Rattus 
exulans; Jaar van de Buffel: 
zesmaal Syncerus caffer; 
Jaar van de Tijger: zesmaal 
Panthera tigris; Jaar van de 
Haas: vijfmaal Oryctolagus 
cuniculus, Lepus californicus; 
Jaar van de Draak: zesmaal 
Chinese drakentekeningen; 
Jaar van de Slang: Eunectes 
notaeus, Micrurus fulvius, 
Naja pallida, Vipera seoanei, 
Bungarus fasciatus, Epicrates 
cenchria; Jaar van het Paard: 
zesmaal paarden; Jaar van 
de Ram: zesmaal geiten; Jaar 
van de Aap: Chlorocebus sp., 
Saimiri sciureus, driemaal 
Macaca fascicularis, Pongo 
pygmaeus; laar van de Haan: 
Gallus rex, viermaal Gallus 
gallus domesticus. Gallus 
lafayettii; Jaar van de Hond: 
Jack Russel-terriër, Engelse 
bulterriër, Briard schapen
hond, tweemaal Japanse 
spaniel, golden retriever; 
Jaar van het Varken: zesmaal 
huisvarkens; 
huismuis; Vincent van Gogh; 
Haroun Tazieff; Johnny Depp; 
Sigmund Freud; Antaresia 
maculosa; James Cameron; 
Paul Newman; René Descar
tes; Gallus rex; Elvis Presley; 
vorst Rainier III en vorstin 
Gracia Patricia van Monaco. 

GUYANA 
28-8-'i2. Orchideeën. 
Velletje met viermaal $ 250; 
blok $700. Resp. Ada 
aurantiaca, Cattleya labiata, 
Masdevallia haryana, Masde-
vallia davisii; Zygopetalum 
clayi. 

INDIA 
20-ii-'i2. Ramgopal Mahesh-
wari (1911-1999). 
5.- R. Portret vrijheidsstrijder 
en journalist. 
29-ii-'i2. Wet Consumenten
bescherming. 

5.- R. Mensen en gebouwen. 
2i-i2-'i2. Shivarathri Shai-
vayogi. 
5.- R. Portret geestelijk leider 
in tiende eeuw. 
22-i2-'i2. Nationale Wis
kunde Dag. 
5.- R. Portret wiskundige 
Srinivasa Ramanujan (1887-
1920) en wiskundige formule. 
23-i2-'i2. Vuurtorens. 
Velletje met 5.-, 20.- R. Resp. 
Mahacalipuram, Alleppey. 

INDONESIË 
i-io-'i2. Nationale identiteit. 
Driemaal 2.500 Rp. (samen
hangend). Mensen werken 
samen, gezichten van ver
schillende bevolkingsgroe
pen, mensen vormen kring 
en duiven. 
27-io-'i2. Historische ge
bedshuizen. 
Vijfmaal 2.500 Rp. (samen
hangend). Kerk in Semarang, 
kerk in Kediri, moskee in Pa-
lembang, tempel in Besakih, 
tempel in Jakarta. 
8-ii-'i2. Fauna en fora. 
Tweemaal 5.000 Rp. Koes
koes (Spilocuscus rufoniger), 
mangroveplant (Kandelia 
candei). Ook velletje met de 
zegels. 

1 Indonesia 1 :Indonesia« i 
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IRAK 
i-io-'i2. Koningen. 
500,750,1.000 Din.; blok 
1.000 Din. Resp. Faisal II 
(1935-1958), Ghazi (1912-1939), 
Faisal I (1885-1933); portret
ten van koningen. 
26-ii-'i2. Kasteel. 
500 Din. Kirkuk. 
26-ii-'i2. Dag van de Arabi
sche Post. 
250 Din. Landkaart met duif 
en beeldmerk. 
4-i2-'i2. Watervoorziening. 
10.000 Din. Waterrad. 
20-i2-'i2. Valken. 
250, 500,750,1.000 Din.; 
blok 1.000 Din. Resp. Faico 
rusticolus, FaIco biarmicus, 
FaIco cherrug, FaIco peregri-
nus; FaIco peregrinus.. 

IRAN 
2z-i2-'i2. Nationale helden 
Velletje met tweemaal 2.200 
Ris. Martelaar M.H. Fahmide 
(1967-1980) en tank, men
senredder Riz Ali Khajavi op 
spoorrails met fakkel. 

22-i2-'i2. Kunstnijverheid. 
Velletje met viermaal 
2.000 Ris. Verschillende 
tapijten en kleden. 

ISRAËL 
S-2-'i3. Stad Arad in Sinaï-
woestijn 50 jaar. 
NIS 2.-. Dode Zee, fietsende 
kinderen en bloemen. 

5-2-'i3. Douane. 
NIS 9.50. Wereldbol, vlieg
tuig, schip, vrachtwagen, 
koffers. 
5-2-'i3. Water, bron van 
leven. 
NIS 3.-. Zee en ontziltings-
installatie, landschap met 
waterstroom en huizen, land
bouwgrond en zwembad. 

5-2-'i3. Hebreeuwse Reali-
school in Haifa 100 jaar. 
NIS 4.20. Gebouw en stu
denten. 
5-2-'i3. Bloemen. 
NIS 0.20, 0.30, 0.40,0.50,1.' 
(samenhangend). Verschil
lende soorten gerbera's. 

lAPAN 
23-i-'i3. Animatieserie 'Hero 
Heroïne', Heidi het meisje van 
de Alpen. 

Velletje met tienmaal 80 yen. 
Yuki ae geit, Heidi, hond Jo
zef, Heidi, grootvader, Heidi, 
Heidi en Peter, konijnen, 
Heidi, Klara. Zegels zijn per 
paar samenhangend met 
doorlopend beeld. 

i-2-'i3. Voorjaarsgroeten. 
Velletje met vijfmaal 50 yen; 
velletje met vijfmaal 80 yen. 
Resp. meisje met vogels, 
aardbeien, kindergezichten 
met bloemen, dieren en 
tulpen, kind met boompje; 
meisje en bloemen, driemaal 
boeket bloemen, beertje met 
brievenbus. 

KAZACHSTAN 
i2-ii-'i2.100e geboorteda
gen Zein Shaskin (1912-1966), 
Zhamal Omarova (1912-1976) 
en Zhumagaly Sayin (1912-
1961). 
5,10,201. Portretten van 
resp. schrijver, zangeres, 
dichter. 
i2-ii-'i2.100e geboortedag 
Kulyash Bayseitova (1912-
1957). 
A, 2,501. Portret zangeres en 
actrice. 
20-ii-'i2. Onafhankelijkheid 
20 jaar. 
1901. Staatssymbolen. 
22-ii-'i2. Unie van Ontwer
pers 25 jaar. 
801. Embleem. 

KIRGIZIË 
24-ii-'i2. Bekende personen. 
35.-, 40.- s. Resp. generaal Y. 
Monuev (1902-1949), stamlei-
der tijdens Russisch keizerrijk 
Ormon Khan (1790-1855). 
8-i2-'i2. Prehistorische fauna 
in Kirgizië. 
23.-. 30.-, 40.-, 52.- s. (ook 
ongetand). Resp. Kyr-
gyzsaurus, Xenacanthidae, 
Longisquama, mammoet. 
2i-i2-'i2. Mayakalender. 
Velletje met 29.-, 52.-s. 
Resp. kalender, piramide in 
Chichén. 

KIRIBATI 
i2-9-'i2. Beschermd natuur
gebied Phoenix-eilanden, 
zeedieren. 
Velletje met 40,50,60,75 c. 
$ 1.-, 1.50,2.-, 2.50. Resp. reu-
zenmanta (Manta birostris), 
Napoleonvis (Cheilinus un-
dulatus), straalvinvis (Caesio 
teres), regenboogstekelma-
kreel (Elagatis bipinnulata), 
groene zeeschildpad (Chelo-
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niamydas), koraalvlindervis 
(Chaetodon ornatissimus), 
straalvinvis (Chryspitera 
albata), doopvontschelp 
(Tridacna maxima). 

KOREA ZUID 
2i-ii-'i2. Hyeokgeose, stich
ter van koninkrijk Silla. 
Vijfmaal 270 w. (samen
hangend). Afbeeldingen uit 
verhaal rondl stichting van 
koninkrijk In 57 v.Chr. resp. 
vergadering dorpshoof
den, paardbuigt voor ei, 
geboorte van Hveokgeose, 
geboorte van Alyeong, stich
ting koninkrijk. 
3-i2-'i2. Nieuwjaarsgroeten. 
270,270 v̂ . Sneeuwkristallen 
met slang, kind met shuttle. 

LIBANON 
2i-ii-'i2. Emigratie. 
LI 500. Standbeeld Libanese 
emigrant en wereldkaart. 

2i-ii-'i2. Adel Ousseiran 
(1905-1998). 
Lt 1.000. Portret politicus 
met deel van vlag. 

LIBIË 
24-9-'i2. Kindertekeningen. 
100, 200,250, 250,1.000 Dh. 
(samenhangend). Resp. bo
men en bloemen, boom met 
vlagmotief, huis en meisje, 
kamelen en weg met bomen, 
zeilboot. 

MAROKKO 
6-ii-'i2. 'Groene Mars' 
(Spaans Sahara) 37 jaar 
geleden. 
3.50 Dh. Zandduinen, vlag, 
mensen op paarden met 
vlaggen. 
20-ii-'i2. juridisch tijdschrift 
'Bulletin Officie!' 100 jaar. 
3.50,8.40 Dh. (samenhan
gend). Tijdschrift. 
22-ii-'i2. Post Maghzen 120 
jaar. 
Vel met twaalfmaal 3.50 Dh.; 
Velletje met 13.-13.- Dh. 
(achthoekig en rond zegel). 
Verschillende stempels. 

y 

MAURITIUS 
9-ii-'i2. Bekende personen. 
6.-,io.-Rs. Resp.dichter 
en schrijver Marcel Cabon, 
pedagoog en politicus G.M.D. 
Atcha. 

MEXICO 
28-ti-'i2. Fovissste, huis
vestingsorganisatie voor 
overheidspersoneel 40 jaar. 
$ 7-- Huizen met embleem. 
3-i2-'i2. Universiteit van 
Guanajuato 285 jaar. 
$ 7-- Gebouw. 

7-i2-'i2.100e sterfdag Maes
tro justo Sierra (1848-1912). 
5 7.-journalist, dichter, 
historicus, politicus met 
kerkgebouw. 

MONGOLIË 
i5-i2-'i2. Vogels. 
100,200,300,400, 800, 
1.000 T. Resp. Ara ararauna 
en Ara chloroptera met Ama-
zonaamazonica, Paradisaea 
rudolphi en Paradisaea 
raggiana, Cygnus oior en 
Cygnus atratus met Phoeni-
copterus ruber, Aix galericu-
lata en Aix sponsa, Euplectes 
orix en Pteridophora alberti 
met Chloebia gouldiae, Pavo 
cristatus en Chrysolophus 
pictus. 

NEPAL 
i9-i-'i2. Bekende personen. 
10.-, 10.- R. Martelaar Ramesh 
Kumar, politicus Gajendra 
Narayan Singh (1929-2002). 
11-2-12. Girija Prasad Koirala 
(1924-2010). 
10.- R. Oud-premier. 
i9-2-'i2. Nationaal nieuws
bureau 50 jaar. 
10.- R. Embleem en gebouw. 

NEVIS 
26-3-'i2. Elvis Presley (1935-
1977)-
Velletje met viermaal $ 2.50; 
blok $ 9.-. Amerikaanse zan
ger en filmacteur met gitaar. 

NIEUW-ZEELAND 
9-t-'i3. Chinees Nieuwjaar, 
jaar van de Slang. 
70 c, $ 1.40,1.90, 2.40. Resp. 
Chinees karakter voor slang, 
papieren slang, lantaarn met 
slang, kabelbaan in Queens-
town met slangenlantaarns. 
Ook velletje met de zegels. 

NIGERIA 
ii-6-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 in Zuid-
Afrika. 
20,30, 50 N. Resp. Voetbal
lers, trofee en wereldbol, 
twee spelers. 
2011. Betaal belasting! 
20,50,100 N. Resp. land
kaart en geldzak, gloeilamp 
en kraan, gebouw en belas-
tingkaart. 
i2-3-'i2. Managementinsti-
tuut sojaar. 
50 N. Embleem. 
i2-3-'i2. Postzegeltentoon
stelling PhilaAfrica. 
50 N. Landkaart met duif. 

OEZBEKISTAN. 
25-io-'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
900 (S). Kanovaren. 

OOST-TIMOR 
2o-5-'o8. Winnaars Nobel
prijs voor de Vrede 1996. 
25,50 c. Resp. oud-president 
José Ramos Horta (1949), 
bisschop Carlos Ximenes Belo 
(1948) 

PAKISTAN 
i9-ii-'i2. Geografische 
leerstoel van universiteit in 
Karachi 60 jaar. 
15.- R. Gebouw en emblemen 
met landkaarten. 
2i-ii-'i2. Nationale Investe-
ringsTrust 50 jaar. 
15.-R. Emblemen. 
25-ii-'i2. Muhammad Luth-
fullah Khan (1916-2012). 
15.- R. Portret archivaris. 
i5-i2-'i2. Uitgeverij Oxford 
University Press 60 jaar. 
15.- R. jubileumembleem. 

PALAU 
5-9-'i2. Beroemde histori
sche toespraken. 
Vier blokken elk $3.50. 
'Kracht en fatsoen' van The
odore Roosevelt (1903), 'Quit 
India' onafhankelijkheidstoe-
spraak van Mahatma Gandhi 
(1942), 'Space Race' van John 
F. Kennedy (1951), 'I have a 
dream' van Martin Luther 
King (1963). 
5-9-'i2. Raphael (1483-1520). 
Velletje met viermaal $ 1.-; 
blok$3.-. Werken van 
Italiaanse schilder, portret
ten van resp. Guiliano de 
Medici, St. Sebastiaan, Julius 
II, Bindo Altoviti; Catharina 
van Alexandrie. 

5-9-'i2. Honden. 
Velletje met viermaal $ 1.25; 
blok $ 3.50. Resp. akita, cane 
corso, collie, rottweiler; 
golden retriever. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
2012. Toerisme, I. Persoon
lijke zegels. 
1.20,6.-, 8.- K. (met aan
hangsel voor persoonlijke 
invulling). Resp. parlements
gebouw, traditionele boot, 
paradijsvogel (Paradisaea 
raggiana). 
2012. Toerisme, II. Persoonlijk 
zegel. 
Driemaal 1.20 K. (met aan
hangsel voor persoonlijke 
invulling). Wolkenhemel, 
zonsondergang, pier. 

PARAGUAY 
9-8-'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
Viermaal 1.000 Gs. (samen
hangend); blok 4.000 Gs.; 
blok 4.000 Gs. Resp. judo, 
speerwerpen, hardlopen, 
tennis; tafeltennisser Marcel 
Aguirre en zwemmer Ben
jamin Hockin; zwemmers, 
speerwerper, tennisser, 
roeier, hardloper, tafelten
nisser. 
io-8-'i2. Historische Acade
mie 75 jaar. 
1.400 Gs. Gebouw. 
i4-8-'i2. Stichting Asuncion 
475 jaar geleden. 
Blok 12.000 Gs. Historisch 
beeld van haven met sche
pen en kade met gebouwen. 
i4-8-'i2.150e sterfdag Carlos 
Antonio Lopez (1792-1862). 
Blok 8.000 Gs. Locomotief. 
Portret oud-president op 
rand. 

22-8-'i2. Economische facul
teit 75 jaar. 
1.400 Gs. Boom met em
bleem. 
i7-9-'i2. Ministerie van Plan
ning 50 jaar. 
8.000 Gs. Gebouw en auto. 
i-io-'i2. Basketbalclub Cerro 
Porteno 100 jaar. 
1.000,6.000 Gs. Resp. team, 
spelers. 
i9-ii-'i2. Eerste Eucharistisch 
Congres 75 jaar geleden. 
3.000 Gs. (met label en 
doorlopend beeld). Beeld 
wapenschild en embleem. 
20-ii-'i2. Nieuwe energie. 
1.400 Gs. (met label). Zilver
reiger (Ardea alba). Op label 
windmolens en Yacyreté-
dam met stuwmeer. 

PENHRYN 
i6-ii-'i2. Kerst. 
Vellefjemet 80,80,90, 
90, c , $ 3.-, 3.- (per waarde 
samenhangend). Verschillen
de religieuze schilderijen van 
Antonio Allegri da Correggio 
(1489-1534). 
27-ii-'i2. Frankeerzegels, 
vissen. 
80,90 c , $ 1.10,1.20,2.-, 2.25, 
4.-, 5.-, 6.-, 8.-, 10.-, 20.-. 

Resp. Myripristis hexaqoria, 
Scarus psittacus, ZancTus 
cornutus, Acanthurus gut-
tatus, Pygoplites diacanthus, 
Chaetodon flavirostris, 
Pseudanthias pleurotaenia, 
Chaetodon ornatissimus, 
Chaetodon melanotus, 
Gymnothorax rueppellii, Syn-
chiropus ocellatus, Kyphosus 
sandwichensis. Ook velletje 
met de zegels en drie velletje 
met vier zegels. 

PITCAIRNEILANDEN 
3i-io-'i2. WWF*, geribde 
doopvontschelp. 
20 c. $ 1.-, 2.10, 3.-. Verschil
lende afbeeldingen van Tri
dacna squamosa. Alle zegels 
met pandabeeldmerk. 

sJtiledGtant 

POLYNESIË 
i3-i2-'i2. Historische gra
vure, Matavaï-baai. 
500 F. Baai met boom met 
op achtergrond plaats waar 
James Coo1< in 1769 een ver
stevigde vesting stichtte. 

QATAR 
9-io-'i2. Valk. Gezamenlijke 
uitgifte met Marokko. 
2.50 R. Faico peregrinus met 
zandduinen. 

SAUDI ARA6IE 
24-9-'i2. Nationale Dag. 
2. R. Koning Abdullah bin 
Abdulaziz (1924) en prins 
Salman bin Abdulaziz (1935) 
met landkaart. 
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22io'i2. Bedevaart naar 
Mekka. 
Velletje met tweemaal 2. R. 
Mekkamoskee, Al Madina
moskee. 

SAO TOMÉ E PRINCIPE 
ii2'io. Inheemse cultuur. 
Velletje met tweemaal 
10.000,15.000, tweemaal 
20.000,25.000 Db.; drie 
blokken van 100.000 Db. 
Resp. tekeningen van 
mensen in koloniaal tijdperk; 
traditioneel Tchilolitheater, 
rozenstruik, klederdracht. 
ii2'ro. Landbouw. 
Velletje met 10.000, 
tweemaal 15.000, tweemaal 
20.000, 25.000 Db.; twee 
blokken van 100.000 Db. 
Resp. tweemaal cacaovruch
ten, suikerriet, koffiebonen, 
cacaovrucht, suikerriet; 
tweemaal grootgrondbe
zitter Joao Maria de Sousa 
Alameida (18161869). 
ii2'io. Kunstnijverheid. 
Velletje met 10.000, twee
maal 15.000, tweemaal, 
20.000,25.000 Db.; twee 
blokken van 100.000 Db. 
Verschillende uit hout gesne
den reliëfs. 
ii2'io. Munten. 
Twee velletje met elk 10.000, 
tweemaal 15.000, tweemaal, 
20.000, 25.000 Db. Resp. 50 
centimos, 1 Db., 2 Db., 50 Db., 
100 Db, 250 Db; 5 Db, 10 Db, 
20 Db, 500 Db, 1.000 Db, 
2.000 Db. 
ii2'io. 35 jaar onafhanke
lijkheid. 
Velletje met 10.000, 
tweemaal 15.000, 25.000 
Db.; blok 100.000 Db. Resp. 
satellietbeelden van staats
gebied, feest, plattegrond, 
Plein van de Onafhankelijk
heid; vlag. 
ii2'io. Bankbiljetten. 
Velletje met 10.000,15.000, 
20.000,25.000 Db.; blok 
100.000 Db. Resp. 5.000 Db, 
50.000 Db, 20.000 Db, 
10.000 Db.; 100.000 Db. 

Velletje met 10.000,15.000, 
20.000, 25.000 Db.; 
tweemaal blok 100.000 Db. 
Resp. viermaal historische 
prentbriefkaarten; fort Sao 
Sebastiäo met staatswapen; 
vlag. 
ii2'io. Ontdekking eilan
dengroep in 15e eeuw. 
Velletje met 10.000,15.000, 
25.000 Db. Resp. joao de 
Paiva, Péro Escobar, joao de 
Santarém. 
ii2'io. Flora. 
Velletje met zesmaal 
15.000 Db.; blok 100.000 Db. 
Verschillende inheemse 
bloemen. 

SRI LANKA 
203'i2. Duurzame energie 
voor iedereen. 
5. R. Windmolens en kind. 
227'i2. Ministerie van 
Landbouw 100 jaar. 
5. R. Monument met land
bouwers en os. 
ii9'i2. Parlementaire Ge
menebestconferentie. 
5. R. Conferentiegebouw. 
ii9'i2. Koloniale gebou
wen. 
Viermaal 15. R. Gemeen
tehuis (Colombo), oude 
parlementsgebouw, Galle 
Facehotel, Nationaal Mu
seum. Ook twee velletje met 
elk twee zegels. 
iio'i2. Wereld Kinderdag. 
5. R. Lezende kinderen en 
kinderen met dokter. 

6io'i2. Wereld Postdag. 
5. R. Emblemen. 
7io'i2. Bloemen. 
Viermaal 5. R. Plumeria 
rubra, Exacum trinervium. 
Hibiscus rosachinensis, He
lianthus annuus. Ook velletje 
met de zegels. 

ii2'io. Stranden. 
Velletje met 10.000,15.000, 
20.000, 25.000 Db. Resp. 
Micoló (Sao Tomé), Ba
nana (Principe), Café (Rolas), 
Lagoa Azul (Sao Tomé). 
ii2'io. Nationale helden. 
Velletje met 10.000,15.000, 
20.000, 25.000 Db. Resp. 
tweemaal koning van de 'An
golares', Amador (ca. 1600). 
ii2'io. Traditionele huizen. 
Velletje met 10.000,15.000, 
20.000, 25.000 Db. Verschil
lende houten woonhuizen. 
ii2'io. Nationaal Museum. 

i6io'i2. Wereld Gezond
heids Organisatie. 
12. R. Moeder en kinderen 
met vlaggen. 
3iio'i2. Sri Lankan Insu
rance 50 jaar. 
5. R. Gebouw hoofdvesti
ging

SI. HELENA 
5ii'i2. Kerst. 
20.35. 50 p., i 1.. Beginregel 
van verschillende kerstlie
deren. 

, , .., ...liknt Night 
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SI. PIERRE ET MIQUELON 
28ii'i2. Kerst. 
€ 0.60. Kindertekening met 
kerstman en kerstboom. 

SURINAME 
5i2'i2. Maskers. 
SR$i.5o, 2.50, 4., 6., 8., 
10. (samenhangend). Resp. 
Brojonoto, Jekibi sewabdibi, 
Dewi walang wati, Panji 
amiluhur, Panji banyaksasi, 
Rasonto. 

TADZJIKISTAN 
i9io'i2. olympische Spelen 
2012 in Londen, opdruk. 
Twee velletjes met elk 0.53, 
1.23,1., 2.S. (ookonge
tand). Resp. boogschieten, 
voetbal, atletiek, gymnas
tiek. Velletje uitgegeven in 
2003, Yvert 188191. Nu met 
zwarte en violette opdruk. 
i9io'i2. Vlinders en insec
ten op bloemen. 
1.60,1.60, 2.50,2.50,3., 
3. (ook ongetand). Verschil
lende vlinders en insecten op 
bloemen. 

TAIWAN 
i2i2'i2. Diepzeevissen. 
Velletje met NT$ 10., 10., 
12., 12.; blok NT$ 25. Resp. 
Eurypharynx pelecanoides, 
Bufoceratias shaoi, Argyro
pelecus aculeatus, Regalecus 
glesne; Histioteuthis celetaria 
pacifica. 

i7i'r3. Bessen, II. 
NT$ 2.50, 7., 10., 32.. Resp. 
Rhodomyrtus tomentosa, Ar
disia squamulosa, Hylocereus 

undatus, Mahonia japonica. 
3ii'i3. Taiwanese gerech
ten. 
Viermaal NT$ 5.. Kipgerecht 
Gong Bao, rijst met garnalen 
en varken en krab, gevulde 
kip, roerbakschotel met vis 
en varkensvlees. 

THAILAND 
i5ii'i2. Nieuwjaar. 
Viermaal 3. B. Vuurwerk. 
Ook velletje met de zegels. 

ii2'i2.150e geboortedag 
prins Damrong Rajanubhab 
(18621943) 
Viermaal 3. B. Portret prins 
met ministerie van Defensie 
en militaire parade. Luk 
Khunhal van paleis, boeken, 
Woradispaleis. 
5i2'i2.85e verjaardag 
koning Bhumibol (1927). 
9. B. Portret koning in 
uniform. 
7i2'i2. 21e zitting VN
Commissie Misdaadpreventie 
en Strafrecht. 
5. B. Portret voorzitter prin
ses Bajrakitiyabha (1978). 

TOGO 
i53'ii. Eerste bemande 
ruimtevlucht 50 jaar gele
den. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Russische 
kosmonaut joeri Gagarin 
(19341968). 
i53'ii. 25e sterfdag bankier 
en paddenstoelendeskun
dige Robert Gordon Wasson 
(18981986). 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Wasson met 
resp. Psilocybe wassonii, 
Psilocybe cubensis, Psilocybe 
zapotecorum, Psilocybe 
mixaeensis; Psilocybe caeru
lescens. 

i53'ii. Inhuldiging John F. 
Kennedy als president van 
Verenigde Staten 50 jaar 
geleden. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. viermaal 
Kennedy waarvan eenmaal 
met Marilyn Monroe; Ken
nedy met Charles de Gaulle. 
i53'ii. 50 jaar bemande 
Amerikaanse ruimtevluchten. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Astronauten 
resp. Ronald Garan met 
Space Shuttle, Pamela Melroy 
met ISS, Scott E. Parazynski 
met ISS, Charles 0. Hocaugh 
met Space Shuttle; Kalpana 
Chawla. 
i53'ii. Zaligverklaring 
van paus Johannes Paulus II 
(19202005). 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. viermaal 
paus; paus met Moeder 
Teresa. 

i53'ii. Nelson Mandela 
(1918). 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. ZuidAfrikaanse 
vrijheidsstrijder en oud
president. 

Molton »iwriëit 

i53'ii. Wereldkampioen
schap cricket 2011 in India, Sri 
Lanka en Bangladesh. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Spelers resp. 
Sachin Tendulkar, Gary 
Kirsten, Glenn McGrath, Viv 
Richards; Tendulkar. 
i53'ii. Internationaal Jaar 
van de Bossen. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Bosbranden 
met resp. harpij (Harpia har
pya), eekhoorn (Ratufa affi
nis), honingzwam (Armillaria 
mellea), roodoogmakikikker 
(Agalychnis callidryas); 
gevlekte bosuil (Strix oc
cidentalis). 
i53'ii. Europese vorsten. 
Twee velletjes met elk vier
maal 750 F.; tweemaal blok 
3.000 F. Resp. viermaal Rai
nier III, Gracia van Monaco, 
Albert II en Chariène van 
Monaco; koningin Beatrix, 
koning Harald van Noorwe
gen, groothertog Henri van 
Luxemburg, koningin Eliza
beth II van GrootBrittannië; 
koningin Margarethe van 
Denemarken; prins William 
en Catherine Middleton. 
206'ii. Napoleon I (1769
1821). 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Keizer van 
Frankrijk (18041815). 

TONGA 
2iii'i2. Kerst. 
Velletje met twaalfmaal $ 1.. 
Religieuze schilderijen van 
Sandro Botticelli (14451510). 
i4i2'i2. Koninklijk huwelijk 
op 12 juli 2012. 
Velletje met vijfmaal $ 3.. 
Verschillende afbeeldingen 
van huweli|k kroonprins 
Tupouto'a Vlakala en Sinaita
kalaTu'imatomona. 

TONGA NIUAFO'OU 
2iii'i2. Kerst. 
Velletje met twaalfmaal $ 1.
Religieuze schilderijen van 
Giotti di Bondone (12661337). 

TRISTAN DA CUNHA 
28i'i3. WWF*, Tristan
albatros. 
35.45.70 p., i 1.10 (samen
hangend); blok £ 3.. Ver
schiriende afbeeldingen van 
Diomedea dabbenena. Alle 
zegels met pandabeeldmerk. 
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io-2-'i3. Zangproject van 
kinderen van Tristan da 
Cunha en Norfolk (Groot-
Brittannie) 
35, 45, 70 p ,£i 10 Resp 
blokfluit, viool, gitaar, 
accordeon Alle zegels met 
liedteksten 

TSIAAD 
5-ii-'i2. WWF*, AAendesan-
tiloop 
Viermaal 700 F (samenhan
gend), blok 2 000 F Verschil
fende afbeeldingen van 
Addax nasomaculatus Alle 
zegels met pandabeeldmerk 

TUNESIË 
9-i2-'i2. Internationale Anti 
Corruptie Dag 
700 m Hand met geld, stem
pel, formulieren 

TUVALU 
i5-7-'i2. Vissen 
10, 40,60,90c ,$1 -, 1 25, 
1 50,175,2-,275,3 25,5-
Resp Epibulusmsidiator, 
Zanclus cornutus, Anampses 
cuvier, Rhinecanthus ver
rucosus, Lactoriafornasini, 
Enchelycore pardalis, Diodon 
liturosus, Anampses elegans, 
Thalassoma trilobatum, 
Pomacanthus imperator, 
Pomacanthus semicirculatus, 
Cheilinusfasciatus 
i5-7-'i2. Honden 
Velletje met vijfmaal $ 1 -
Retriever, Picardische her
dershond, chow chow, Duitse 
dog. Labrador retriever 
7-8-'i2. Katten 
Velletje met vijfmaal 80 c 
Siamees, Devon Rex, Ameri
kaanse draadhaar, Cornish 
Rex, Birmees 

TUVALU 80^ ; TUVALU 80^ 

5-9-'i2. Kevers 
Velletje met viermaal $ i 25, 
blok$3-Resp Harmonia 
axyridis, Mylabris pustulata, 
Acilius sulcatus, Clytus arie-
tis, Photinuspyralis 
5-9-'i2. Raphael (1483-1520) 
Velletje met viermaal $ 1 -, 
blok $ 3 - Werken van 
Italiaanse schilder resp 
^Portret van St Margaret', 
'St Michael overwint Satan', 
'Portret van Elisabetta Gon-
zaga' 'Heilige Familie' 
i8-9-'i2. Bezoek hertog en 
hertogin van Cambridge 

Velletje met vijfmaal $ 1 35, 
blok $ 3 50 Resp Kate Mid-
dleton, wapenschild, prins 
William en Kate, bezoek ko
ning Elizabeth en prins Philip 
in 1982, prins William 

UGANDA 
8-ii-'i2. Bedreigde dieren, 
jachtluipaard 
Velletje met 3 400,3 400, 
4 100, 4 100 Sh ,blok 
8 30oSh Acinonyxjubatus 
8-ii-'i2. Bedreigde dieren, 
Egyptische gier 
Velletje met 3 400, 
3 400, 4 100,4 100 Sh , 
blok 8 300 Sh Neophron 
percnopterus 
8-ii-'i2. Bedreigde dieren, 
secretarisvogel 
Velletje met 3 400,3 400, 
4100,4100 Sh blok 
8 30oSh Sagittarius serpen-
tarius 
8-ii-'i2. Bedreigde dieren, 
westelijke laagland gorilla 
Velletje met 3 400,3 400, 
4 100,4 100 Sh ,blok 
8 300 Sh Gorilla gorilla 
gorilla 
8-ii-'i2. Bedreigde dieren, 
leeuw 
Twee velletjes met elk 3 400, 
3 400, 4 100, 4 100 Sh , blok 
8 300 Sh , blok 8 300 Sh 
Pantheraleo 

8-ii-'i2. Bedreigde dieren, 
chimpansee 
Velletje met 3 400,3 400, 
4 100,4 100 Sh ,blok 
8 300 Sh Pan troglodytes 
8-ii-'i2. Bedreigde dieren, 
olifant 
Twee velletjes met elk 3 400, 
3 400,4 100, 4 100 Sh , blok 
8 300 Sh ,blok8 30oSh 
Loxodonta africana 

URUGUAY 
23-i i- ' i2. Kerst 
$15 Schilderij met vallende 
ster en mandoline 
23-ii-'i2. Tango, immaterieel 
cultureel erfgoed 
515. 45.45 (samenhangend) 
Resp Francisco Canaro 
(1888-1964) met orkest, Ed-
gardo Pedroza (1926-2000) 
met grammofoonplaat, 
contrabas 

3-i2-'i2. Zwemvereniging 
Club Neptuno 100 jaar 
$15 Waterpoloers, clubge
bouw 
4-i2-'i2. Psychiatrische 
inrichting Colonia Etchepare 
100 jaar 
$15 Kunstwerk met hoofden 
i7-i2-'i2. Onafhankelijke 
Partij 10 jaar 

$15 Embleem 
2i-i2-'i2. Postdienst 185 jaar 
Blok $15 Landkaart, envelop, 
postwagen en personeel 

VANUATU 
30-ii-'i2. Gedeeltelijke zons
verduistering 
40, 60,160,180 vt Verloop 
zonsverduistering met resp 
zee, kano met mensen, man 
in kano, kust en zee 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
22-to-'i2. Wereld Energie 
Forum 2012 in Dubai 
1 -, 2 -, 3 -, 4 -Dh Resp Em
bleem, gebouw, zonnepane
len, president sjeik Moham
med Khalifa bin Zayed bin 
Sultan Al Nahyan (1961) Ook 
velletje met dezegels 
11-11-12. Woestijnslangen 
1 - . ' 50.3 ". 4 -. 5 50 Dh 
Resp Cerastes gasperettii, 
Echis coloratus, Malpolon 
moilensis, Echiscarmatus 
sochureki, Eryxjayakari 
Ook velletje met de zegels 
(zonder waardeaanduiding), 
verkoopprijs velletje 25 - Dh 

VERENIGDE STATEN 
i6-i-'i3. Chinees Nieuwjaar, 
laar van de Slang 
Forever Vuurwerk met slang 

2i-i-'i3. Afkondiging eman
cipatie 150 jaar geleden 
Forever Affiche met tekst 
25-i-'i3. Arlmgton-brug 
$560 Brug over Battenkill-
rivier in Vermont 

VIETNAM 
20-io-'i2. Nguyen Thi Minh 
Khai (1910-1941) 
2 o o o d Portret revolutio
nair met standbeeld, hamer 
en sikkel 
i-i2-'i2. Chinees Nieuwjaar, 
laar van de Slang 
2 000,10 500 d Slangen 

wen MM _ A 
10800' f t * ^ 

WALLIS EN FUTUNA 
5-9-'i2. Herbouw regerings
gebouw na cycloon Tomas 
95 F Gebouw 
7-9-'i2. Petanquekampioen-
schapvanOceanie 
25 F Metalen ballen, lucht
foto van eiland 

ii-io-'i2. Tweede Vaticaans 
Concilie 50 jaar geleden 
290 F Bijeenkomst m St 
Pieters-basiliek 
ii-io-'ii. Bisschop Guillaume 
Douarre (1810-1853) 
500 F Wapenschild van bis
schop met boot 
8-ii-'ii. Schelpen 
5. 25,35. 85 F (samen
hangend) Verschillende 
schelpen 

ZAMBIA 
2012. Rotary, overdruk 
10 000 K op 1 200 K Em
bleem 

Gebruikte afkortingen 
Upaep Union Postal de 

las Americas y 
Espana y Portugal 

WWF World Wildlife 
Fund 

Chinees Nieuwjaar Jaar 
van de Slang io-2-'i3 t/m 
30-i-'i4 
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KLM 
Op 242013 gaat de KLM 
vliegen tussen Amsterdam 
en de luchthaven van 
Manston in het Graafschap 
Kent met de F70 en dat 2 
X per dag Op 4 April 2013 
gaat KLM vliegen 2 x per 
dag van Amsterdam naar 
Alesund in Noorwegen met 
de F70. 

LUFTHANSA 
Op 182012 was er een 
eerste vlucht van Frankfurt 
naar Houston met de 
A380 en HoustonFrank
furt (1,2) Op 12082012 
was er een vlucht van 
Londen naar Rio de Janeiro 
via Frankfurt en dat als 
Olympische mail met de 
8747400(3) Hierbij 
een afdruk Dan werd 
het Duitse Voetbalteam 
vervoerd op 462012 van 
Frankfurt naar Danzig met 
de B747800 (4) Ook hier 
een afdruk van Op 1109
2012 was er een vlucht van 
Schonefeld naar Frankfurt 
met de B747700 (5) 

GERMANWINGS 
Op 11092012 was er een 
eerste vlucht met A319 
van Koln/Bonn naar Berlijn 
(6) En dan nu een zeer 
bijzondere envelop, want 
met dit toestel gaat bijna 
nooit post mee en nu dus 
wel van Egelsbach naar 
Düsseldorf met de KLM 
DC3 Princess Amalia PH
PBA op 29092012 (7a, b). 

OLT 
Op 01102012 van Ham
burg naar Saarbrücken 
(8) en op 15102012 van 
Munster/Osnabruck naar 
Berlijn (9). 

PHIUTELISTEN CLUB 
SWISSAIR 
Op 16052012 BernNice 
vv per DO328 gevlogen 
door Skyworks (10,11) 
en op 26052012 Bern
ZurichHeringsdorf V v 
met F100 door Helvetic 
Airways (12,13,14) Hier 
werd ook Liechtensteinse 
post mee meegenomen. 



THEMATiSCHi PANORAMA 
Satnerstellmg: 
Jeffrey Groeneveld, Purmerend. 
Reacties en tips: 
jeffreygroeneveld@hetnet.nl 

DIERENTUINEN IN DE NEDERLANDSE FILATELIE 

Met de uitgifte van een 
velletje en een prestige 
boekfe ter gelegenheid 
van het eeuwfeest van 
Burgers' Zoo kunnen weer 
nieuwe elementen toe
gevoegd worden aan de 
Nederlandse dierentuin-
filatelie. De verzameling 
bestaat voor het grootste 
deel uit frankeermachi
nestempels, maar m de 
loop der jaren hebben 
de PTT en haar opvolgers 
ook op andere manieren 
aandacht besteed aan de 
Nederlandse dierentuinen. 

De Dierentuin 
Het oudste bewijs daarvan 
vond ik in de vorm van 
een handstempel, dat in 
1927 gebruikt werd bij 
de verkoop van de Rode 
Kruispostzegels (1). In het 
onvolprezen Handboek 
Postwaarden Nederland is 
een aardig stukje gewijd 
aan deze gebeurtenis (C6-

32 en 33), die plaatsvond in 
de Haagse Dierentuin aan 
de Benoordenhoutseweg. 
Prins Hendrik, die voorzit
ter was van het Neder
landse Rode Kruis, kwam 
persoonlijk veertig series 
kopen en liet die voorzien 
van het speciale stempel 
van het tijdelijk bijkantoor 
in de dierentuin. 
De Haagse Dierentuin 
was in 1863 opgericht 
en heette officieel de 
Koninklijke Zoologisch-
Botanische Tuin, maar 
werd meestal gewoon 
De Dierentuin genoemd. 
De grote publiekstrekker 
was de olifant Betsy. De 
dierentuin beleefde haar 
hoogtijdagen in de jaren 
twintig en dertig toen 
ook het hoofdgebouw, 
dat vanwege de torentjes 
het Moors Paleis werd 
genoemd, werd uitge
breid. In de oorlog moest 
de dierentuin worden ont

ruimd, omdat de Duitsers 
hun verdedigingswerk, 
de Atlantikwall dwars 
over het dierentuinterrein 
lieten lopen. De dieren 
werden in Blijdorp, Artis 
en Wassenaar onderge
bracht. Na de oorlog zijn er 
nog wel plannen geweest 
om De Dierentuin in haar 
oude glorie te herstellen, 
maar daar is niet veel van 
terecht gekomen. 

Dierenpark Wassenaar 
In de buurt van De Dieren
tuin was het Dierenpark 
Wassenaar gevestigd, 
dat in 1937 was opgericht 
door de auto-importeur 
Pieter Louwman. In de 
beginjaren kon het publiek 
voornamelijk genieten 
van vogels, olifanten en 
tijgers, maar mede door 
de sluiting van de Haagse 
Dierentuin groeide de 
collectie. Het Dierenpark 
Wassenaar was succesvol 

in het fokken van dieren en 
schreef in 1979 de geboor
te van de eerste laagland
gorilla in Nederland op 
zijn naam. Door financieel 
wanbeheer en geldgebrek 
was het echter gedwongen 
om in 1985 de deuren te 
sluiten. Gelukkig zijn er 
nog een paar frankeerma
chinestempels die aan het 
dierenpark herinneren. In 
de jaren vijftig werd het 
publiek aangespoord om 
naar Wassenaar te komen 
(2). Een stempel uit 1970 
toont een aapje op de nek 
van een giraf en in het 
sluitingsjaar 1985 sierde 
een tijger het stempel, 
waarin inmiddels ook het 
moderne woord "zoo" 
voorkomt (3). Het heeft 
niet mogen baten. 

Artis 
Andere dierentuinen heb
ben de veranderende tij
den en gewijzigde opvat
tingen over dierentuinen 
overleeft. Hoewel het soms 

maar weinig gescheeld 
heeft of ook daar waren de 
deuren voorgoed gesloten. 
Artis, de oudste dierentuin 
van ons land, werd in de 
jaren zeventig met sluiting 
bedreigd. Een grote actie 
onder de leus 'Artis moet 
blijven' bracht voldoende 
geld bijeen om de dieren
tuin open te houden. Uit 
die tijd stamt ook het vlag-
stempel met de tekst 'Geef 
de prins een miljoen voor 
Artis'(4). Dit jaar viert de 
dierentuin haar 175-iarige 
bestaan. Precies 25 jaar 
geleden werd het 150-jarig 
bestaan gevierd met een 
serie postzegels, waarop 
de uitgestorven quagga, 
de Caribische zeekoe en 
een chimpansee te zien 
waren. De zegels kwamen 
uit als losse zegel en in een 
postzegelboekje (5). Bij 
het 125-jarige bestaan in 
1963 werd een vlagstempel 
gebruikt. Komend jaar zal 
waarschijnlijk niet meer 
filatelistisch herdacht 
worden. Er wordt geen 
frankeermachinestempel 
meer gebruikt, waardoor 
deze bron, die in het ver
leden fraaie exemplaren 
opleverde, niet aange
boord kan worden (6,7). 
Overigens mogen we ook 
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de postzegel met Dikkertje 
Dap niet vergeten, zijn 
giraffe woonde immers 
ook in Artis (8). 

Blijdorp 
Een andere dierentuin 
die met postzegels in het 
zonnetje werd gezet is de 
Rotterdamse Diergaarde 
Blijdorp. Bij het 150-jarige 
bestaan in 2007 verscheen 
een velletje van tien 
zegels (9). Op die zegels is 
informatie verborgen, die 
alleen met een speciaal 
plaatje te lezen is. Naast 
het velletje verschenen er 
ook geïllustreerde post-
waardestukken (10) en een 
prestigeboekje (11). In 1957 
ging het er soberder aan 
toe. Toen werd er slechts 
een eenvoudig vlag-
stempel gebruikt met de 
tekst '100 jaar Diergaarde 
Rotterdam' (12). Enigszins 
verwarrend is de tekst in 
het frankeermachinestem
pel uit 1965, dat melding 
maakt van 25 jaar Blijdorp 
(13). De verklaring is dat 
eind jaren dertig de oude 
Rotterdamsche Diergaarde 
verhuisde naar de wijk 
Blijdorp. Bij het bombarde
ment op Rotterdam was de 
verhuizing voor een groot 
deel een feit. Op 7 juli 1940 

werd het noordelijke deel 
van de nieuwe dierentuin 
geopend. In de loop der 
jaren zijn er verschillende 
stempels gebruikt. Een bij 
thematische verzamelaars 
gewild exemplaar is die 
uit 1983 toen in Blijdorp de 
tentoonstelling 100 jaar 
na Darwin werd gehouden 

De Diergaarde Blijdorp 
kwam in 2007 uitgebreid 
in het nieuws toen uitge
rekend op de jubileumdag 
de zilverruggorilla Bokito 
uit zijn verblijf ontsnapte 
en een bezoekster, die 
regelmatig oogcontact 
met het dier had ge
maakt, verwondde. Op het 
ogenblik maakt Blijdorp 
moeilijke tijden door. In 
2010 maakte de gemeente 
Rotterdam bekend dat in 
een aantal )aren tijd de 
subsidie van € 4,5 miljoen 
zou worden teruggebracht 
naar € 800 .000 per jaar. 
De dierentuin moet nu fors 
bezuinigen, waardoor 40 
van de 190 banen moeten 
verdwijnen. De directie wil 
niet snijden in de fokpro-
gramma's voor bedreigde 
diersoorten en de steun 
aan natuurbehoudprojec-
ten. Vooralsnog is er wel 
vertrouwen dat Diergaar

de Blijdorp zelfstandig kan 
blijven voortbestaan (15). 

Noorderdierenpark 
Het Noorderdierenpark 
in Emmen verkeert ook in 
zwaar weer (16,17). Ooit 
was het zijn tijd ver vooruit 
met aantrekkelijke, natuur
lijk aandoende verblijven 
voor de dieren. Maar de 
dierentuin voldoet niet 
meer aan de eisen van de 
21ste eeuw en de bezoe
kersaantallen daalden de 
laatste jaren aanzienlijk. 
Daardoor ontstond een 
financieel tekort en moest 
de dierentuin aankloppen 
bij de gemeente Emmen. 
Na veel discussie werd een 
lening verstrekt, maar een 
reorganisatie is onvermijd
baar. De plannen om de 
dierentuin te verplaatsen 
moeten worden aangepast. 

Ouwehands Dierenpark 
Gelukkig is het niet al
leen maar slecht nieuws 
in de dierentuinwereld. 
Ouwehand's Dierenpark 
heeft de laatste jaren flink 
geïnvesteerd (18,19). 
Uniek is het Berenbos, dat 
in 1993 m gebruik werd 
genomen. Bruine beren en 
wolven leven daar in een 
semiwildernis. De beren 

hebben vaak een turbu
lent leven achter de rug als 
circus-, dans- of filmbeer 
en zijn afkomstig uit heel 
Europa. 
Ouwehand's Dierenpark 
ligt op de Grebbeberg 
(20) en werd bij de Slag 
om de Grebbeberg in 
de meidagen van 1940 
grotendeels verwoest. Om 
te voorkomen, dat de roof
dieren zouden ontsnappen 
besloot de eigenaar van 
de dierentuin Cornelis 
Ouwehand om zijn roof
dieren persoonlijk dood te 
schieten. Hij had geen ver
trouwen in de schietkwali-
teiten van de militairen die 
de bewuste opdracht van 
hogerhand hadden gekre
gen. Ouwehand verrichtte 
zijn werk met tranen in de 
ogen. Na de oorlog zou 
het nog jaren duren voor 
de dierentuin in de oude 
glorie was hersteld. 

Burgers' Zoo 
Ten slotte de jubilaris van 
dit jaar, Burgers' Zoo in 
Arnhem. Ook deze dieren
tuin maakt het goed, mede 
dankzij allerlei initiatieven 
die Burgers' Zoo bij de tijd 
hebben gehouden. Na de 
oorlog liep de dierentuin 
voorop bij het houden 

van exotische dieren 
in groepen. Eindjaren 
tachtig werd een tropisch 
regenwoud nagemaakt 
(Burgers' Bush), gevolgd 
door een woestijn in de 
jaren negentig (Burgers' 
Desert) en een indrukwek
kend aquarium (Burgers' 
Ocean). Op het ogenblik 
zijn er volop plannen om 
nieuwe leefgebieden te 
maken. In 2006 werd in 
Burgers' Zoo de 'Dag van 
dejeugdfilatelie' georga
niseerd. Dat evenement 
leverde een mooi stempel 
op met een giraffe (om de 
een of andere reden popu
lair bij stempelmakers) en 
een persoonlijke postzegel 
(21). Bij het eeuwfeest 
wordt een velletje van tien 
zegels uitgegeven met 
als thema Jonge dieren. 
Verder zal er een prestige
boekje uitkomen en wordt 
er tijdens de Dag van de 
Jeugdfilatelie op 9 en 10 
maart een speciaal stem
pel gebruikt. Tijdens dat 
weekend kunt u de dieren
tuin met korting bezoeken 
(zie De Posthoorn elders 
in dit blad). Een mooie 
reden om met kinderen 
en/of kleinkinderen naar 
Arnhem af te reizen. 
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KLEINE 
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 FÜR ABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET, 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

■ l a ^ fit 

■■MMi Ot 

IM 

AANGEBODEN 

www.motiefonline.nl Motief

postzegels met afbeelding. Pzh. 
Jansen. Telefoon 0493320949. 

OostEuropa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13,6135 CS, Sittard. 
Telefoon 0464512751. Email 
robertwiktor@home.nl 

StampsDNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Telefoon 0229261611. 
www.stampsdns.com 

www.aephilatelle.nl en 
www.postzegelveiling.nl voor 
al uw postzegels van vele landen. 
Voor meer informatie: A.M. Eijge
laar. Telefoon 0105222914. 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle Eu
ropese landen 35%, FDC's, boekjes 
etc. J. Römkens. Telefoon 045
5462894. Email: johnstamps
romkensOhotmail.com 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Zwitserland, Oostenrijk, Indonesië 
2025%. R Dorman, Fonteinkruid 
37,7772 ML Hardenberg. 
Telefoon 0523272182. 

www.filateiiehpz.nl verrassend 
leuk, verrassend voordelig. 
CPC Conny's Pakettencentrale, 
postzegelpakketten op land en op 
motief. CD. v/d Wel. 
Telefoon 0223614066. 

www.postzegelparadijs.nl leuke 
veiling en shop. Nederland etc. N. 
Engelhart. Telefoon 0615641312. 

Nederland, Europa, Overzee, 
Motief www.tenkatephilatelle.nl 
Email info(Stenkatephilatelie.nl 
Telefoon 0646644808 of 
0264722176. 

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 0492522224. 

Kilowaar Nederland en Wereld 
vanaf 1,50 euro t/m 15 euro per 
kilo. "Bruno" Gouda. 
Telefoon 0182538460. 

Indonesië na 1949 is mijn 
specialiteit, pfr. + gst. mooie 
voorraad abonnementen op maat 
en manco lijsten verzorg ik ook. 
M. Snoek. Email: mennosnoek® 
hetnet.nl Telefoon 0228318267 of 
0614511744. 

GEVRAAGD 

Grote collecties en partijen van 
de gehele wereld. Contante beta
ling. D. van der Toorn. 
Telefoon 0703388427 of 06
51118436. Bezoek aan huis. 
Geen object te groot. 

Dringend te koop gevraagd 
postzegelverzamelingen en 
munten. Bezoek aan huis moge
lijk. Bredenhof. 
Telefoon 0104826725. 

Betere postzegelboekjes 
Nederland Europa en Wereld. 
Aanbiedingen aan Walter de Rooij, 
Postbus 1051,5140 CB Waalwijk. 
Telefoon 0416331451. 
Email info@booklets.nl 

Wie kan mij oude nummers van 
Filatelie bezorgen? Delanghe 
George, Kursaalstraat 72,8300 
Knokke  Heist België. 
Telefoon 0032479710515

Gevraagd: poststukken met 
stempels of afdrukken betrek
king hebbend op de Vikingen
Hanzaverbonden of steden en de 
Oost/west Indische Compagnie. 
Th. Timmermans, 
telefoon 0475334967. 
Email: thhjtimmermansCBhome.nl 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 0703860232, zie 
www.sgbritannia.nl Blad, mee
tings, 4 grote veilingen, boekjes 
en veel verzamelplezier. Join the 
club, see you! 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 
0651140411,0181774870 of 
www.filitalia.nl 

Zaterdag 4 mei 2013 Grote Ver
zamelaarsbeurs Nunspeet 
van 10 16 uur in Sporthal de 
Brake, Oostereinderweg 19. J. den 
Besten. Telefoon 0341256163. 

De Filatelistenvereniging Zui
delijk Afrika? Maak eens kennis 
met ons, 4 bijeenkomsten in Tiel, 4 
veilingen, eigen blad, rondzend
en nieuwtjesdienst. Contributie 
20, euro. Inl. P. Mulder. 
Telefoon 0206197689. 
Email ppmulderOplanet.nl 

Contactgroep Frankrijk Verza
melaars (CFV), brieven en post
zegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilingen, 
rondz., 4 bijeenkomsten p.j. in De 
Bilt. Contr. 19 euro. Info: Pietjan 
Zwaag. Telefoon 0206277894. 
Email: p.zwaagOhccnet.nl 

Vereniging USA & Canada 
Filatelie, jaarlijks 7 bijeenkomsten 
en 7 veilingen. Een uitgebreide 
bibliotheek en rondzendingen. 
Onze website: www.usca.nl Erik 
Mulder, info@usca.nl 
Telefoon 0625240316. 

Rondzendvereniging Contact 
schept Kracht (CsK) biedt sinds 
1926 gerichte kwaliteitsrond
zendingen per verzamelgebied. 
Contributie 9 euro per jaar. 
Tegemoetkoming in portokosten. 
Ook inzenders van harte welkom. 
Provisie 6% en voorschotten 
beschikbaar. Zie www.csk.nu. B.K. 
Okma. Telefoon 0648136766. 

Vereniging Kinderzegels en 
Maximafilie houdt op zon
dag 7 april haar halfjaarlijkse 
bijeenkomst met veiling in De Bilt, 
Vergadercentrum Witte, Henri 
Dunantplein. Kom eens kijken, 
ook niet leden zijn welkom. Inl. W. 
Broeke. Telefoon 0118464109 of 
willembroeke(Shotmail.com 

l l l l l 

Bureau de Troye 
Telefoon 036  5 38 45 28 

[ijf«mjii<»Kii(ii 

Nu te koop: Cdrom 'filatelie 
largang 20i<'. Alle elf edities uit de jaargang 2011 

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

van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie in Leiden, 
onder vermelding van 'Jaargang 20ti op Cdrom'. 

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

http://www.motiefonline.nl
mailto:robert-wiktor@home.nl
http://www.stamps-dns.com
http://www.aephilatelle.nl
http://www.postzegel-veiling.nl
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BREDENHOF-POSTZEGELIMPORT 
6-a, 3077 BL Rotteimil l l l l i i lPi ir* Telefoon 

email info@bredenhof.nl • Internet: www.bredenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur. 

Maandag is de winkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Verzendkosten €5.00riflBlBÉÉtii8 €6.50. Boven €100,- geen verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

DEZE MAAND VERWACHTE KILOWAAR; 
MISSIE U.S.A., JAPAN MISSIE, MALTA 
GROOTFORMAAT, IERLAND MISSIE, 

WERELD MISSIE SUPER 

ZIE VOOR ALLE AANBIEDINGEN, 
VERZAMELINGEN, SERIE'S, 

INSTEEKBOEKEN, KLEMSTROKEN ETC. 
ONZE WEBSITE 

WWW.BREDENHOF.NL 
AANBIEDINGEN; 

l?ßi§[U]J]§'ir SQOPËMIL®»^ (èmm^MmiM 

IÊÈJ 
1 kg. MISSIE 

IERLAND 
NU 17,50 

5 kg. 

1 kg. MISSIE ^ ^ 

WERELD SUPER# 
r NU 45,°° ^^m 

;->r 

LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 

ENGELAND 
ENG GEBIEDEN 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
IERLAND 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
THAILAND 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

OMSCHRIJVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT 
GOEDE MODERNE MIX 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
MET IETS NIEUW GEEN KERST 
GOEDE SORTERING 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW 
MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 
MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
MET CA 25% EUROWAARDEN 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 

100 gr 
14,00 
15,00 
22,50 
10,00 

12,50 
11,00 

22,50 
50,00 
15,00 
14,00 
16,50 
15,00 
15,00 
17,50 
14,50 
35,00 
15,00 
9,50 
9,50 

13,50 
22,50 
13,50 
18,00 
16,00 
12,00 
13,50 
55,00 
10,00 
15,00 
19,00 

250 gr 
34,00 
35,00 
52,50 
22,50 

29,50 
25,00 
55,00 

35,00 
34,00 
38,00 
37,50 
35,00 
41,00 
34,50 

36,00 
22,50 
22,50 
32,50 

32,50 
42,50 
37,50 
27,50 
32,50 

23,50 
35,00 
42 00 

500 gr 
65,00 

42,50 

55,00 
49,00 

68,00 

62,50 

52,50 
60,00 

45,00 

= j ^ Postzegelveiling Friesland 
H. Zondervan, beëdigd taxateur Filatelie 
Mr PJ.Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 
tel '058 2122096 
fax.. 058 2129180 
mail pzvfries@xs4all.nl 
website, www.pzv-fnesland nl 

Onze 132' veiling wordt gehouden op 

zaterdag 9 maart 2013 
in restaurant Jupiter, Hidalgoweg 2a te Leeuwarden 

Voor deze veiling hebben wij een groot aantal betere collecties en 
partijen ontvangen, o a motiefcollectie paarden m ruim 100 albums en 
stockboeken. 

Kijkgelegenheid op: 
Donderdag 7 maart 
Vrijdag 8 maart 
Zaterdag 9 maart 

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

De volgende (133) veiling zal worden gehouden in juni 201; 
Inzendingen dagelijks mogelijk ten kantore 
Voor grotere objecten komen wij graag bij u langs 
Renteloze voorschotten zijn mogelijk 

^ 

Tevens is er kijkgelegenheid ten kantore, 
na telefonische afspraak 

Op aanvraag zenden wij u onze catalogus 
gratis toe. _ j f ' 

mailto:info@bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl
mailto:pzvfries@xs4all.nl
http://www.pzv-fnesland


Meer dan 94 jaa 
in dienst van de 

Filatelie. 
19192013 

Jubileumveiling no. 4 0 0 april 2013 
Voor onze komende jubileumveiling, welke in april 2013 plaats zal gaan vinden, zijn wi j 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! 

Wij ontvingen reeds prachtig postfris Nederland, een enorme collectie 

Puntstempels in fantastische kwaliteit en de verzameling van de Nederlandse schrijver Harry Mulisch! 

Wij zoeken nog steeds mooi materiaal! 

35 cent NVPH 
127A 11:11 

postfris! 

10 Gulden NVPH nr. 80 in 
gebruil<t hoekblok van 4 

10 cent op 17/2 cent NVPH 
L19B (tanding 11/2) postfris! 

NVPH nr 24 
met 

Punstempel 
"159 " 

Kamp bij 
IVlilligen. 

7/2 cent NVPH nr. R32,3gaats 
roltanding postfris! 

♦"«i liüFliotclijk 
^ K # x « 1010 «_P 

Postzegel en muntenveilingen B.V. 

23,24 en 25 april 2013 
Jubileumveiling 400 

Het topstuk van 
uw verzameling? 

Enige proeven uit de collectie van Harry IVIulisch 

U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen 

^»tvOP^wve;^^ en bent van harte welkom! 

^^ 

^ooruwvet '̂ . ^ ^ ' 

% 

^ 
# 

Rietdijk B.V. 
Kantoor: Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031(0)70364 79 57 
Fax : +031(0)70363 28 93 

info@rietdijkveilingen.com 
www.rietdijl<veilingen.com 

mailto:info@rietdijkveilingen.com
http://www.rietdijl%3cveilingen.com

