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hiervoor ontvingen wij reeds enige interessante objecten w.o 

tentoonstellingscollectie "Maritieme Post der Nederlanden" 
van de heer Claude Delb 
met diverse uiterst zeldzame stukke 

'"̂ '' 11 \ \ 
Verenigde Oostindische Compagnie 

V.O.C. 6 stuiver stempel met 2 luxe afdrukken 

' Ä V 
West Indië, Postkantoor'Curacao, 

negatiefstempel, luxe afdruk 
alleen gebruikt op de 

de Koninklijke Nederlandse Pakketboter 

^ 'VV, . ''«^/■x l/ff f'^/ "^ ' ■ 

Nederlands Indiè, Landmail type I en II 

Ook uw collectie kan hier aan worden toegevoegd 
Wij zijn de gehele zomer geopend 

van Maandag t/m Vrijdag tussen 10 en 16 uur 
voor een inlevering of taxatie 

voor meer informatie 
www.npv.nl 
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1987-2013, Stamps-DNS reeds 26 jaar tot uw dienst 
UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN,COLLECTIES & LOSSE NUMMERS EN SERIES JUNI 2013 

10542 
DAVO Alleen bij DNS krijgt U 15% korting en portvrij vanaf 75 euro (daaronder 
slechts 4,00 bijdrage in de porto) 
10573 
BELGIË OBP nr 37A, 5 Frank, gebruikt met leesbaar stempel (Brussel) met een 
fotocertificaat FNIP dd 26 03 2012 Cataloguswaarde 1 750 00 ZELDZAAM ZEGEL IN 
DEZE KWALITEIT"! Prijs 850,00 ( FOTO 5) 
10578 
NEDERLAND Telegram TG3 { 5 cent) POSTFRIS ZONDER PLAKKER, ORIGINELE GOM 
II SCHAARS" Catw 250,00 nu 175,00(FOTO) 
10695 
VATICAAN nrs 45/50 (Juristencongres 1934) postfris zonder plakker MET 
FOTOCERTIFICAAT Bolaffi 1974, cataloguswaarde 800,00 prijs 325,00 { FOTO) 
10765 
FRANKRIJK collectie PREO'S (VOORAFSTEMPELINGEN) tussen 1920 en 1992 op 
een 7 tal na compleet" In beqin vnl */(*)en later ** cataloguswaarde ca 7 500,00" 
Zeer zelden in de verkoop" F r̂ijs 995,00 (ZIE VEEL FOTO S OP DE WEBSITE) 
10811 
VATICAAN Michel nrs 39/44"PROVISORIO"catw 1 000,00(Yvert nrs 60/65 catw 
1 350,00) ongebruikt m pi prijs 395,00(FOTO) 
10854 
BELGISCH CONGO OBP nrs 5 (5 Franc) postfris zonder plakker Schaarse zegel' 
Catw 880,00 prijs 440,00 (FOTO) Cataloguswaarde 2 750,00 nu superdeal 445,00"( 
FOTOS) 
10916 
CURACAO Luchtpost 18/25 op aangetekende (censuur)brief naar Mr Johan 
Rietdijk( inderdaad de Rietdijk) naar z n appartement op 5th Avenue te New York 
USA met aankomststempels Prijs 165,00 (FOTO) 
10952 
WERELD 250 gram afgeweekt (NIEUWE VOORRAAD) prijs 19,95 in NL incl porto 
10974 
NEDERLAND PERSOONLIJKE ZEGELS stamps dns com zegels van de rol @ 1,25 of 
als vel van 10 @ 12,50 (FOTO) 
10977 
DUITSLAND VNL BUND ' KILOWAAR'dus NIET afgeweekt, vondsten mogelijk 500 
gram alleen Marken( dus voor 2002) wb flink veeTgrootformaat prijs 19,50,500 
gram alleen Euro, wb zeer veel grootformaat prijs 27,50 (IN NL inclusief porto 
kosten"!) 
10993 
BELGIË 2 LUXE DAVO voordrukalbums(NAGELNIEUW), zgan bladen, blanco 
klemstroken, prima staat nw prijs 250,00 met een praktisch geheel complete 
postfrisse collectie 1970-1997 incl blokken en carnets/boekjes catw 17(J0,00 prijs 
445,00 
10998 
LUXEMBURG diverse complete vellen postfris z plakker (minisheets/Kleinbogen) 
Nrs Michel 121 (ZELDZAAM) catw 450,00 
Prijs 150,00, nrs 395/98 catw 30,00 prns 12,00, nrs 413/16 catw 112,50 prijs 39,50, 
nrs 427/30 catw 340,00prijs 90,00 ( FOTO s) 
11005 
VATICAAN SAFE DUAL luxe voordrukalbum, met blanco klemstroken, in perfecte 
staat, nw prijs 160,00 met een geheel postfrisse complete collectie 1971 -1997 
nominale waarde(postprijs zonder toeslag) is 515000 Lire (€ 266,00) nu voor ruim 
onder de postprijs en ook nog eens het album er b i j " 225,00 
11006 
SPANJE 3x SAFE DUAL luxe voordrukalbums, + cass met blanco klemstroken, in 
perfecte staat, nw prijs 450,00 met een geheel postfrisse complete collectie 1967 
1988 incl vellen/blokten, nu voor de bijzondere prijs van slechts 245,00 
11024 
FRANKRIJK Luchtpost Yvert nr 37( 1000 FR HELICOPTER) op onbeschreven FDC, 
cataloguswaarde 135,00 Prijs 29,50 ( FOTO) 
11035 
NED INDIË Postzegelboekje nr PZ 1 ** 20 ipv 24 zegels( Cataloguswaarde voor 
compleet 3000,00!') nu slechts 395,00 (FOTO) 
11036 
OUD SURINAME nr 132*" met plaatfout in combinatie met' normale' nr 132 catw 
90,00 prijs 45,00 ( FOTO) 
11046 
EUROPA( GEEN NL en/of OG) SNUFFELBOX • doos met leuke uitzoekvoorraad, 
zakjes (stock)boeken etc prijs 49,95 
11050 
NEDERLAND oude gulden centen, totaal 1000 gram = 500 stuks, "TERUG NAAR DIE 
GOEIE OUWE TIJD'deal 9,95 incl porto NL 
11061 
NEDERLAND Nr48 POSTFRIS ZONDER PLAKKER, met certificaat Muis 25 09 1992 (" 
enkele muizentandjes') cataloguswaarde 2 750,00 prijs 1 495,00 ( FOTO) 
11083 
NEDERLAND NVPH nrs 1 47 geheel complete gebruikte collectiei ALLE ZEGELS 
IN GEGARANDEERD GOEDE KWALITEIT" Cataloguswaarde 1 829,00 PRIJS 455,00 ( 
FOTO) 
11085 
NEDERLAND 5 Importa Juweel voordrukalbums( kleur bordeaux rood) blanco 
klemstroken + cass NIEUWSTAAT, nw prijs ruim 500 euro met een WERKELIJKE 
SUPERCOLLECTIE 1872 2012, op een enkele zegel na geheel POSTFRIS" Vanaf 1937 
GEHEEL COMPLEET inclusief diverse certificaten" Konijnenburg, Leg Blokken, 
Luchtpost meeuwen, En face lage en hoge waarden, verder OOK nog complete 
collectie automaatboekjes wb alle 6 en 9 Cataloguswaarde ca 15000,00 F'rijs 
3 950,00 
11088 
WERELD SNUFFELBOX • grote doos met leuke uitzoekvoorraad, zakjes (stock) 
boeken etc prijs 99,50 
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11090 
NED ANTILLEN DAVO St album, luxe bladen met blanco klemstroken, nw staat met 
een vnl •* collectie 1960-2000 ogenschijnlijk compleet incl blokken etc ZEER HOGE 
Catwaarde prijs slechts 295,00 
11091 
NEDERLAND portzegels nr 3/14 ongebruikt met originele gom Cataloguswaarde 
1200,00 prijs 475,00 (FOTO) 
11093 
NEDERLAND Roltanding nrs 1 /18 ongebruikt catwaarde 600,00 prijs 235,00 ( 
FOTO) 
11095 
OOSTENRIJK 3 stockboeken met MOOIE GEBRUIKTE collectie 1918-2000, zeer 
goed gevuld prijs 165,00 
11097 
VER NATIES/UNICEF 4 speciale voordrukalbums met mooie collectie FDC s en ** 
vlaggenvellen periode 1980/1984 Aanschaf prijs ca 1000 USD (750 euro) nu heel 
goedkoop in de aanbieding slechts 99,00 
11098 
HONGARIJE Zonnebloem blanco album met gebruikte en laatste 4 jaren postfrisse 
collectie periode 1871 -1971, hele mooie start met zeer veel zegels en dat voor 
slechts 89,001 
11100 
NEDERLAND echt gelopen AANGETEKENDE bnef van Enschede naar Denemarken 
dd 24 maart 1926 met daarop o a 2x 61 b( SCHAARS OP BRIEF) e n 4 n r 8 2 Prijs 
125,00 (FOTO) 
11102 
NEDERLAND Nr 101 (10 gulden Jubileum 1913), de zegel die menig verzamelaar 
nog mist Ongebruikt met nette plakkerrest Goed gecentreerd,met certificaat 
NVPH 21 Januari 2013 Cataloguswaarde 950,00 Prijs 475,00 (FOTO) 
11104 
NEDERLAND Nrs 346 349 (Wilhelmma hoge waarden) mooi gebruikt catw 111,25 
superdeal slechts 29,95 "(FOTO) 
11105 
NEDERLAND Nrs 534/537 (Juliana hoge waarden) mooi ongebruikt catw 1300,00 
normaal 350,00 nu slechts 225,00FOTCJ) 
11107 
ZWEDEN map met oude (deels voordruk)bladen waarop een mooie »/*/** collectie 
1858 1990 waarbij diverse automaatboekjes Combinaties etc hoge catwaarde prijs 
135,00 
11108 
UN/VNL WENEN 2 stockboeken met gebruikte en postfrisse collectie waarbij 
heel veel blokken en vellen enkele oudere jaarsets etc, leuke uitzoekklus met fikse 
catwaarde prijs 115,00 
11109 
USA DAVO Standaard Luxe voordrukalbum, goede staat met gebruikte start 
collectie 1857-1940 fikse catw prijs 89,00 
11110 
D REICH DAVO luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, prima staat, nw prijs 
106,00 met "1' collectie 1872 1945 goed gevuld ook het klassieke deel (Kleine en 
grote Brustschild) prijs 165,00 
11112 
FRANKRIJK 2x DAVO luxe voordrukalbums, blanco klemstroken, prima staat, nw 
prijs 206,00 met een -/* /** collectie 1849 1969 Prima start voor slechts 255,00 
11113 
BUNDESPOST DEUTSCHLAND 3 Schaubek briljant luxe voordrukalbums, blanco 
klemstroken, prima staat nw prijs 500 euro " met een praktisch GEHEEL COMPLETE 
SUPERCOLLECTIE 1949 2009( alleen in de laatste jaren missen wat zegels) bladen 
lopen tot en met 2010 Cataloguswaarde 5 500,00 euro TOPAANBIEDING 795,00 
11115 
STANLEY GIBBONS WERELDCATALOGUS nieuwe overjarige (2007) in full colour, 
bestaande uit 4 delen nw prijs ca 225,00 Nu 79,50 voor Nederland incl porto 
11117 
FRANKRIJK 3 DAVO Crystal voordrukalbums, blanco klemstroken prima staat met 
een vnl gebruikte start collectie 1853-1984 
Prijs 195;00 
11118 
BELGIË 3 DAVO Crystal voordrukalbums, blanco klemstroken pnma staat met een 
'»/*/** start collectie 1851 1980 waarbij ook aardig Back of the Book, LP, Spoorweg 
etc Prijs 195,00 
11119 
MOTIEF RELIGIE Doosje met ca 130 FDC's, brieven, kaarten, pws etc interessant 
geheel en dat alles voor maar 65,00 
11120 
DDR 3x Schaubek standaard voordrukalbum, nw staat nw prijs ca 350,00 met een 
bijna complete gebruikte collectie 1949 1990 Tevens nog wat SBZ erbij waarbij het 
Goethe blok (catw aarde van 300 euro) Totale catwaarde enkele lOOOen euro's Prijs 
425,00 
11121 
NEDERLAND 3x Leuchtturm voordrukalbums, blanco klemstroken, nw staat 
nwprijs 350,00 met een op Leg vellen GEHEEL COMPLETE echt gebruikte collectie 
1940 2000 inck Combi's uit aut boekjes, bizar hoge catw"! Prijs 295,00 
11124 
NEDERLAND complete jaargangen ongebruikt, met nette plakker(rest) prijzen 
vanaf 19% cataloguswaarde 
1930 
nu 
14,00 
1931 
19,00 

nu 22,00 1932 
44,00 1936 nu 
1940 nu 199,50 

107,00 1933 
45,00 1937 
incl 346/349 catw 1036,00 

nu 
24,00 

14,00 

56,00 
1938 
58,00 
1939 

1934 
nu 
1935 
-
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STAMPS-DNS - GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie Dirk N Sluis 

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

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

Fax dag en nacht 0229-264013 - Email sales@stamps-dns com - ING rek nr 528501 , ' ^ 
ifsda 

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

http://www.stamps-dns.com
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PostBeeld 
2 winkels 

3 internetsites 
gratis catalogus 

en magazine 
PostBeeld en postzegels horen bij elkaar. Meer dan 
25 mensen in ons bedrijf zijn dagelijks bezig met alles 
wat met postzegels te maken heeft. 
Wij hebben winkels in Haarlem en Rotterdam en drie 
internetsites, ieder met hun eigen karakter (postbeeld. 
nl is onze webwinkel, freestampcatalogue.nl een gra
tis wereldcatalogus en postzegelblog.nl een filatelis-
tisch magazine en blog). 
Onze wereldvoorraad is zeer groot en dagelijks wor
den honderden tot duizenden items toegevoegd. Vaak 
zijn dat zegels uit collecties, maar wij nemen ook 
nieuwtjes van de gehele wereld op voorraad. 

TenKate 
PHILATELIE 

Bekijk het groeiend aanbod op 
www. tenkatephilateUe.nl 

•"V 

de grote Nederlandse beurzen. 
De postzegel webwinkel van TenKate philatelie Is op dit moment de 
snelst groeiende webwinkel op het gebied van postzegels. Dage
lijks voegen we onderdelen toe. Hoge kwaliteit en goede service zijn 
onze belangrijke speerpunten. Daarnaast geven we advies bij het 
opzetten, uitbreiden of verkopen van uw verzameling. 
En dat alles voor zeer schappelijke prijzen. 

Informatie? Bel: 026 - 4722 176 of 06 - 466 44 808 

PostBeeld 
Kloosterstraat 17 
2021 VJ Haarlem 
Tel:023-5272136 
openingstijden: 
di t/m vr 10:00-18.00 
za 10:00-17:00 

PostBeeld-Medo 
Nieuwe Binnenweg 255a 
3021 GD Rotterdam 
Tel:010-4768643 
openingstijden: 
di t/m za 10:30-17:0 

Internet: 
Webwinkel: PostBeeld.nl 
Catalogus: FreestampCatalogue.nl 
Magazine: PostzegelBlog.nl 

http://freestampcatalogue.nl
http://postzegelblog.nl
http://tenkatephilateUe.nl
http://PostBeeld.nl
http://FreestampCatalogue.nl
http://PostzegelBlog.nl


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

organiseert veiling nr. 626 
op 11 en 12 ol<tober 2013 te Roermond 

REEDS 625 INTERNATIONAAL GERICHTE, SPANNENDE VEILINGEN SEDERT NOVEMBER 1892 

Talrijke belangrijke collecties van naam zijn door Van Dieten geveild, waaronder in de laatste 
decennia bijvoorbeeld die van dr. G.C. Van Balen Blanken, J.A. de Bie, H.K. Berghuijs, 
prof.dr. D.A. Van Dorp, Eric Dreikurs, mr. J. Dutilh, Jhr. N.A. van Geen, G.W. Ten Geuzendam, 
B. Hiegentlich, G.J.J.M, van Hussen, A. De Jong, John de Leeuw, P.A. Mattern, Sir John Nabarro, 
dr. Fred L. Reed, Rolf P. Salinger, W. Baron Six van Oterleek, ir. A.D.R. Verbeek, M. Verkuil 
en drs. E. Voerman. Daarnaast zijn vele andere collecties, zoals uit de fameuze 'Sexy Snoopy Collection' 
met evenveel aandacht en zorg verkaveld en geveild. 

' " " ' - S L ! : ; , 1 ^ « ^ E M ' ' E POSTZEGELS B,,.. 
etc. 

nnerotte 
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Voor veiling 626 kunt u tot september nog kwalitatief goed materiaal inbrengen.Een aantrekkelijke collectie, 
een waardevolle postzegel, een bijzonder poststuk. Wij veilen het graag voor u. 

ifsda 
^MP.5, 

Van Dieten Postzegelveilingen BV 
• • • 

laaiiafMiia 

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

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

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

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


'ADVANTAGE" Postzegelhandel 
Gespecialiseerd in l<lassiel< topmatenaal van Nederland en 
de Overzeese gebiedsdelen in uitsluitend 1' 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.coiïi 
Bij ons is postfris 100% postfris met volledige originele gom en ongebruikt 

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

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

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

Hans Sundquest 
Jacques Perkstraat 39 - 3351 CP Papendrecht 

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

NIEUWE MICHEL EDITIES 
i Overzee 5/1 West Afrika A-G 2013 in kleur € 74,-

JOverzee 5/2 West Afrika H-Z 2013 in kleur € 74,-
IEK2 Zuidwest Europa 2013 in kleur € 59,80 
J E K 3 Zuid Europa 2013 in kleur € 59,80 

fösfenrijk Speciaal 2013 in kleur met Ganzsachen € 57,80 
Handboek-cat. Rolzegels Duitsland 10^ ed. in kleur € 54,-
Handboek-cat. Blokken en kleine Vellen 
Duitsland in kleur, 1e ed. 

begin juli zullen verschijnen : 

€ 69,80 

Duitsland 2013/14 in kleur, met jubileum bijlage,100e ed. € 46,-
Ganzsachen Europa na 1960 deel 2 (Oost) € 78,-
EK4 Zuidoost Europa 2013/14 in kleur € 59,80 
EK5 Noord Europa 2013/14 In kleur € 59,80 
Vogels en SpoonNegen worden medio juli venNacht 

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

Oude Woudenbe rgse Z a n d w e g 4, 
3707 AN Zeist, tel 030-6924800 
fax 030-6933011, ING bank nr 1700 

Posthistorie 

WWW.BULTERMAN.NL 
Elke week nieuwe vondsten! 

BUlTERI\i/ll\ 
fll/ITEllE 

POSTZEGELHANDEL 
EUROPOST BREDA 
VOOR AL UW: 
© Postzegels van Nederland en O.R. 
© Verzamelingen en restanten 
© Catalogi altijd actueel op voorraad 
© Benodigdheden van de bekende merken 
© 10.000-den enveloppen voor 50 cent 
© Modern kilowaar Nederland 
© Inkoop van postzegels & munten 
En.. .gratis parkeren voor de deur en goed bereikbaar^ 
met openbaar vervoer! (lijn 7 Ginneken) ^»iV. 

Ginnekenweg 311 Tel. 076-5614923 ^̂ ^ 
4835 NC BREDA www.europost.nl . y ; ^ 

j h 

De Fostzegels- en Muntenteaar 
De Beursvloer van De Bazaar 15 e n 16 j u n i 2 0 1 3 
M o n t a g e w e g 3 5 , B e v e r w i j k Nog enkele stands beschikbaar 

voor deelnemers 
w w w . d e b a z a a r . n i / d e p o s t z e g e l b a z a a r bel: 010-2201063 

^ 2 ^ PtfÊMfêf 
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746 
ScpMmbar 1012 

i ^ 

Pc' Postzeo/ei 
Het grootste filatelistisch maandblad in Vlaanderen 
Verschijnt 11 maal per jaar op mm 64 biz met o a 

* Diverse artikels van vooraanstaande filatelisten 
* Uitvoerige rubriek "Nieuwe uitgiften" met zeer veel afbeeldingen 
* Overzicht van filatelistische tentoonstellingen en ruilbeurzen 
* GRATIS speurdertjes voor leden 
* Tijdschnften- en boekbesprekingen 
* Drie KVBP-veilingen voor en door leden per jaar 
* Nieuws van de veilinghuizen m binnen- en buitenland 
* En nog zoveel meer 

ABONNEER UNUH 

Qon voor GRATIS proefnummer van 'De Postzegel' 
het maandblad van de Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars 
stuurnaar het secretariaat- W. Verlinde, Kortestraat 21, BE 3053 HAASRODE 

Nog geen KVBP-lid? Zonde! Gewoon doenl 

Naam: 

Straat+ Nr.: 

Postcode : Woonplaats : 

e-mail 

«TenKate 
Lijsterbesstraat 21 
6666 XE Heteren 
026-4722176 
06-466 44808 
infoi^itenkatephllatelie.nl 

Postzegels en verzamelingen 
• vele landen en motieven 
• bewerking mancolijsten 
• nieuwe en gebruikte albums 
• bemiddeling en advies 

webwinkel: www.tenkatephilatelie.nl 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

362 voor postzegelcatalogi naar www.coliectura.com 
GolleGtiura.Gom«r 

By P.W. Meinhardt Internat ional Booksellers 

http://www.advantage-stamps.coi%c3%afi
mailto:sundquest@planet.nl
http://www.bulterman.nl
http://www.europost.nl
http://www.debazaar.ni/depostzegelbazaar
http://www.tenkatephilatelie.nl
http://www.muntenenpostzegels.nl
http://www.coliectura.com
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Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie 

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

Hoofdredactie 
Rene Hillesum Filatelie 
Rene Hillesum 
Postbus? 3330AAZw[)ndrecht 
Telefoon 078 61015 20 
hiHesum@filatelist com 
www defilatelie nl 

Advertenti everkoop 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 i349CGAlmere 
Jeanme de Troye 
Telefoon 036 5384528 
Telefax 036 53 84 880 
mfo@bureaudetroye nl 
www bureauäetroye nl 

Abonnementen en bezorgklachten 
Abonnent enten land 
Postbus 20 1910 AA Uitgeest 
Telefoon 0900 ABOLAND 

C0900 2265263) 
Telefax 0251 310405 
Mutaties www aboland nl/blad/filatelie 

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

'Hoe word ik abonnee^' 
Er zijn twee abonnementsmethoden 
1 een collectief abonnement 
U kunt lid worden van een vereniging 
diebij Filatelie is aangesloten het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit van 
uw verenigingscontributie 
2 een individueel abonnement 
hiervoor kunt u zich m u v België 
aanmelden bij Abonnementenland 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 m het loopt minimaal een jaar 
(11 nummers) Abonnementsbeeindigmg 
zie Opzegging abonnement 

Belgische abonnees 
Woont u in België"? Dan kost een 
abonnement €34 25 Stort dit bedrag 
op rekening 000 0350882 331 n v 
Penningmeester Filatelie Brussel 
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Een kleine greep uit meer dan 1500 collecties collecties en partijen. 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. Of kijk op: WWW.FILATELEE.NET 

20095 Aland 19842012. Prijs: € 500,00 
Postfnsse en gestempelde collectie Aland 19842012 in 2 Davo luxe albums Collectie is vrijwel com
pleet, met ook veel boekjes en een album met brugparen Koopje' 

Compleet gefotografeerd op: Vi/WW.FILATELIE.NET 
20158 Argentina 1962. Prijs: € 250,00 
Speciaal boekje met beperkte oplage ter gelegenheid van de postzegeltentoonstelling Argentina 1962 
Boekje bevat ongetande kleurproeven van Michel 784786 (elk 5x in blokken van 4) 797 (9x in blokken 
van 4) en blok 15 (5x) Zeldzaam boekjei 
20090 Argentinië dienstopdrui<i<en. Prijs: € 700,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie dienst opdrukken van Argentinië in 2 ordners Bevat veel materiaal, 
waaronder ook plaatfouten, bneven, verschillende watermerken, papiersoorten etc Mooie, gespeciali
seerde collectie' Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATEUE.NET 
20085 Argentinië postwaardestuldwn collectie 18761925. Prijs: € 1.475,00 
Schitterende ongebruikte/gebruikte speciaalverzameling, door de verzamelaar met veel kunde en ge
duld bij elkaar verzameld, met typen, papierdiktes, vaneteiten, SPECIMEN, bijfrankenngen, stempels en 
bestemmingen, op volgorde opgezet met beschrijvingen, in totaal bijna 300 meest verschillende, in 3 al
bums Zelden aangeboden in deze verscheidenheid' 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
20075 Aruba 19861999. Prijs: € 300,00 
Prachtige postfnsse collectie blokken van 4 in mooie, fnsse kwaliteit, veel uitgaven met velrand, voor 
99% compleet, in stockboek Enorme cat w Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20076 Aruba 19861999. Prijs: € 350,00 
Prachtig postfris lot in aantallen, veelal in blokken van 4 of veldeeltjes, voor 95% compleet, inclusief de 
blokken, met vele betere motieven, in dik insteekboek Zeer hoge cat w 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20167 Ascension 19241981. Prijs: € 265,00 
Kleine postfnsse en ongebruikte collectie Ascension 19241981 op stockbladen in map Leuk kavel met 
aardige senes en betere zegels zoals (Yvert no's) 15*, 19*, 2130*. 197212**, etc 

Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
20124 België 1851 1988. Prijs: € 2.350,00 
Zeer goed gevulde, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie België 18511988 in 3 luxe Leuchtturm 
albums Collectie bevat o a Rode Kruis sene 1918 ongebruikt (keur Balasse), Mercier serie 1932 onge
bruikt. Grote Orval sene 1933 ongebruikt, en vanaf 1934 vrijwel compleet, waaronder veel postfns 

Compleet gefotografeerd op: WWWFILATELIE.NET 
20106 Berlijn 19481990. Prijs' € 200,00 
Aardig gevulde, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Berlijn 19481990 in Davo album 

Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
20131 Bolivia 18671970. Prijs: € 800,00 
Goed gevulde, voornamelijk gebruikte collectie Bolivia 18671970 in insteekboek Collectie bevat ook 
luchtpost, postaalfiscaal matenaal, goed klassiek deel en veel betere zegels zoals (Yvert no's) 53*, 53, 
5457,54*, 55*, 7578,92a (zwarte opdruk), 160A, luchtpost 3A**, 3B, 3D, 3E, etc Mooie collectie, zeer 
hoge cal waarde' Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
20166 Brits Antarctica 19631990. Prijs: € 400,00 
Zo goed als complete, postfnsse collectie Bnts Antarctica 19631990 op albumbladen in map Bevat 
veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 115**, 1619*', 20**, 2124**, 2538**, 3942** etc Mooie kwa
liteit, hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20089 Brits Azië 18701977. Prijs: € 2.400,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Bnts Azie 18701977 in Minkus album Collectie bevat veel beter ma
tenaal zoals (Stanley Gibbons no's) Aden 1627*, 31, 46*, Bahrein 3850*, 6162*, 7179*, Trans 
Jordanië port 216*, 183188*, 189194*, Straits Settlements 4,6,8, 9,15*, 18,19(*), 19,105,121*, 137, 
138,167, 240b, 241, goed Maleisië etc Hoge cat waarde' 
20109 Bundespost 19462001. Prijs: € 300,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Bundespost 19462001 in 2 Davo albums Aardig gevulde 
collectie met ook nominaal matenaal (ca 60 euro) Koopje' 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20135 Costa Rica 18621970. Prijs: € 550,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Costa Rica 18621970 m insteekboek Collectie bevat veel matenaal, 
waaronder doubletten, luchtpost, dienst, Guanacaste etc 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20168 Curagao 18731906. Prijs: € 900,00 
Gebruikte en op tanding gespecialiseerde collectie Curagao 18731906 op stockbladen in map Bevat 
ook port emissie 1899 Hogecat waarde' Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20102 Curagao 18731970. Prijs €11.000,00 
Fantastische, postfnsse, ongebruikte en gebruikte dealerstock Curagao 18731970 in 2 dikke dealeral
bums Bevat zeer veel betere zegels zoals jubileum 1923 l'A gulden, 4x ongebruikt, 2x gebruikt, 5 gul
den 6x ongebruikt, 1934 gezag l'/a gulden 4x ongebruikt, 2VS gulden 5x ongebruikt, 1947 Konijnenburg 
2'/2 gulden 7x ongebruikt, 5 gulden 5x ongebruikt, 10 gulden 5x ongebruikt, 1950 en Face 10 gulden 4x 
ongebruikt, luchtpost 1929 opdruk 7x ongebruikt, 1941 Bernhard fonds 5x ongebruikt compleet, 1947 
vliegtuig 7'A - 25 gulden 4x ongebruikt, port 1889 12'/2 cent 3x, 25 cent 2x, 1945 Engelse druk 4x etc 
Zeer hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20141 Curagao 18732001. Prijs: € 1.200,00 
Vrijwel geheel postfnsse en ongebruikte collectie Curagao 18732001 in Importa album Collectie bevat 
beter matenaal zoals (NVPH no's) 1923*, 24fa (kopstaande opdruk), 5767*, 6870*, 135137**, 135A
137A**, 141152*, 233,239243**, luchtpost 1825*, 2640*, 86, 88, port4l(*), 7III(*), 1120*, 3133*, etc 
Tevens Aruba 19862001 postfns compleet Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20087 Denemarken 18511990. Prijs: € 775,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Denemarken 18511990 in Schaubek album Aardig ge
vulde collectie met ook wat beter matenaal zoals (Michel no's) 6062*, 143145', 159165*, 180181*, 
etc Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20121 Duitsland 19461987. Prijs: € 650,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, zeer goed gevulde collectie Duitsland 19461987 in 2 Davo al
bums De collectie bevat Bundespost (o a Michel 111112,113115', 116', 117120,121122,139140, 
141142*, 143146), Bedijn (o a 3541, 6163, 71, 7273*,7579*, 8286*, 101105*, 106109 op kaart) 
en de Sovjet en geallieerde Zones Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20111 Duitsland en gebieden. Prijs: € 450,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland en gebieden in 5 blanco Importa albums 
Collectie bevat oud Duitse Staten, Duitse Rijk, Danzig, Memel, Saar, Sovjet Zone etc 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
20122 Duitsland Zones en Saarland. Prijs: € 700,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Duitsland Zones en Saarland m Davo album Goed gevulde collectie 
met ook betere zegels Compleet gefotografeerd op: WWW FILATELIE NET 
20114 Engeland booklet panes/boekjes collectie 19021992. Prijs. € 3.250,00 
Schitterende postfnsse collectie met veel grote zeldzaamheden in meest mooie, postfnsse kwaliteit, met 
oa 1906 Edward VII 5x1/2d + label, 3 panes 6x1d (wo kopst wmk),1912/13 1/2d en ld simple cyp
her panes 1/2d en l d , 1924 compleet exploded boekje BB11 (cat w 2250 pond"), 2x pane met4x 1 1/2d 
+ 2 reclame labels (SG 420d, 1 pane kopst wmk'), 1929 2x BB13 exploded (cat w 550 pond per stuk), 
BB29 (cat 525 pond), BD12 (cat 950 pond), BD15 (cat 850 pond), booklet pane met 6x 2d oranje 
(SG465WI) met doorbonng en Cancelled opdruk, M13g (cat 275 pond), H43G (cat 170 pond), verder 
vele andere modernere booklet panes en booklets w o missing phosphor, kopstaande watermerken etc 
etc opgezet met omschrijvingen, in album Zeer waardevolle collectie van dit vaak uiterst schaarse ma
teriaal'" Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20110 Engeland en Kanaaleilanden 19801994. Prijs: € 750,00 
Voor 99% complete, postfnsse collectie Groot Brittannie, Guernsey, Jersey, Isle of Man en Alderney 1980
1994 met vele extra's in dik Minkus album Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 

20120 Europa CEPT 19492005. Prijs: € 1.350,00 
Vrijwel complete, postfnsse en ongebruikte collectie Europa CEPT 19492005 met tevens voorlopers en 
meelopers in 5 luxe Davo albums In de collectie ontbreken enkele duurdere senes, maar verder vrijwel 
compleet met ook zeer veel blokken Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20096 Finland 18752012. Prijs: € 800,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 18752012 in 3 Davo luxe albums Collectie is 
goed gevuld en beval ook wal beter matenaal zoals (Michel no's) 138139**, 169**, pakketzegels 2*, 6
§**, 1013**, 1417**, etc Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE NET 
20162 Frankrijk Rode Kruis boekjes 19521961. Prijs: € 225,00 
Collectie Rode Kruis postzegelboekjes van Frankrijk 19521961 op stockkaart Op 1955 na compleet (9 
boekjes) Cat waarde 1262 euro Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20159 Frankrijk stempels. Prijs: € 300,00 
Collectie Impnmés en Journaux Impnmes stempels op albumbladen in map Aardige collectie, voorna
melijk op Sage zegels Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20091 Frans Andorra 19312010. Prijs: € 675,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Frans Andorra 19312010 in Lindner album Aardig gevul
de collectie met ook wat beter materiaal zoals (Yvert no's) 12, 13*, 16, 17, 36, 153164**, 167170**, 
172**, 194195**, port 12*, 13*, 14*, etc Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20151 Groenland 19382010. Prijs: € 700,00 
Op enkele ongebruikte senes na, geheel postfnsse, vrijwel complete collectie Groenland 19382010 in 
Davo luxe album Collectie bevat o a (Michel no's) 17*, 816*, 2627*, 2836**, 3738*, etc Mooie col
lectie Compleet gefotografeerd op ■ WWW.FILATELIE.NET 
20136 Guatemala 18711970. Prijs: € 1.000,00 
Ongebnjikte en gebruikte collectie Guatemala 18711970 in insteekboek Collectie beval veel onge
woon matenaal, waaronder vaneteiten en ook betere zegels zoals (Michel no's) 5, 6*, 1516, 66, 68, 
etc Mooie collectie, hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20129 Guernsey 19692005. Prijs: € 450,00 
Postfnsse collectie Guernsey 19692005 in 2 Davo albums Collectie is vrijwel compleet met ook klem
bogen, port etc Koopje' Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE NET 
20128 Ierland 19222011. Prijs: € 1.000,00 
Zeer goed gevulde, vrijwel uitsluitend postfnsse en ongebruikte (paar klassieke zegels gebruikt) collec
tie leriand 19222011 in 2 blanco albums Collectie bevat veel betere zegels zoals (Michel no's) 18*, 
201*, 211*, 221*, 23IV**, 24*, 40A51A*, 40B*, 5254*, 111113**, 116117*, 118119**, 122123*, 132
133*, 146147**, etc Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20137 IJsland 18732010. Prijs: € 1.750,00 
Zeer goed gevulde, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie IJsland 18732010 in Schaubek al
bum Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (Michel no's) 1*, 2, 3*, 4,10,1617, 2334, 3547, 
114118*, 122123,125140 (10 Aur en 10 Kronen postfris), 142146 (143 en 144 ongebruikt), 147149*, 
150155*, 161*, 164*, 281284**, 287291**, 293295**, 303310", etc Ook aardig dienst aanwezig 

Compleet gefotografeerd op: WWWFILATELIE.NET 
20088 IJsland 18732010. Prijs: € 1 700,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie IJsland 18732010 in Leuchtturm album Goed gevulde 
collectie waann ook beter materiaal zoals (Michel no's) 4,5*, 17*, 18,19*, 3547,4862,122123 125
140*/o, 142146, 147149*, 218221*, 231236*, dienst 12, 4459* ('), etc Mooie collectie, hoge cat 
waarde' Comp/ee( gefotografeerd op: WWW.FILATELIE NET 
20139 IJsland 18762000. Prijs. € 600,00 
Mooie gebankte stock IJsland 18762000 in luxe Importa Bnstol insteekboek Veel matenaal, waaronder goed 
klassiek, goed dienst etc Zeer hoge cal waarde' Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20164 Indonesië 19491950 Prijs: € 265,00 
Kleine ongebruikte speciaalverzameling Indonesië 19491950 op albumbladen in map Collectie beval o a brugpa
ren, velrandbijzonderheden opdruk vaneteilen etc Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20107 Indonesië 19491985. Prijs: € 450,00 
Vrijwel complete, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Indonesië 19491985 in Davo album Collectie 
bevat o a RIS opdrukken gebankt. Tennis en Voetbal blokken 1982 postfns, 1967 muziekinstrumenten, 9 
waarden ongetand (cal 720 euro'), etc Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20065 Indonesië 1951 cijfer uitgave. Prijs: € 400,00 
1 sen t/m 25 sen, complete serie cijfer ONGETAND zonder gom zoals uitgegeven. Zonnebloem 
72H/80H, catw 1350 euro 
20066 Indonesië 1955 scouting Jamboree. Prijs: € 600,00 
15 sen t/m 1 Rupia sene in ONGETANDE paren zonder gom als uitgegeven, zeldzaam en ook populair 
als motief. Zonnebloem 137/141A, cal w 1800 euro" 
20067 Indonesië 1955. Prijs: € 150,00 
AfroAziatische Conferentie 15 sen t/m 75 sen sene ongetande proeven in verticale paren, zonder gom 
als uitgegeven Zonnebloem 133/136A, catw 500 euro 
20068 Indonesië 1955. Prijs: € 450,00 
AfroAziatische conferentie 15 sen t/m 75 sen + 35 sen zwartbruin, ongetande proeven in blokken van 
4, Zonnebloem 133/136Aen 134AB, catw 1400euro' 
20069 Indonesië 1956. Prijs: € 600,00 
Afro/\ziatische studentenconferentie 25 sen t/m 1 aipiah ongetande proeven in blok van 4, Zonnebloem 
161A/163A, catw 2000 euro 
20070 Indonesië 1957. Prijs: € 200,00 
Dag van de coöperatie 10 sen t/m 1 rupiah sene ongetande proeven zonder gom als uitgegeven. 
Zonnebloem 200/203A, cal w 650 euro 
20072 Indonesië 1965/1966. Prijs: € 300,00 
Opdruksene 10 sen t/m 100 sen postfns in blokken van 4 (getint), alle met kopstaande opdrukken. 
Zonnebloem 502A/510A, catw 1640 euro 
20071 Indonesië 1967. Prijs: € 125,00 
25 Rupiah muziek instrument ONGETAND blok van 6 met bovenvelrand. Zonnebloem 578var, catw 
480 euro 
20073 Indonesië 1968. Prijs: € 750,00 
12 Rupiah bruin en rood, fruitsoort postfris paar, met uitgegeven zegel, extreem zeldzaam (lichte kreuk
jes door beide zegels en getinte gom). Zonnebloem NU1, cat w 3500 euro + eert NKD 
20156 Indonesië blokkade blokken 1949. Prijs: € 200,00 
Stockblad met 6 postfnsse Weense druk blokkade blokken van Indonesië 1949 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20125 Israël 19481991. Prijs: € 2.950,00 
Vrijwel complete, gestempelde fulltab collectie Israel 19481991 in 3 luxe Lindner albums, waaronder 
no 79 met certificaat Collectie bevat ook veel postfnsse doubletten Mooie collectie, hoge cal waarde' 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20153 Israël 19481998. Prijs. € 2 350,00 
Zeer uitgebreide collectie Israel 19481998 in 27 (i) albums en 2 insteekboeken Collectie bevat halftab, 
fulltab, randblokken, FDCs, maximumkaarten etc Ook beter materiaal aanwezig zoals blok 1 postfris, 
1949 padement postfns fulltab (Michel no 15), 1950 UPU postfns fulltab (2829), 1950 UPU keerdruk 
met brug postfns (2829kz), 1950 kameel fulltab postfns (54), 1950 Makkabiade fulltab postfris (41), 
1951 nationaal fonds fulltab postfns (5961), 1963 anti honger keerdruk postfns (282k 6x), etc 
20101 Israël 194820121 Prijs: € 900,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Israel 19482012 in 5 luxe Lindner albums In het begin is de collectie 
spaarzaam gevuld, vanaf 1965 vrijwel compleet en voornamelijk postfns fulltab Collectie bevat ook veel 
blokken en boekjes Aanrader' 
20152 Israël 19491987. Prijs: € 1.200,00 
Geheel postfnsse, uitgebreide collectie Israel 19491987 op tentoonstellingsbladen in 2 cassettes 
Collectie bevat veel betere zegels zoals (Michel no's) (alles postfns fulltab) 15, 16, 18 links, 18 rechts, 
1921,2829,3031,3338,3940,41,54,5961,8086, blok 1 etc Ook enkele plaatfouten en variëteiten 
aanwezig Mooie collectie, hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
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20161 Italiaanse gebieden. Prijs: € 635,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Italiaanse gebieden in 4 rondzendboekjes in rrap Collectie bevat 
o a aardig Eritrea, Libie, Somalië en Triest Compleet gefotografeerd op; WWW.FtLATEUE.NET 
20165 Italiaanse gebieden. Prijs: € 250,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Italiaanse gebieden op Yvert albumbladen m map Collectie bevat 
o a aardig Fiume, Rhodos, Venetië, Egeisctie eilanden etc 

Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATELIE.NET 
20093 Japanse bezetting Nederlands Indië. Prijs: € 800,00 
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt matenaal van Japanse bezetting Nederlands 
Indie en intenm-periode Bevat leuk matenaal, waaronder 25 gulden Konijnenburg met opdruk 
Lampong Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20092 Monaco 1885-1976. Prijs: € 1.250,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Monaco 1885-1976 in Schaubek album Collectie bevat 
beter materiaal zoals (Yvert no's) 7*, 8{*), 19*, 21* (2x), 21, 27*, 28**, 29*, 30**, 31'* , 34-42*/o, 47*, 
119-134 (134 postfns), 139*, 140-153*, 184**, 185-194*, 200-214, luctitpost 28-31*, 32-35*, 42-44**, 51-
54*, 59**, 61-62**, port 4,10, 27-28*, blok 1**, 2, 7**, 10", etc 

Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
20127 Monaco 1891-1990. Prijs: € 1.200,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Monaco 1891-1990 in 2 Davo albums Collectie is goed gevuld met 
ook beter materiaal zoals (Yvert nos) 27-31*, 34-42*, 119-134*, 135-139*, 140-153*, 185-194*, 200-
214*, 334A-337B**, luchtpost 28-31*, 32-35*, 51-54", 59, 60, port 27-28, etc 

Comp/eetgeftjtografeerd op, WWW.FILATELIE.NET 
20079 Mongolië 1926-1958. Prijs: € 300,00 
MOOI lot betere zegels mcl 1926 $1 gebruikt (zeldzaam zegeli), 1932 3t en 5t postfns, 15t opdruk op 5t 
postfns (met in catalogus), 1951 2T hoge waarde postfns in blok van 4 en 2 losse zegels, 1956 trein ze
gel postfns (met beide kleur wolken), 1958 dierensene postfns in beide kleuren etc Zelden aangebo
den Compleet gefotografeerd op: WWW. FILATELIE. NET 
20163 Nederland 1852-2002. Prijs: € 1.000,00 
Goed gevulde, voornamelijk gebruikte en wat gespecialiseerde (o a wat plaatfouten) collectie Nederland 
1852-2002 in 3 albums Collectie bevat beter matenaal zoals (NVPH no's) 3, 6,12, 29, 44, 47, 49, 105, 
130-131,136-138, 346-349, 592-595, etc Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20094 Nederland 1852-2003. Prijs: € 1.600,00 
Uitgebreide, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-2003 in 3 Safe albums en 6 
stockboeken in doos Collectie is deels dubbel verzameld en bevat veel matenaal, waaronder ook beter 
zoals (NVPH nos) 3, 6,12, 29, 47, 136-138, 356-373*, 356a-d*, 402403B**, etc Hoge cat waardel 
20157 Nederland 1906 Tuberculose plaatfouten. Prijs: € 500,00 
Stockblad met 4 postfnsse 1 cent Tuberculose zegels van Nederland 1906 met verschillende plaatfou
ten Bevat de volgende plaatfouten (Mast no's) 84P, 84PM, 84PM1 en 84PM2 Mooie kwaliteit, cat 
waarde 1200 euro 
20154 Nederland grootrondstempels. Prijs: € 2.150,00 
Werkelijk fantastische tentoonstellingscollectie grootrondstempels van Nederland in 6 blanco albums 
Collectie bevat postkantoren, bijkantoren, nachturen, hulpkantoren, trajectstempels, spoor- en trams
tempels etc Naast stempels op zegels ook veel poststukken waaronder ook prentbnefkaarten Zeer 
mooie waardevolle collectie' 
20147 Nederland kleinrondstempels. Prijs: € 4.500,00 
Fantastische collectie kleinrondstempels van Nederland in 2 blanco albums Collectie bevat zeer veel 
matenaal, waaronder hulpkantoren, bijkantoren, stations, spoor-, tram- en boot stempels Zeer hoge 
cat waarde' Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE.NET 
20146 Nederland langstempels. Prijs: € 300,00 
Collectie van ca 110 langstempels van Nederland in klem insteekboekje Bevat stempels op emissie 
bontkraag, cijfer 1899, Veth en Vliegende Duif Mooi kavel' 

Compleet gefotografeerd op: WWWFILATELIE.NET 
20112 Nederland postzegelboeltjes 1964-1982. Prijs: € 1.500,00 
Leuke, gespecialiseerde collectie postzegelboekjes van Nederland 1964-1982 in 4 albums Collectie 
bevat o a versnijdingen Specimen opdrukken. Ongeldig opdrukken, losse inhoud, snijlijntjes etc Mooie 
collectie, hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op; WWW.FILATELIE NET 
20083 Nederland postzegelboeltjes 1964-2002. Prijs: € 450,00 
Op enkele moderne boekjes na complete collectie postzegelboekjes 1964-2002 in nette kwaliteit, in 
Davo album Alle goede boekjes no 6, 8 en 9 aanwezig Cat waarde 1975 euro 

Comp/ee( gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20084 Nederland prestigeboeltjes. Prijs: € 250,00 
Album met prestigeboekjes no 1-27 en tevens 14 pnvé boekjes In totaal 41 verschillende boekjes 

Compleet gefotografeerd op; WWWFILATELIE.NET 
20115 Nederland provincievelletjes 2005-2006. Prijs: € 3.500,00 
Investeringslotje van nr 1 t/m 20, alle lOOx luxe postfns in onginele verpakking van de PTT, dus ook de 
schaarse nr 1 en 2 beide 100x aanwezig (cat w 42,50 euro per setje'), nominale waarde reeds 3900 
EURO, onder nominaal" Compleet gefotografeerd op: WWWFILATELIE.NET 
20098 Nederland stempels. Prijs' € 500,00 
Insteekboek met divers stempel materiaal van Nederland, voornamelijk penode 1900-1940, waaronder 
leuke langstempels Aardige samenstelling met ook betere zegels zoals (NVPH) 104-105,130-131 etc 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20097 Nederland stempels. Prijs: € 800,00 
Insteekboek met divers stempelmatenaal van Nederland tot ca 1940, waaronder kleinrond, puntstem-
pels, grootrond, kortebalk etc Ook afstempelingen op betere zegels zoals NVPH 29 en 47 

Compleet gefotografeerd op: WWWFILATELIE.NET 
20155 Nederland telegram. Prijs: € 800,00 
Complete gebruikte serie telegram van Nederland op stockblad in diverse kwaliteit 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20143 Nederlands Indië 1864-1948. Prijs: € 600,00 
Zeer goed gevulde, gebruikte collectie Nederlands Indie 1864-1948 in Davo album Collectie bevat o a 
(NVPH no's) 1,2,3-16 23-30,60-61 63-80 (Java), 81-98 (Buiten Bezit), 149-159 (Bandoeng), 160-166 
(Jubileum), 262, 288, 289, aardig port, dienst, luchtpost etc Tevens Nederlands Nieuw Guinea com
pleet Compleet gefotografeerd op: WWW FILATELIE NET 
20145 Nederlands Indië 1864-1949. Prijs. € 1.475,00 
Mooie, voornamelijk gebruikte, op tanding gespecialiseerde collectie Nederlands Indie 1864-1949 in in
steekboek Collectie bevat veel ijetere zegels zoals (NVPH no's) 1 (2x), 2 (mist hoektandje), 7G, 11G, 
16G, 13H, 188, 19B, 21C (4x), 30 (2x), 80 (2x), 79a, 98, 97r (met certificaat), 141A, 149-159* 
(Bandoeng), 149-159,165 (2x), 166, 262 (3x), 280, 287, 289 (2x), 361, etc 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 

20142 Nederlands Indié en NN Guinea 1864-1962. Prijs: € 825,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indie en Nederlands Nieuw Guinea 1864-
1962 in Davo cristal album Collectie bevat goed matenaal zoals (NVPH no's) 1, 2,3-16, 23-30,60,61, 
63-80 (Java), 81-98 (Buiten Bezit), 149-159* (Bandoeng), 160-166,260* (50 cent grijs met watermerk), 
337-346*, brandkast 1-7*, goed luchtpost, port, dienst Nederlands Nieuw Guinea ongebruikt compleet 

Compleet gefotografeerd op: WWWFILATELIE.NET 
20144 Nederlands Indië en NN Guinea 1864-1962. Prijs: € 1.350,00 
Goed gevulde, postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indie en Nederlands Nieuw 
Guinea 1864-1962 op albumbladen in klemband Collectie bevat beter materaal zoals (NVPH no's) 1*, 
1, 2, 78a (1 gulden Java hoogstaand), 79f (1 gulden Java kopstaand), 97f* (1 gulden buiten bezit kop-
staand), 128", 129-134', 141A, 149-159 (Bandoeng, 5 cent ongebruikt), 160-166*, 209", 278, 288*, 
289, 337-346", 359', 360, 361, 383-388', etc Verder aardig port, dienst, wat Japanse bezetting, inte-
nm-periode, Nederlands Nieuw Guinea postfns compleet, etc 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20108 Nederlandse gebieden 1873-1990. Prijs: € 350,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlandse gebieden 1873-1990 in 2 Davo albums 
Collectie bevat Nederlands Indie, Nederlands Nieuw Guinea, Curapao en Sunname 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20134 Nicaragua 1862-1970. Prijs: € 1.200,00 
Zeer uitgebreide ongebruikte en gebruikte collectie Nicaragua 1862-1970 in dik insteekboek Collectie 
bevat ook luchtpost, dienst, telegram, Bluefield etc Zeer veel materiaal, hoge cat waarde! 

Compleet gefotografeerd op; WWW.FILATELIE.NET 
20086 Noorwegen 1856-1990. Prijs: € 700,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Noon«egen 1856-1990 in Schaubek album Aardig gevul
de collectie met leuk klassiek deel in wat gemengde kwaliteit en ook wat betere zegels zoals (Michel 
no's) 109-115*, 116-119*, 133-135*, 141-149*, 163-166*, 236', 258', etc 

Comp/ee( gefotografeerd op WWW.FILATELIE.NET 
20138 Oostenrijlt 1860-1991. Prijs- € 1.750,00 
Zeer goed gevulde, gestempelde collectie Oostenrijk 1860-1991 in Davo album Collectie bevat zeer 
veel beter matenaal zoals (Michel no's) 139-156, 161-176, 433-441, 442-446, 512-517, 518-523 
(Rotary), 524-529, 545-550, 551-554, 555A(Wipa op bnefstukje), 557-562, 588 (Dollfus), 591-596, 598-
612, 617-622, 623-626, port compleet etc Tevens aardig gebieden aanwezig zoals Bosnië 45-60, 61-
63,64-84, 99-116, port 14-26, etc Mooie collectie, hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
20160 Oud Italiaanse Staten. Prijs: € 800,00 
Kleine ongebruikte en gebruikte collectie Oud Italiaanse Staten in rondzendboekje in map Bevat o a. 
Napels, Modena, Parma, Sicilie etc Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20133 Panama 1878-1970. Prijs: € 800,00 
Gebruikte en ongebruikte collectie Panama 1878-1970 in insteekboek Collectie bevat aardig materiaal, 
waaronder ook luchtpost Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20132 Paraguay 1870-1970. Prijs: € 900,00 
Ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie Paraguay 1870-1970 in insteekboek 
Mooie collectie met ook betere zegels zoals (Yvert no's) 4, 4a, 12-13, luchtpost 45', aardig dienst etc 
Veel zegels' Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20126 Portugal 1960-1991. Prijs: € 1.000,00 
Postfnsse, complete collectie Portugal 1960-1991 in 3 luxe Lindner en 1 Leuchtturm album Mooie col
lectie, inclusief boekjes, blokken, tanding en fosfor vaneteiten, kleinbogen etc 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20077 Sint Vincent drultproeven. Prijs: € 1.000,00 
Ongebruikelijk lot van circa 5500 proefdruk vellen, progressieve proeven met de verschillende kleuren 
ongetand, van de tremen uitgave en koningin Elisabeth, 4800 velletjes van 10 zegels en 840 vellen van 
25 zegels, dus in totaal 69 000 zegels, voor 1,5 cent per stuk" 
20140 Spaanse Icoloniën. Prijs: € 450,00 
Voornamelijk ongebruikte collectie Spaanse koloniën in blanco Importe album Collectie bevat 
vooral materiaal van 1940-1960 van o a Fernando Poo, Rio Mum, Spaans Guinee, lfm, Spaans 
Sahara etc Leuke collectie met veel thematische senes 

Compleet gefotografeerd op; WWW.FILATELIE.NET 
20149 Spanje 1850-1995. Prijs: € 1.200,00 
Goed gevulde, voornamelijk gebruikte collectie Spanje 1850-1995 in 2 albums Collectie bevat aardig 
klassiek deel en ook beter matenaal zoals (Michel no's) 552A*, 590*, 797A-806A', 928', 948,975,976, 
979', 980*, 989-993*, 1003-1007*, blok la*, 15-18, etc Tevens dienst, lokaaluitgiften, telegram etc 
20081 T.A.A.F, 1959-1991. Prijs: € 280,00 
Prachtige kleine postfnsse verzameling betere zegels wo Yvert 18/19, 24 (onregelmatige gom), 25, 
26/27, beter luchtpost mcl LP22/24, 27/28 etc op insteekkaart Catw ruim 1400 euro' 

Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE.NET 
20150 Vaticaan 1929-2000. Prijs: € 1.475,00 
Vrijwel complete, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Vaticaan 1929-2000 in 2 luxe Leuchtturm 
albums Collectie bevat alle dure zegels zoals (Michel no's) 1-15 op brief, 17-20 op bnef, 39-44*/o 
(Provison), 45-50, 51-58, 67-72*, 147-148 (148 met certificaat), 161-162", 180-184", 205-206", 185-
186** (certificaat), blok 1**, etc Mooie collectie, hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20148 Wereld firmaperforaties. Prijs: € 1.000,00 
Zeer uitgebreide collectie perfins van de hele wereld m 2 ordners Bevat o a Engeland en Engelse ko
lomen, Duitsland, Azie etc Zeer groot aantal, w o op talloze betere zegels, zelden zo uitgebreid aan
geboden Mooi kavel' Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20123 Wcreldcollectie. Prijs- € 2.550,00 
Mooie, ongebruikte en gebruikte wereldcollectie m zeer dik Kabe album Collectie bevat voornamelijk 
materiaal tot ca 1945 en dan vooral van Latijns Amenka, zoals goed Argentinië, Brazilië, Kanaal Zone 
etc VerderookaardigAzieaanwezig, waaronder Korea, Slam, Touva, Mantsjoerije etc Hoge cat waar
de' Comp(ee( gefotografeerd op- WWW.FILATELIE.NET 
20130 Zwitserland 1850-2009. Prijs. € 1.275,00 
Goed gevulde, voornamelijk gebruikte collectie Zwitsertand 1850-2009 in 2 Schaubek albums Collectie 
bevat beter matenaal zoals (Michel no's) 20-28, 29-35, 46, 128-129, 130-132, 133-135, 145, 233-234, 
447-459 (Pax serie), blok 2** (Pro Patna 1936), 3, 4, 7 (Pro Patria 1942), 8, 9,10 (vouw), 12, etc Ook 
goed dienst, port, etc Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20103 Zwitserland 1945-1991. Prijs: € 350,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Zwitserland 1945-1991 in Davo cnstal album Collectie bevat o a Pax 
serie 1945 gebruikt, blok 15 (Lausanne 1955) gebruikt, blok 17 (Pro Patria 1960) postfns en verder 
1955-1991 vrijwel geheel postfns compleet Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 

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

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

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-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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Verkoop nooit uw postzegels 
Voordat u met ons contact hebt opgenomen. Verkopen is geen kunst, 

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

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

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

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

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 
VEILING 186 
zaterdag 6 juli 2013 
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
RIJSSENSESTRAAT 203B 
7441 AD NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 
EMAIL lnfo@leopardl.nl 
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• KIJKDAGEN: maandag 1 juli t/m vrijdag 5 juli 
van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 6 juli van 8.30 tot 12.30 uur. 

• VEILING: zaterdag 6 juli van 11.00 tot 12.30 uur 
de zgn. 'kleine kavels' en vanaf 13.30 uur de verzamelingen, 
partijen en dozen. 

• Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
• Veiling 187 wordt gehouden op 21 september 2013. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

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

mailto:info@pzhzeist.nl
mailto:lnfo@leopardl.nl
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Wekelijkse 
postzegelveiling! 

^ Online bieden vanaf vrijdag 

^ Kavels lopen op dinsdag en 
donderdag af vanaf 20:00 uur 

^ Aanbod van professionele en 
particuliere aanbieders 

^ Tevens elke week een grote 
Muntenveiling 

catawiki.nl/postzegelveiling 

Zelf verkopen op de veiling? 
Ki|k voor uitleg op catawiki nl/postzegelvei l ing/verkopen 

's Werelds grootste catalogus & veilinghuis voor verzamelaars 

MUNTEN' & POSTZEGEL ORGANISATIE 

'**J 

MPO hét adres voor: ^ * 
 veiling ^ W 
 advies & bemiddeUnl 4 j[i, ^ Wl 
beurzen ■^Ê^^fffÊr*' ^' ' 

in& verkoop „ ^ ^ ^ H p ^ , / ~'''4/ 
cr7l '''^^^ 

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

Kaïilooradrcs MPO: lnergieweg 7, 3401 VII) l.lssclslein 
Tel: 0306063944  l'iix: 0306019895  WWW.MPO.NI, 

OUTSTANDING 
STAMPS 

FROM AROUND WORLD 

BRITISH COMMONWEALTH 
Huge offering of very fine quality Commonwealth single stamps, sets, 

collections and all ttiings pfiilatelic f rom Aden to Zululand 

SBMGAPOFE, 

J» 
•«I I 

■WVERSARY 

EUROPE & WORLDWIDE 
You'll f ind something of interest in the thousands of fascinating Europe 
and Worldwide collections, cartons, classics, specialized and unique lots 

I J'^.^A?»!' 

^ 

t^.xmx^^ 

: —I 

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

• UNIQUE & UNUSUAL • POSTAL HISTORY 

STAÎ P 

ONLINE US VIDEO LOTS 
STAMPS BROUGHT TO LIFE  LATEST AUCTIONS 

Sandafayre 
STAMP AUCTIONS * / 

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

Address 

Postcode 

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

My collecting interests are 

Emai l (NL) 

SANDAFAYRE, PARKGATE, KNUTSFORD, WA16 8DX, UK. 

\r 
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UIT DE WERELI 

SAIL 2013 DEN HELDER 

Deze heeft plaats 
2023 juni. 

De Helderse postzegel
handel geeft hiervoor een 
persoonlijke postzegel uit. 
Een velletje van 10 stuks 
kost € 6,95 en de verzend
kosten zijn €1. 
Te bestellen door overma
king op ING 3513659 tnv 
CD v/d Wel den Helder. 
Gouden Eeuw herleeft 
op 20 juni 2013! 
Voor één dag brengt Sail 
Den Helder de Gouden 
Eeuw terug naar Neder
land. Met ruim 30 grote 
en even zoveel kleinere
zeilschepen op de Rede 
van Texel is dit een histo
rische dag. Na honderden 
jaren zal voor één keer een 
grote vloot zeilschepen 

terugkeren, die de hele 
dag voor anker zal gaan 
liggen op de Rede van 
Texel bij Den Helder. De 
allergrootste windjammers 
ter wereld zijn daarbij 
aanwezig, zoals natuurlijk 
de Russische 'Sedov'. Maar 
ook de trotse viermaster 
')uan Sebastian de Eicano' 
van de Koninklijke Spaanse 
Marine, die voor het eerst 
in haar bestaan Nederland 
bezoekt. Meer bijzondere 
schepen zoals de 'Belem' 
uit Frankrijk (gebouwd in 
1896 als vrachtschip), de 
'Santa Maria Manuela' uit 
Portugal, de 'Sagres' uit 
Portugal, 'Shabab Oman' 
uit Oman, 'Cuauthemoc' 
uit Mexico en 'Cisne 
Branco' uit Brazilië, zijn 
slechts een greep uit de 
vloot van schepen, http:// 
www.saildenhelder.nl 
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PROEF MET PAKKETAUTOMATEN GESTOPT 

PostNL startte 8 novem
ber 2012 een proef in 
Almere met pakketauto
maten. Hiermee kunnen 
24 uur per dag, 7 dagen 
per week pakketten 
worden verzonden èn 
worden afgehaald. Op 
drie plaatsen in Almere 
werd een pakket
automaat geplaatst, 
als eerste in de hal van 
station Almere Centrum. 
De proef zou tot eind 
januari duren, maar 
werd verlengd tot 1 april 
van dit jaar. 
Inmiddels heeft PostNL 
laten weten dat de proef 
beëindigd is en: "We 
hebben veel bruikbare 

informatie gekregen uit 
de pilot en de feedback 
van de gebruikers was 
erg positief. We ver
werken momenteel de 
gegevens van de pilot 
en de besluitvorming 
zal in de komende 
maand(en) plaatsvin
den". De automaat op 
het station staat er nog 
(maar onduidelijk is of 
deze nog wel gebruikt 
kan worden). De andere 
twee zijn inmiddels weg
gehaald. 

LICHTSCHIP 12 NOORD HINDER WORDT 50 JAAR 

In 1962 werd het Licht
schip in opdracht van de 
Konmklijke Marine onder 
de doopnaam Lichtschip 
12 bij scheepswerf de Waal 
te Zaltbommel op stapel 
gezet. 
Na 30 jaar trouwe dienst 
op zee kreeg het Lichtschip 
een ligplaats in Hellevoet
sluis wachtend op een on
zekere toekomst. Het schip 
verkeerde na binnenkomst 
in een weinig florissante 
staat van onderhoud, 
maar een aantal enthou
siaste vrijwilligers zag een 
nieuwe toekomst voor het 
schip weggelegd en wist 

het te behoeden voor de 
slopershamer of andere 
oneigenlijke en onwaar
dige bestemmingen. 
Thans ligt het Lichtschip 
12 Noord Hinder nog af
gemeerd in de Koopvaar
dijhaven te Hellevoetsluis, 
maar medio 2013 zal het 
schip verplaatst worden 
naar de Koningskade te 
Hellevoetsluis. Hier krijgt 
zij een plaatsje naast het 
ramtorenschip Hr. Ms. Buf
fel en de mijnenveger AMS 
Ms. Bernisse. 
In de afgelopen jaren is 
met veel inzet het schip 
in uitstekende staat 

gebracht. Jaarlijks wordt 
het Lichtschip door vele 
duizenden bezoekers 
bezocht vooral tijdens 
evenementen als "Dordt 
in Stoom" en is dan een 
enorme trekpleister. Daar
naast worden educatieve 
programma's voor leerlin
gen uit het basisonderwijs 
verzorgd. Zo brengt groep 
6 van alle basisscholen in 
Hellevoetsluis jaarlijks een 
bezoek waar zij op een 
speciale manier inzicht 
krijgen m de taak van de 
Vaarwegmarkering uit het 
verleden en kennis kunnen 
nemen van de technische 

mogelijkheden, die de zee
vaart destijds ten dienste 
stonden. 
Uiteraard der zaak zijn er 
ook mogelijkheden om het 
schip individueel met een 
bezoekje te vereren. 
www.noordhinder.nl 
Naar aanleiding van het 
vijftig jarig bestaan heeft 

Stichting Lichtschip 12 
een eigen postzegel laten 
vervaardigen. Prijs per 
velletje van 10  inclusief 
verzendkosten  bedraagt 
€7.50. 
Bestellen: bankrekening
nummer 7619224 t.n.v. 
Stichting Lichtschip 12 
Noord Hinder, Hellevoet
sluis. Na ontvangst van 
het verschuldigde bedrag 
worden de zegels door 
de penningmeester aan u 
toegezonden. 

http://
http://www.saildenhelder.nl
http://101www.filateliehpz.nl
http://www.noordhinder.nl


FINLAND GOES CHAMELEON 

Na Nederland en Marokko 
(afb. 1, a) is Finland (afb. 3) 
nu (uitgifte van 6 mei) het 
derde land dat de Chame
leon code op postzegels 
heeft toegepast. 
Dit platform werd ontwik
keld door Endeavour 
Media in Haarlem, een 
volle dochter van onze 
nationale postzegeldruk
ker johan Enschedé. 
De apps (voor Android en 
Iphone), de Chameleon 
explorer, om de Chame
leon code te kunnen 
'lezen' werden gebouwd 
door Iprofs, eveneens uit 
Haarlem. 
Anders dan bijvoorbeeld 
Layer (kans dat deze niet 
goed scanbaar is indien de 
postzegel gestempeld is) 
en de QR code (uitsluitend 
zichtbaar in het zegel
beeld) is de Chameleon 
code -met het blote oog-
niet zichtbaar. 

Finse natuur 
Het gebruik van de Cha
meleon code in de afbeel
ding heeft geen gevolgen 
voor de ontwerper, zo 
heeft de ontwerper van de 
postzegel Nuuksio Natio
nal Pare (Espoo), Teemu Ol-
likainen van bureau BOTH 
in Helsinki, laten weten 
(afb. 4). De code wordt pas 
achteraf aangebracht. Niet 
door een extra drukgang. 

maar - zo laat Babak 
Monfared van Endeavour 
weten - er worden in het 
ontwerp gele pixels gemo
duleerd die dan samen de 
Chameleon code vormen. 

Content 
Na het scannen met de 
smartphone kan een 
Youtube filmpje be
keken worden: http:// 
www.youtube.com/ 
watch?v=R^6QXcNsV_o 
Je moet natuurlijk wel we
ten dat er een Chameleon 
code in de postzegel zit. 
Daartoe is een beeldmerk 
ontwikkeld (afb. 5) om 
dat aan te geven. Finland 
heeft dat in de velrand 
afgedrukt (afb. 6). Het 
gebruik voor het doel hier 
(op de postzegel) is dus 
een beetje ingeperkt. Im
mers, als je een brief krijgt 
met alleen de postzegel 
er op weet je niet dat er 
een Chameleon code in zit. 
Voor de verzamelaar geeft 
het natuurlijk wel extra 
informatie. Allerlei content 
kan meegegeven worden, 
die door het scannen van 
de Chameleon code kan 
worden opgeroepen. Maar 
de vraag is of er voor de 
gewone gebruiker -lees 
diegene die de postzegel 
op een brief ontvangt-
zoveel voordelen met de 
Chameleon code is te be-

halden ten opzichte van de 
QR code. Die kan natuurlijk 
ook in de velrand gedrukt 
worden en dan gescand 
zodat iedere willekeu
rige content kan worden 
opgehaald. 

Eerdere proef 
Finland heeft al eerder 
geëxperimenteerd met 
codes. In 2008 verschenen 
twee velletjes met de Up-
Code (zoals het Technische 
Universiteitsvelletje, afb. 
7). De UpCode is een 2d 
code en kan ook met een 
smartphone gescand wor
den waarna content kan 
worden opgeroepen. Dit 
was in 2008 zeer vooruit
strevend en innoverend, 
zeker voor het gebruik bij 
postzegels. En toch is het 
mislukt. Waarschijnlijk is 
de reden dat de UpCode 
gelinkt is aan één (Fins) 
bedrijf en ook uitsluitend 
met de scanner van dat be
drijf kan worden gelezen. 
Dit gevaar ligt natuurlijk 
ook op de loer bij de Cha
meleon code. Ook deze is 
uitsluitend met de 'eigen' 
Chameleon scanner (de 
explorer) te lezen. Toch 
is er een lichtpuntje: niet 
alleen eigenaar van Cha
meleon Endeavour Media 
en moederbedrijf Johan 
Enschedé mag de code 
gebruiken op de drukpers. 
Ook andere (postzegel) 
drukkers mogen dit. 

EDITORIAL 

De troonswisseling ligt Inmiddels achter ons, maar 
filatelistisch ebt het nog na. In dit nummer het 
afsluitende derde deel over de 'Oranje' stempels. Alle 
troonswisselingsuitgiften zijn verschenen. Het wach
ten is nu op de permanente postzegels met koning 
Willem-Alexander. 
Als dit nummer op uw mat ligt, heeft het kort geding 
van de NVPH tegen PostNL in verband met de ongel-
digheidsverklaring van de guldenzegels inmiddels 
plaats gevonden. Zodra de uitspraak hiervan bekend 
is, zult u een eerste bericht kunnen lezen op de site 
van Filatelie: www.defilatelie.nl als onderdeel van het 
(werk)dagelijkse nieuws. We zijn natuurlijk benieuwd 
hoe de rechter hierover oordeelt, want -zoals u in het 
meinummer heeft kunnen lezen- zijn er nogal wat me
ningen over het stoppen met de filatelistische gulden, 
ü hoort er vast meer over in Filatelie! 
'We' hebben natuurlijk nog een andere zaak lopen: 
de affaire van 2.6 miljoen. Het ziet er naar uit dat ook 
daarover in de toekomst nog nieuws te melden is, 
want naar verluid heeft partij Philamunt/Waltmans 
hoger beroep aangetekend. 
PostNL heeft laten weten: "Wij zijn vooralsnog niet 
van plan in hoger beroep te gaan tegen de uitslag 
van de civiele procedure". 

Dat postzegels een mooi exportproduct vormen is 
natuurlijk al heel lang bekend. Er zijn landen die veel 
meer zegels exporteren dan ze zelf kunnen gebrui
ken. Er is zelfs een club van deze postadministraties: 
de SEPAC (Small European Postal Administrations 
Corporation). Maar, niet alleen de postzegels zelf 
zijn exportproduct, ook de fabricage en de techniek 
erachter gaat de grens over. We kennen natuurlijk 
allemaal de drukker uit Haarlem. Nu wordt ook een 
stukje op postzegels toegepaste techniek geëxpor
teerd. De Nederlandse uitvinding van de Chameleon 
code werd onlangs toegepast op een Finse postzegel 
en al eerder bij Marokkaanse postzegels. O ja, natuur
lijk wel gedrukt in Haarlem. 

René Hillesum 
«Ji^miMJM^BJM 

VERENIGINGSBLADPRIJZEN 2013 

Ook in 2013 wordt weer gestreden om de Filatelie 
Verenigingsbladprijzen, met de hoofdprijs van 

€ 250 voor de bladen van 'algemene' 
postzegelverenigingen. 

Volgend jaar komen de publicaties van 
gespecialiseerde verenigingen voor deze prijzen 

weer in aanmerking. Tevens kunnen er weer 
artikelen ingezonden worden (ook artikelen die 
zijn geplaatst in bladen die meedingen naar de 
verenigingsbladprijs) die in aanmerking willen 

komen voor de sponsorprijs 'beste auteur'. 
Verenigingen en auteurs die aan de wedstrijd willen 
deelnemen, kunnen een formulier aanvragen bij de 

secretaris. 
Verenigingsbladprijzen 2013 

De heer L.F.C. Elzinga, 
Schalmei 5,4876 VC Etten-Leur 

of per email 
leo.elzincia@telfort.nl 

Het formulier moet uiterlijlc 15 juli 2013 samen met 
drie complete sets bladen aan de secretaris per post 
worden teruggezonden. Het gaat om de nummers 
van de laatste, complete jaargang van vóór 1 juli 
2013. Dat kan dus een jaargang zijn die geheel in 

2012 is verschenen, maar ook een jaargang die van 
1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013 loopt. Formulieren 
die na 15 juli worden ontvangen kunnen helaas niet 

in behandeling worden genomen. 
De redactie wenst u alvast veel succes met uw 

inzending! 

http://
http://www.youtube.com/
http://www.defilatelie.nl
mailto:leo.elzincia@telfort.nl


VERZAMELGEBIEI »INEDERLAND 
Samenstelling Rem Bakhuizen Van Den Brmk 
Email dz1ewon@xs4all.nl 
Website'www.galeoptix.nl/jila/druktech,htm 

EUROPA 2013 

Op 22 april 2013 verscheen 
een blok met 2 verschillen
de zegels van '1 Europa' elk 
5 keer met per zegel af
beeldingen van 4 verschil
lende postauto's. De rechter 
kolom staat kopstaand. 
De zegels zijn gedrukt in 
5kleuren offsetdruk [incl. 

Lvormige fosforbalk] bij 
)oh. Enschedé Security 
Printing in Haarlem. Het 
zegelformaat 36x25mm; 
24/16 tanden horizontaal/ 
verticaal ofwel kamtan
ding 13.333:12.800. (afbeel
ding velletje in meinummer 
pag. 350) 

nederlandse postauto's 
Renaurt Kangoo (20131 Simca 1100 VF (1976) Badford CA (1960) 

Fiat Fiormo (2010) Daf 33 Bestelauto (1974) Opel Blitz (1956) 
Opel P4 (1936) 
GMC 2,5t 11918) 

2imei 
DE INHULDIGINGSZEGELS 

Op 1 mei 2013 versehenen 
officieel al vanaf 22 april 
waren de zegels onbe

doeld in de verkoop de 
hangblokken van 10 zegels 
van '1' en de hangblokken 
met 5 zegels van '2' met de 
initialen WA plus zwarte 
tekst: Wjllem/Alexander / 
30IV 2013/Nederland. 

TROONSWISSELINGSZEGEL (2) 

pQit Mntndin binnen Nedeildnd 
«30g lx Ha^vuati ■ 

' infofm t̂iE op www postnl^l 

Deel 2 van het tweeluik 
met koning Willem
Alexander kent weinig 
verrassingen. Het zegel
beeld was al bekend en 
ook dat er op het velletje, 
rondom de drie zegels 
(waarde 1), een foto komt 
te staan van de eed
aflegging op 30 april. 

De afbeelding het velletje 
zoals het er dus uitziet. 
Evenals het velletje dat 
op 25 maart verscheen 
met toen nog koningin 
Beatrix is het ontwerp van 
de hand van Meike Nip van 
Bureau Pingpong Design 
uit Rotterdam. 

mailto:dz1ewon@xs4all.nl
http://www.galeoptix.nl/jila/druktech,htm
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NEDERUNDSE MOLENS 

Op het postzegelvelletje 
Nederlandse molens staan 
afbeeldingen van tien 
verschillende molentypes 
uit heel Nederland. De 
oudste dateert uit 1450, de 
jongste is een herbouwde 
molen uit 1975. De waar
deaanduiding voor ieder 
zegel isi. 
Op elke staande zegel is 
een afbeelding te zien, 
gemaakt door tekenaar 
loost Veerkamp van een 
specifiek molentype met 
een eigen kleur, tegen 
een heldere hemel en een 
horizon die van de ene in 
de andere postzegel door
loopt. De molens draaien 
in de leesrichting met de 
ruimende wind mee, waar
door een kringvormige 
spiegeling ontstaat. Ook 
verandert per postzegel de 
positie van de wieken, wat 
draaiing suggereert. De 
xstand (lange ruststand) 
en de plusstand (korte 
ruststand) van de wieken 
wisselen elkaar af en ver
springen per rij: boven de 
molens aan het water en 
onder de molens midden 
op het land of in de stad. 
De tekst op de postze
gel zelf omschrijft het 
molentype, de naam van 
de molen en de stand

plaats. De velrand bevat 
extra informatie over de 
desbetreffende molen: een 
korte omschrijving, het 
bouwjaar, de molen
f unctie, het adres en de 
provincie. Boven aan het 
postzegelvel is de velnaam 
NEDERLANDSE MOLENS in 
een sierbalk opgenomen, 
onder aan het vel wordt in 
een kleinere variant van 
deze balk voor meer infor
matie verwezen naar www. 
molens.nl, de website van 
Vereniging De Hollandsche 
Molen. 
Op de velrand links staat 
een QRcode die een bezit
ter van een smartphone 
of tablet kan scannen 
om op www.molens.nl/ 
molenpostzegel meer ach
tergrondinformatie over 
de afgebeelde molenste 
krijgen. In de omkadering 
van de tekening is rechts
boven de sorteerhaak 
opgenomen. De typografie 
is een combinatie van de 
Gill Sans en de Erbar. 

Ontwerper 
Het postzegelvel Ne
derlandse molens werd 
ontworpen door Joost 
Veerkamp, de tekenaar die 
in 2012 samen met Marleen 
Felius verantwoordelijk 

was voor het prijswinnen
de postzegelvel Neder
landse rundveerassen. Ook 
nu zijn de zegels getekend 
volgens de klare lijn, een 
tekenstijl met een zakelijke 
lijnvoering en stevig aan
gezette buitencontouren. 
De inkleuring is echter niet 
egaal, maar specifiek voor 
Joost Veerkamp, die met 
beide series een jaar bezig 
was. 
Joost Veerkamp (1953) is 
grafisch kunstenaar en 
klare lijntekenaar. In de 
jaren zeventig studeerde 
hij grafiek aan de Rijksa
kademie van Beeldende 
Kunsten in Amsterdam. 
Zijn lijnvoering heeft een 
persoonlijk karakter met 
kenmerkende stilerin
gen, zoals te zien is bij de 
reflecties van de water
molens. De strakke stijl 
verraadt zijn fascinatie 
voor architectuur en in zijn 
kleurgebruik en compo
sities is de beïnvloeding 
van de Japanse prentkunst 
herkenbaar. Naast het 
vrije werk dat hij maakt, 
voerde hij ondermeer 
opdrachten uit voor De 
Arbeiderspers, Vrij Neder
land, NRC Handelsblad, de 

j Volkskrant, de gemeenten 
1 Hilversum, Haarlem en Den 

Haag, de VPRO gids, en 
niet te vergeten PostNL. 

Afgebeelde molens 
• Ondermolen O in de 

Schermer (NoordHol
land), een binnenkruier, 
een molen waarbij het 
kruien (keren naar de 
wind) van binnenuit 
gebeurt. 

• De Hiemerter Molen in 
Burgwerd (Friesland), een 
spinnenkop, een kleine, 
afgeleide uitvoeringvan 
de wipmolen, typisch 
voor deze provincie. 

•Kilsdonkse Molen in 
HeeswijkDinther (Noord
Brabant), de enige 
watervluchtmolen die 
ons land rijk is, een molen 
die zowel op windkracht 
als op waterkracht kan 
malen. 

• Oudendijkse Molen in 
Hoornaar (ZuidHolland), 
een wipmolen, oorspron
kelijk type van polder
molen, afgeleid van de 
standerdmolen. De molen 
ligtaanDeGiessen, een 

WERELD BLOEDDONORDAG 

Het postzegelvel Wereld 
Bloeddonordag besteedt 
aandacht aan de 400.000 
bloeddonors in Nederland. 
Wereld Bloeddonordag 
wordt elk jaar overal ter 
wereld op 14 juni ge
vierd, de geboortedag 
van Nobelprijswinnaar 
Karl Landsteiner. Deze 
Oostenrijkse arts stond in 
1900 aan de basis van de 
classificatie van bloed
groepen, leder land geeft 
zijneigen invulling aan 
Wereld Bloeddonordag. 
Het initiatief wordt in 
Nederland ondersteund 
door Sanquin Bloedvoor
ziening om aandacht te 
vragen voor het feno
meen bloeddonorschap. 
Tegelijkertijd IS het een 
mooie gelegenheid om de 
400.000 bloeddonors in 
Nederland m het zonnetje 
te zetten. Het postzegelvel 
Wereld Bloeddonordag is 
van de hand van grafisch 

ontwerper Suzanne Rosier. 
Het bevat 5 X 2 verschil
lende postzegels, met de 
waardeaanduiding 1. De 
roodwitte postzegels 
zijn vormgegeven als 
de speelkaarten harten
heer (witte achtergrond) 
en hartenvrouw (rode 
achtergrond). Net zoals bij 
echte speelkaarten zijn de 
personages gespiegeld. 
Daardoor is de speelkaart 
 en in dit geval ook de 
postzegel  in de hand 
van de kaartspeler altijd 
herkenbaar. Op het punt 
waar op de postzegel de 
personages elkaar raken, 
staat een ruit met daarin 
een gestileerd hartje en 
een druppel bloed. Dit 
embleem symboliseert dat 
'liefde van de een, leven 
betekent voor de ander', in 
dit geval door bloeddona
tie. Het embleem keert ook 
terug op de hoeken van de 
velrand. 

WERELD 
BLOEDDONORDAe 

op 14 jaM viniN vn «nlEUl BLOiDDONOtDAa 

Ontwerper 
Suzanne Rosier (1974) stu
deerde van 1999 tot 2004 
grafisch ontwerpen aan de 
Academie voor Beeldende 
Kunst in Den Haag. Zij 
werkte als freelancer voor 
organisaties als MTV, ID&T 
en Holland Dance Festival 
en voor verschillende ont
werpbureaus, met als laat
ste stop Fabrique, merken, 
design en interactie. Sinds 

2011 heeft zij haar eigen 
studio in Den Haag. 

Oplage 
De oplage is met 110.000 
velletjes relatief klein. 
Zeker ook met de medede
ling van Sanquin dat alle 
400.000 bloeddoneren in 
Nederland een bedank
kaartje krijgen met een 
Wereld Bloeddonordag 
zegel gefrankeerd! 

riviertje dat onder de 
Dorpsweg doorloopt. Het 
adres op de velrand is het 
postadres. 

• De Gekroonde Poelenburg 
in Zaandam (NoordHol
land), een paltrokmolen, 
een andere doorontwik
keling van de standerd
molen, met een over
brenging die het gebruik 
als zaagmolen mogelijk 
maakt. De molen maakt 
deel uit van openluchtat
tractie De Zaanse Schans. 

•Rijnen Lek in Wijk bij 
Duurstede (Utrecht), een 
ronde, stenen stellingmo
len met een houten stel
ling. Vaak verward met de 
molen van Ruysdael, van 
het beroemde schilderij. 
Ruysdaels molen, een 
torenmolen, bestaat niet 
meer. 

• Sint Hubertus in Klein 
Genhout, gelegen op een 
heuvelkam, net buiten 
Beek (Limburg). Een stan
derdmolen, het oudste 
type windmolen waarbij 
de houten molenkast 
op een standerd (dikke 
stam) rust. Van oorsprong 
was de voet open. Later 
ontstonden varianten: de 
gesloten en de halfgeslo
ten standerdmolen. 

• Grafelijke Torenmolen in 
Zeddam (Gelderland), 
de oudste molen van 
Nederland, een van de 
tien belangrijkste rijks
monumenten, een stenen 
molen op een zogenaam
de belt (heuvel), met een 
cilindrischeromp. 

• Buiten Verwachting in 
Nieuwen Sint Joosland 
(Zeeland), een bijzonder 
fraai gedecoreerde ronde 
grondzeiler van een type 
dat in deze provincie veel 
voorkomt; de molenaar 
kan een grondzeiler 
vanaf de begane grond 
bedienen. 

■ Woldzigt in Roderwolde 
(Drenthe), een forse 
molen in achtkante vorm, 
met een stelling rondom, 
gebouwd op een voor
malige olieslagerij, thans 
het Nederlands Graanmu
seum. 

http://molens.nl
http://www.molens.nl/
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4286 EE Almkerk, 
telefoon: 0183  40 39 52 

propeller vliegtuig, De 
Spin. Daarmee vloog hij in 
1911 boven Haarlem. Hij was 
opgestegen op een veldje 
buiten de stad en maakte 

postzegelmagazine yar\JEUGDFILATELIE Nederland 
ANTHONY FOKKER, 
VLIEGTUIGENBOUWER 
Als je op Schiphol vlieg
tuigen gaat kijken kom 
je vast een paar Fokkers 
tegen. De Nederlandse 
vliegtuigfabriek Fokker is 
al een aantal jaren dicht. 
Toch houden diverse 
luchtvaartmaatschappijen 
hun Fokkers nog in de 
lucht. De oprichter van de 
Fokkerfabriek was Anthony 
Fokker. Hij werd geboren 
in 1890. Twintig jaar later 
ontwierp hij zijn eerste 

een rondje rondom de 
Sint Bavokerk op de Grote 
Markt. 
In 1912 vertrok hij naar 
Duitsland waar hij vlieg
tuigen ging bouwen in 
zijn eigen fabriek. Daar 
produceerde hij de Fokker 
Eindecker. Het vliegtuig 
had een mitrailleur aan 
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SUPERSNEL VLIEGTUIG 
Een vliegtuig dat je niet 
meer op Schiphol zult zien 
is de Concorde. Dat was 
een supersnel passagiers
vliegtuig dat vloog voor 
de Franse vliegtuigmaat
schappij Air France en 
het Britse British Airways. 
De eerste vlucht was in 

1969 en men hoopte dat 
dit het vliegtuig van de 
toekomst was. Je kon er in 
minder dan drie uur van 
Londen naar New York 
vliegen. In 1996 werd er 
een snelheidsrecord mee 
gevestigd. Een Concorde 
vloog toen met een snel
heid van 1920 kilometer 
per uur. Het vliegtuig had 
wel een groot nadeel: 
het verbruikte enorm 
veel brandstof en mede 
daarom was het heel duur 
om met de Concorde te 
vliegen. Een retourtje 
LondenNew York kostte 
11.000 euro en niet veel 
mensen hadden dat er 

voor over. In de loop der 
jaren is het vliegtuig 
nooit echt populair ge
worden. Toen bovendien 
in 2000 een Concorde 
verongelukte was het snel 
gedaan met het vliegtuig. 
Het publiek verloor het 
vertrouwen. In 2003 werd 
er voor het laatst met 
een Concorde gevlogen. 
Indebijna25 jaar van 
het vliegtuig heeft het 
een paar keer Schiphol 

aangedaan. Het trok dan 
altijd veel bekijks, want 
het was wel een mooi 
vliegtuig om te zien. 

vyv/ 
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DAG van de JEUÖbFILATELIE 
2014 

Wijk aan Zee, 12 en 13 apri 

29STE DAG VAN 
DEJEUGDFILATEUE 
IN WIJK AAN ZEE 
In het weekend van 12 en 
13 april 2014 wordt in Wijk 
aan Zee de 29ste Dag van 
de leugdfilatelie gehou
den als onderdeel van 
het evenement FILAMANI
FESTATIE. De tentoonstel
ling vindt plaats in het 
Dorpshuis De Moriaan. 
Het thema van de Dag 
van de leugdfilatelie zal 
NoordHolland zijn. Als je 
met je verzameling wilt 
meedoen kan je jeugd
leider je opgeven bij 
Tonny Mayen (a.mayen. 
peemen@hccnet.nl). De 
vragen van de Filama

rathon kun je vinden in 
het meinummer van de 
Posthoorn of op de site 
van de Stamp Kids Club 
(http://www.stampkids. 
nl/Filamarathon2oi4. 
htm). Probeer ook eens 
zes of twaalf bladen te 
maken! 

TOESTEMMING 
Het overnemen van artikelen 
De Posthoorn is toegestaan, i 
alleen met bronvermelding. 

boord. Het bijzondere was 
dat je er recht vooruit mee 
kon schieten zonder de 
bladen van de propeller te 
raken. De Duitsers waren 
zeer geïnteresseerd in deze 
techniek. Fokker bood ook 
aan om vliegtuigen voor 
het Nederlandse leger te 
maken, maar dat had meer 
belangstelling voor Franse 
en Engelse vliegtuigen. 
In de Eerste Wereldoorlog 
vlogen de Duitsers met 
succes met hun Fokkers. 
In 1919 kwam Fokker terug 
naar Nederland, waar hij 
de Nederlandse Vlieg
tuigenfabriek oprichtte. 
Toch beviel het hem niet 
in Nederland. In 1922 
verhuisde hij naar de 
Verenigde Staten en hij 
werd ook Amerikaan. Zijn 
vliegtuigen werden nog 
wel in Nederland gebouwd 
en de KLM had er een flink 
aantal van. In 1939 over
leed Anthony Foki<er. Hij 
was toen nog maar 49. Zijn 
vliegtuigfabriek zou hem 
vele jaren overleven, maar 
ini996 ging deze failliet. 
Onderdelen van het bedrijf 
gingen toen zelfstandig 
verder of kwamen in han
den van andere bedrijven. 
Het lijkt er zelfs op dat er 
binnen enkele jaren toch 
weer een nieuw Fokker 
toestel op de markt komt. 

BOFILEX 2013 
Om de verjaardagen van 
de Postzegelvereniging 
Breda (120 jaar) en de 
Oosterhoutse Vereniging 
voor Postzegelverzame
laars (40 jaar) te vieren 
wordt de tentoonstelling 
Bofilex 2013 georga
niseerd. Op 18 oktober 
(16.0020.00 uur), 19 
oktober (10.0017.00 
uur) en 20 oktober 
(10.0016.00 uur) kun 
je terecht in hetOLV 
Lyceum, Paul Windhau
senwegii in Breda. De 
tentoonstelling staat in 
het teken van de jeugd
filatelie. Er zijn allemaal 
leuke activiteiten voor 
jonge verzamelaars. De 
toegang is gratis. 

mailto:peemen@hccnet.nl
http://www.stampkids
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gewone strooi voer, niet 
te vergeten. Maar goed, 
ik wilde toch vogeltjes m 
mijn tuin? Nou dan? 

Het roodborstje 
Al vanaf het vroege 
voorjaar had ik dit vo
geltje op ons tuinhekje 
zien zitten. Hij vloog 
wat door de tuin, pikte 
aan een vetbol en zat 
rond te kijken. Ik ging er 
langzaam naar toe met 
mijn verrekijkertje, toen 
wist ik zeker dat het een 
roodborstje was. Maar ik 
heb geen idee waar hij 
nestelt. Inmijn vogel-
boekjeleesikdat hij een 
nestje op of boven de 
grond maakt. 

a*aMMUM*^Ma«*Éii«MUMJ 

Een brutaal vogeltje 
Deze is zo grappig, en 
ook heel brutaal. Hij 
denkt echt dat de wereld 
van hem is en dat alle 
voer dat ik strooi, alleen 
voor hem en zijn maten 
is. Alles eten ze: de vet-
bollen, de nootjes en de 
pot met pindakaas waar 
maden in zitten. En het 

Verdrietig verhaal 
Ik weet niet of het jou 
ook is opgevallen, maar 
er zijn steeds minder 
mussen. En dat, terwijl 
onze tuin er vroeger vól 
mee zat. Maar ze kunnen 
niet meer overleven 
in achtertuintjes die 
bestaan uit tegels en 
planten in kleine potjes. 
Gras hebben ze nodig 
en struikjes, afgeval
len blad en bomen. 
Maar niemand heeft dat 
tegenwoordig meer in 
zijn tuin. Dus het aantal 
mussen vermindert 
langzaam. 
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Die andere koolmees 
Dit is de pimpelmees. 

1 ;BELGIÉ-BELGIQUE(; 

Kijk even goed naar 
het verschil met de 
koolmees; hij heeft een 
blauw "dakje" op zijn 
hoofd. En hij is kleiner. 
Dit meesje hangt ook 
graag aan de vetbollen, 
maar dan onderstebo
ven. Goed op letten, dus. 

De ekster 
Dit is een gemene rover. 
Hij komt op de voeder-
plaatsen van de kleine 
vogeltjes en rooft alles 
wat los en vast zit. ja, 
ook de vuilniszakken 
pikt hij open, opzoek 
naar wat lekkers. Hij 
maakt een enorm tak-
kennest in de boom. Hij 
eet wormen, slakken en 
eieren en (jawel!) jonge 
vogels. Toen ik op het 
platteland woonde, ging 
de boer met zijn jacht
geweer 's morgens na 
het melken op zoek naar 
eksters. Die schoot hij uit 
de boom! Ik weet niet of 
hij er ooit een geraakt 
heeft, maar ze schrokken 
zich in ieder geval een 
hoedje. Dat was eigenlijk 
de bedoeling. 

Dat staartje! 
Zie je zijn staartje? 
Daaraan herken ik het 
winterkoninkje. Zo mooi 

rechtop. Het is een heel 
klein vogeltje, hij weegt 
maar io gram. je ziet 
hem niet vaak. Ik heb nu 
een nestkastje opge
hangen speciaal voor 
deze kleine vogel, maar 
ikweetnietof hijer in 
zit. Anders volgend jaar, 
hopelijk. 

Alle druiven weg 
In onze tuin hebben 
wij een druivenstruik, 
een wijnstok heet dat 
eigenlijk. In september 
zijn de druiven blauw 
en dan zijn ze erg lekker 
om op te eten. Eén jaar is 
ons dat niet gelukt. Dat 
was de schuld van deze 
merel en zijn familie. 
Binnen een paar dagen 
was de hele struik kaal. 
We hebben ons vrese
lijk opgewonden, maar 
daarna vonden we het 
wel best. 

Bijvoeren 
Ja, je weet het, inde 
winter doe je goed werk 
als je de tuinvogels eten 
geeft. Maar wist jewel 

MM**«ii*«ift«*iii^i^t*d* 

dat je in de zomer ook 
wat mag bijvoeren? Dat 
heeft ons een hoop ple
zier opgeleverd, want nu 
hebben we het hele jaar 
door vogeltjes om ons 
huis en in de tuin. 

Het nestje 
Als je dan een hele zomer 
en een hele winter hebt 
gevoerd, is het wel leuk 
om dan te zien dat de 
vogeltjes willen blijven. 
Ik zou het in ieder geval 
weldoen, als ik een 
vogeltje bij mij in de tuin 
was. Want er hangen 
mooie schone nestkast
jes, en de vogel-Albert 
Heijn is vlak om de hoek. 
Er is bij mij echter één 
groot nadeel: wij hebben 
katten. En die vinden die 
jonge vogeltjes waanzin
nig leuk. Te leuk, naar 
mijn smaak. 
Ziejehoe jeuit jeeigen 
omgeving heel gemak
kelijk een boeiende ver
zameling kunt maken? 
Als ik dat kan, kan jij het 
ook. Succes er mee! 
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THEMATISCH PANORAMA JUNIOR 
LA TOUR EIFFEL 

leder jaar bezoeken meer dan zes miljoen 
mensen de Eiffeltoren. Daarmee is het, na de 
Notre Dame, de Sacré Coeur en het Louvre, het 
best bezochte monument van Frankrijk (1,2). 
De Eiffeltoren staat aan de rivier de Seine in 
het hartje van Parijs (3). Sinds oudejaarsavond 
2000 is er iedere avond meerdere malen een 
lichtshow bij de Eiffeltoren, en op quatorze 
juillet, 14 juli, de herdenkingsdag van de 
Franse Revolutie, wordt er rond de Eiffeltoren 
vuurwerk afgestoken. Tot de bouw van het 
Chrysler Building in New York (1930) was de 
Eiffeltoren het hoogste gebouw ter wereld. ,_ 
Op het randje van de eerste verdieping zijn 
in gouden letters de namen van 72 Franse 
wetenschappers en ingenieurs gegraveerd 
als dank voor hun bijdrage aan het 
ontwerp en de bouw van de Eiffeltoren. 

Bouw 
De Eiffeltoren werd 
gebouwd ter gelegen
heid van de Wereldten
toonstelling van 1889 
die in Parijs zou worden 
gehouden (4). 1889 was 
gekozen omdat dit precies 
honderd )aar na de Franse 
Revolutie was. In tegen
stelling tot wat iedereen 
denkt, is de Eiffeltoren 
niet ontworpen door 
Gustave Eiffel (5), maar 
door twee van zijn mede
werkers, Maurice Koechlin 
en Emile Nouguier. Eiffel 
vond het ontwerp niet 
mooi en geloofde niet dat 
het kon worden uitge
voerd binnen het budget 
dat de gemeente Parijs 
beschikbaar had gesteld, 
maar in 1884 kocht hij 
het ontwerp van zijn 
medewerkers en diende 
het in bij de gemeente. 
Begin 1887 kreeg hij 
toestemming om de toren 
te bouwen. Datzelfde jaar 
nog werd begonnen met 
de bouw. In totaal hebben 
250 arbeiders aan de 
toren gewerkt, waarvan er 
geen één is omgekomen, 
wat heel bijzonder was 
voor die tijd. De bouw 
zou 12 maanden duren, 
maar duurde uiteindelijk 
twee keer zo lang. Ook de 
kosten waren uiteindelijk 
het dubbele van het oor
spronkelijke budget. 

Onzeker toekomst 
Op 6 mei 1889 werd de Eif
feltoren officieel geopend 
en vanaf 15 mei was de 
toren toegankelijk voor 
het publiek (6). Tijdens de 
eerste week werkten de 
liften nog met, maar toch 
klommen bijna 29 000 
mensen die eerste week 

naar boven. 2 miljoen 
bezoekers beklommen 
de Eiffeltoren tijdens de 
Wereldtentoonstelling, 
maar daarna daalden 
de bezoekersaantallen 
gestaag. In 1900 werd 
er weer een Wereldten
toonstelling in Parijs 
gehouden, waardoor de 
bezoekersaantallen even 
opleefden. Door de lage 
bezoekersaantallen was 
de toekomst van de Eiffel
toren niet zeker nadat de 
twintigjarige vergunning 
verlopen was. Sommige 
mensen dachten zelfs dat 
de toren afgebroken zou 
worden en de oplichter 
Victor Lustig verdiende 
hier flink geld aan door 
de restanten van de toren 
aan een schroothandelaar 
te verkopen. Uiteindelijk 
bleek dat de Eiffeltoren 
geschikt was voor het uit
zenden van radiosignalen 
en mocht de toren blijven 
staan. In 1908 werd het 
eerste radiobericht vanaf 
de toren verzonden. Eind 
jaren vijftig werd er een 
tclevisiezendmast op de 
toren geplaatst (7). 

Dineren In stijl 
In 1944 pleegde de Duitse 
Wehrmacht een aanslag 
op de Eiffeltoren, maar 
doordat deze mislukte 
bleef de toren gespaard 
(8,9,10). Na de Tweede 
Wereldoorlog begonnen 
de bezoekersaantallen 
gestaag te groeien. Daar
om werd in de jaren '60 
besloten dat het tijd was 
voor een grootscheepse 
renovatie van de toren. De 
liften werden vervangen, 
er werden verschillende 
veiligheidsmaatregelen 
getroffen en er werd heel 
veel overbodig materiaal 
verwijderd. Er zijn sinds
dien 25 schilders in dienst, 
die in 7 jaar de hele toren 
schilderen, ledere keer 
als ze klaar zijn kunnen ze 
weer opnieuw begin
nen. Op t25 meter hoogte 
werd na de renovatie het 
restaurant Le Jules Verne 
geopend, dat inmiddels 
een Michelinster heeft. 
Wie daar wil eten zal ver 
van tevoren moeten reser
veren en flink sparen! 

Amy Groeneveld 
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ANTWOORDEN PUZZEL MAART2013 

Dit zijn de antwoor
den van de puzzel 
van maart 20t3:i. 
Dividiviboom; 2.1 
gulden 25; 3. Bram 
Stoker; 4. aangete
kend versturen, post 
met ontvangstbewijs; 
5.1890. 
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Na loting heeft Dave Bijma uit Leeuwarden een 
prijsje gewonnen. 

Hartelijk gefeliciteerd! 

PUZZEL JUNI 2013 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. Hoe heet het vliegtuig dat je in recordtijd van Lon

den naar New York bracht? 
2. Welke land had meteen In het begin belangstelling 

voor de vliegtuigen van Fokker? 
3. Hoe lang bestaat de Postzegel Vereniging Breda al? 
^.Wie ontwierpen de Eiffeltoren? 
5. Hoe lang duurde de bouw van de Eiffeltoren? 
6. Welke vruchten vonden de mezen van Wllleke erg 

lekker? 
7. Waardoor vermindert het aantal mussen? 

Stuur je antwoorden voor 1 september 2013 naar de 
redactie van De Posthoorn, De Goedemeent 1,1447 PT 
Purmercnd. Vergeet niet je naam, adres en 
PUZZEL JUNI te vermelden. 
Graag fllatellstisch frankeren met geldige 
postzegels! 

Meer dan 1500 jongens 
en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 
van JFN op internet: 
de StampKids Club. 

Surf naair www.stamp[<ids.org 

NEDERLAND 

FRANS HALS, EEN BIJZONDERE SCHILDER 
In de hoofdstad van de 
provincie NoordHolland 
staat het Frans Halsmu
seum. Het viert dit jaar het 
honderdjarig bestaan. )e 
kunt daar de schilderijen 
van de beroemde schilder 
Frans Hals bewonderen. 
Het is niet precies bekend 
wanneer hij werd geboren, 
maar het moet rond 1582 

zijn geweest. Hij kreeg veel 
opdrachten om portretten 
te maken van belangrijke 
Haarlemmers. Hals had er 
ook plezier In om minder 
belangrijke personen te 
schilderen. Zo komen we 
op zijn werk de dorpsgek, 
mensen die te veel ge
dronken hebben, lachende 
vissersjongens en rokende 

kinderen tegen. 
Veel mensen houden van 
de schilderijen van Frans 
Hals vanwege de levendig
heid en beweging. Mensen 
staan er niet stijf op, maar 
pratend, lachend of met 
een bepaalde blik in hun 
ogen. Zijn werk valt ook 
op door het bijzondere 
kleurgebruik. De schilder 
Vincent van Gogh zei eens 
dat er wel 27 soorten zwart 
In het werk van Frans Hals 
te vinden zijn. Ben je be
nieuwd naar het werk van 
deze bijzondere schilder? 
Ga dan eens naar het Frans 
Halsmuseum voor de spe
ciale tentoonstellingen die 
er dit jaar zijn (zie www. 
franshalsmuseum.nl). 

EEN POSTZEGELTJE MEER OF MINDER 
Het poststuk met heel 
veel zegels dat Paul Boer 
ons toestuurde (zie De 
Posthoorn, december 2012) 
blijft tot reacties leiden. We 
zullen jullie die de komen
de maanden laten zien. jan 
en Tineke Pelser stuurden 
ons deze uitgeknipte fran
kering met een nominale 
waarde van 3,24 euro. Er 
werd keurig gefrankeerd 
met een Mooi Nederland
velletje en twee zegels uit 
het velletje Aandacht voor 
talent. Voor de bijfranke
rlng werden vier zegels van 
drie cent en twee zegels 

van vier cent. De franke
ringwaarde is precies het 
bedrag dat je tegenwoor
dig moet opplakken als 
je een brief verstuurd die 
tussen de 500 gram en 

twee kilo weegt ofwel de 
zesde gewichtsklasse. )an 
en Tineke bedankt! Heb jij 
ook een poststuk met veel 
postzegels? Laat het ons 
weten. 

WIST JE DAT.. 
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. 
...de vogel op deze post
zegel een grappige naam 
heeft, hij heetschoen
bekooievaar. )e zult hem 
niet in jouw tuin zien, 
want hij leeft alleen inde 
moerassen van Afrika. De 
snavel van deze vogel is 
bijzonder groot. Het is de 
breedste vogelbek die 
er is en die is zo groot als 
een schoen. De kleur van 
de veren van de vogel 
is blauw. Het zijn trage 
slome dieren die de hele 

dag staan te wachten tot 
er een visje langs komt. 
Enden is hij snel hap! 
Er kunnen gemakkelijk 
flinke vissen in. Die bek 
is ook nog ergens anders 
goed voor: als de jonge 
vogeltjes in het nest, 
meestal) of 2, het warm 
krijgen, komt de moeder 
of de vader aanvliegen 
met water in de (schoen) 
bek. Handig toch! 

Toon Oomens 

http://www.stamp%5b%3cids.org
http://franshalsmuseum.nl
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BESTE AAAXIMUMKAARTEN VAN 2011 

De FlP-commissie voor 
maximafilie hield weder
om een landencompeti
tie om de titel 'Beste 
maximumkaart ter wereld' 
waar 59 landen aan mee 
deden. De uitslag werd 25 
apri I van dit jaar bekend 
gemaakt. Vla de link 
www.maximaphily.info/ 
komt u op de website van 
de FlP-commissie met veel 
internationaal nieuws, 
de landenrapporten over 
2011, de inzendingen van 
de wedstrijd en de link 
naar de mooie verzame
ling van lan Billings, de 
winnaar van de wedstrijd. 
De Nederlandse inzending 
"de wijze uil" (afb. 1) uit 
de serie 175 jaar Universi
teit van Utrecht haalde een 
gedeelde 14e plaats. 

Winnende kaart is de 
Papegaaiduiker uit 
Groot-Brittannië (afb. 
2). De maximumkaart is 
perfect door de tripartite 
overeenstemming in het 
ie dag stempel met de 
afbeelding van de vogel, 
de vermelding Britse 
vogels en stempeling in 
een plaats waar de vogel 
zijn natuurlijke habitat 
heeft. De zegel komt uit de 
serie zeevogels, terwijl de 
kaart is gebaseerd op een 
schilderij van David le
ague, met een ouderpaar 
bij een ondiep hol in een 
met Engels gras met roze 
bloemetjes begroeide klif, 
waar zij in kolonies hun ei 
uitbroeden. 
Op plaats twee eindigde de 
Canadese kaart (afb. 3), 
gemaakt door de voorzit
ter van de FlP-commissie 
George Constantourakis, 
met een wel zeer onge
bruikelijke manier van 
postverzending. In de 
barre winter van 1910 wa
ren de Canadese Magda
lena eilanden geïsoleerd 
geraakt van het vaste land 
door ijsgang en een breuk 
in de telegraafleiding. Na 
enig experimenteren lukte 
het de post te verzenden 
in een waterdicht vat, 
voorzien van zeiltje en 
roer. Het vat bereikte het 
vasteland en de vinder 
honoreerde de smeek
bede van de geïsoleerde 
gemeenschap om de post 
door te sturen. Dit werd na 
100 jaar herdacht ineen 

serie over de ontwikkeling 
van de Canadese post. 
Ook hier weer drievoudige 
overeenstemming van 
zegel, stempel en kaart. 
Op plaats drie eindigde 
'de Boog van Trajanus' 
(afb. 4) van de Itali
aanse vereniging voor 
maximafilie. De reliëfs op 
deze triomfboog uit 114 
na Chr. getuigen van de 
grote prestaties van keizer 
Trajanus voor Rome. De 

boog staat in de plaats 
Benevento aan het begin 
vandeViaTrajana, de 
toen nieuw aangelegde 
weg naar Brindisi. Het ie 
dag stempel kent drievou
dige overeenkomst door 
de afbeelding van de tri
omfboog, de vermelding 
ervan en de juiste plaats 
Benevento. 
Het is opmerkelijk en 
goed dat lan Billings uit 
Groot-Brittannië won, het 
land waar door de officiële 
uitgiftes van de Britse Post 

van vergrotingen van de 
postzegel maximafilie 
gewoonlijk verkeerd wordt 
bedreven. Holyroodhouse 
(afb. 5), de officiële 
residentie in Edinburgh 
van de Britse Monarch in 
Schotland, is zo'n voor
beeld hoe het beslist niet 
moet. Onbegrijpelijk dat 
men dit daar spaart, zowel 
met als zonder zegel, 
terwijl er wel veel goede 
thematische poststempels 
zijn. Een echte in de handel 
verkrijgbare ansichtkaart 

(afb. 6) is een voorbeeld 
hoe het wel moet. Onre
gelmatig komt men goede 
kaarten tegen, zoals met 
de brug over de rivier de 
Humber (afb. 7) met een 
uitstekende afstempe-
ling. Opmerkelijk is de 
kaart met de uitgeknipte 
zegel uit een luchtpost-
brief (afb. 8). In Neder
land werden dergelijke 
frankeringen pas m 1972 
(dienstorder 706) officieel 
toegestaan. 

mailto:f2hedwardfroon@hetnet.nl
http://www.maximaphily.info/
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KONING ALBERT II ZIT 20 JAAR OP DE TROON 

Op 24 juni 2013 verschijnt 
een blok van 2 zegels (3 
Europa) (=€ 3 39) Ontwerp 
en layout van het blokje 
Jean Libert, naar foto's van 
Olivier Polet 
Afgebeeld zijn de eedaf
legging op 09 08 1993 en 
een hartelijke ontvangst 
bi) een reis door het land 

De postzegels zijn gedrukt 

m 4 kleuren rasterdiep
druk bij de Zegelwerk
plaats te Mechelen 
Het zegelformaat is 4 
48 75x38 ijmm met een 
perforatiemaat nVa 28/22 
tanden hor /vert Geen 
naar de zijranden doorlo
pende perforatie 

Product barcode *755i9 in 
de Imker blokrand 
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De boompjes met verdwenen groene inkt 

1 0 0 JAAR KONINKLIJK METEOROLOGISCH INSTITUUT 

Op 24 juni 2013 verschijnt 
een blok van 5 verschil
lende zegels (i Europa) 
(=€ 113) Ontwerp en 
layout van het blokje Karl 
Meersman (geboren in 
Temse op 14 09 1961, car
toonist en illustrator) 

Vanaf de oprichting op 31 
JUIM913 staat het KMI aan 

deRinglaan3inUkkel 

De postzegels zijn gedrukt 
m 4 kleuren rasterdiep
druk bij de Zegelwerk
plaats te Mechelen Voor 
de perforatie van de zegels 
IS een scheerperforaat 
gebruikt Het zegel met het 
gebouw van het KMI staat 
apart bovenin, de 4 zegels 

onderin met een boom 
hebben een groene inkt 
die warmtegevoelig is en 
verdwijnt bij aanraking of 
een temperatuur boven de 
25 graden 
Geen naar de zijranden 
doorlopende perforatie 

Product barcode +75526 in 
de rechter onderblokrand 

EEN ZOMER VOL MUZIEK 

Op 24 juni 2013 verschijnt 
een blok van 10 (=2x5) 
dezelfde zegels (i)(=€ 
o 77) gewijd aan diverse 
muziekfestivals m de 
zomer Afgebeeld op de 
zegel een gitarist zonder 
hoofd en op de zijkanten 
van het blok een joelend 
publiek Ontwerpen 
layout van het blokje 
Hautekiet en Keppens 

Tom Hautekiet IS een 
grafisch ontwerper uit 
Antwerpen, Koen Kep
pens IS een fotograaf uit 
SintNiklaas 
De postzegels zijn 
gedrukt op in 4 kleuren 
offset bij de Zegelwerk
plaats te Mechelen. 

Het zegelformaat IS 
3 40 20x27 66mm

Een perforatiemaat ii'/z 
23/16 tanden hor /vert 
Links en rechts met 1 gat 
doorlopende perforatie, 
boven en onder geheel 
doorlopend. i l 

Barcode +755533 rechts 
onderin het blok 

Brabantse Ruilbeurs 
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Zoete Lieve CJerntje 
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80NDSADRESSEN 

Bondsfaureau: 
Zeelantlaan 11.3526 AK Utrecht 
Telefoon 0302894290 
Fax 0302800128 
internet wwwknbfnl 
Email knbf@kr>bfnl 

Schri|teli)ke correspondentie met 
de bestuursleden verloopt via het 
Bondsbureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Voorzitter: 
Mr Wybo Heere 

Secretaris: 
Ene Kntese 

Penningmeester: 
Harne)ans 

Vicevoorzitter, 
coördinatie verenigingszaken 
Hans Kraaibeek 

Evenementen 
John Dehé 

Juryzaken 
Albert Haan 

Communicatie en PR 
Reinder Lumge 

Algemene zaken 
Siemon Tuin 

Jeugdzaken 
CornevanZandwijk 

Alle bestuursleden zijn bereikbaar 
onder telefoonnummer 
0302894290 
cmail knbf@knbf.nl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
j J M Pieters 
Telefoon 0715761726 
Materiaalcommissaris: 
E)C Kniese 
Langestraat 71,2312 SL Leiden 
email e kniese(3>planet nl 

Bondsbibliotheek 
Bibliothecaris 
C H R T Weevers 
Telefoon 0235353624 
De bibliotheelc is gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat 1 
3741 AC Baarn 
Telefoon 0355412526 
Emaii bibliotheek@knbf.nl 
Openingstijden elke woensdag 
van 10 tot 17 uur 
Op zaterdag 
5 oktober en 7 december 2013 
van 10 tot 12 uur 

Bondsinformatiebureau 
Mr Wybo Hecre 
zie Bondsbureau 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter 
FCW vanBeekum 
Keurzendmgen svp aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeurmgsdienst 
H Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 0793611910 
EmaiI bondskeuringsc(ienst@planet.nl 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

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

GOUDEN BONDSSPELD NAAR HANS VAN LAARHOVEN 

C d * ^ BIBLIOTHEEK 

DeZomersluiting 
dit jaar is vanaf 
woensdag 3 juli t/m 
woensdag 7 augus
tus. Vanaf 14 augustus 
is een ieder weer van 
harte welkom. 

VAN HET BESTUUR 

Beste lezers en lezeressen, 

Langs deze weg willen wij, 
de namens u gekozen be
stuursleden van de KNBF, 
u hartelijk danken voor de 
felicitaties en steunbe
tuigingen die wij vanuit 
het hele land mochten 
ontvangen. 

Er staat ons een grote uit
daging te wachten en die 
uitdaging gaat het nieuwe 
bestuur graag aan. 
De afgelopen maanden is 
er veel gebeurd, waarbij 
verenigingen en individu
en onheus bejegend zijn 
en in een kwaad daglicht 
gesteld. 
Wij hechten er grote waar
de aan u mee te delen 
dat wij hier uitdrukkelijk 
afstand van nemen. 
De georganiseerde fila
telie is een zaak van ons 
allemaal en wij hebben 
elkaar hard nodig om 
de toekomst van onze 

gezamenlijke hobby zeker 
te stellen. 

Inmiddels kunnen wij u de 
volledige lijst met namen 
en functies presenteren. 
Voor al uw vragen aan 
de bestuursleden kunt u 
zich tot het bondsbureau 
richten: 
Info & knbf.nl 

Wybo Heere, voorzitter 
Eric Kniese, secretaris 
Harrie Jans, penning
meester 

Hans Kraaibeek, vice
voorzitter, coördinatie 
verenigingszaken 
John Dehé, evenementen 
Albert Haan, juryzaken 
Reinder Luinge, communi
catie en PR 
Siemon Tuin, algemene 
zaken 
CornevanZandwijk, 
jeugdzaken 

RIK FORTGENS OVERLEDEN 

Op zondag 12 mei jl. is 
Rik Fortgens op 64jarige 
leeftijd geheel plotseling 
overleden. Rik was 20 
jaar keurmeester voor 
de BondsKeuringsDienst 
(BKD) en heeft zijn uit
gebreide kennis van de 
filatelie ter beschikking 
gesteld voor keuringen 
en voor trainingsdoel
einden. Met Rik verliezen 
wij een beminnelijke 
trouwe collega wiens 
kennis node gemist 
zal worden. Ook bij de 
Haarlemse vereniging Op 
Hoop van Zegels was Rik 
het aanspreekpunt voor 
de leden die twijfel over 
hun materiaal hadden. 
Hij was altijd bereid zijn 
kennis ter beschikking te 
stellen, hetgeen de laat
ste jaren ook vaak bleek 
als hij de BKD stand be
mande op beurzen zoals 
op de Postex. Rik was een 
graag geziene bezoeker 
bij verenigingen zoals 
de Amsterdamse, KSP en 
LACA. Ook Rik was nim
mer uitgestudeerd; als 
zeer frequent bezoeker 
van de Bondsbibliotheek 
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verrichtte hij constant 
onderzoek en deelde 
hij de resultaten met de 
andere keurmeesters 
van de BKD. Als chemi
cus heeft Rik altijd in 
het bijzonder aandacht 
besteed aan chemische 
aspecten zoals drukinkt 
en aan druktechniek 
waardoor menige 
vervalsing kon worden 
ontmaskerd. De BKD 
verliest met Rik Fortgens 
een zeer deskundig 
keurmeester en een 
goede vriend. Moge hij 
rusten in vrede. 

BKD. 

Tijdens de jaarvergadering 
van De Globe, gehouden te 
Velp op 25 april 2013, werd 
door de nieuwe Bondsvoor
zitter Mr W.P.Heere, de gou
den Bondsspeld uitgereikt 
aan Hans van Laarhoven. 
De redenen voor deze 
onderscheiding waren de 
volgende: dhr van Laarho
ven is Globelid sinds 1973 en 
werd in dat jaar jeugdleider 
van de afdeling Dieren, 
in 1975 organiseerde hij 
samenkomsten voor alle 
jeugdafdelingen van De 
Globe. In 1976 werd hij 
jurycoördinator bij Jeugd 
Filatelie Nederland (JFN). 
Bij De Globe werd hij secr./ 
penningmeester bij de cie 
jeugdfilatelie. Van 1973 tot 
1985 heeft vele jeugdle

den opgeleid evenals hun 
jeugdleiders. 
Hij was examinator en zeer 
vaak jurylid. In 1999 kreeg 
hij de zilveren draagspeld 
van de JFN. Binnen De Globe 
ontwikkelde hij vele initia
tieven en werd daar Lid van 
Verdienste in 2005 en Erelid 
in 2013. Bij de 11 Postex
dagen was hij betrokken 
bij de jeugddagen en de 
bijbehorende veilingen. 
Het hierboven genoemde 
was voor het Bondsbestuur 
aanleiding hem de Bonds
speld toe te kennen en hem 
oprecht dank te zeggen 
voor zijn grote inzet voor de 
jeugdfilatelie, grondvoor
waarde voor het kunnen 
voortbestaan van de alge
hele filatelie. W.P.H 

ONDERSCHEIDINGEN UITGEREIKT 
TIJDENS DE ALGEMENE VERGADERING 

Tijdens de Algemene 
Vergadering van 20 april 
j.l. zijn door de heer B. Mol, 
waarnemend voorzitter, de 
volgende onderscheidin
gen uitgereikt: 
Costerus medaille: de 
heren B. Hellebrekers en C. 
Adema. (De Heer Adema 
was wegens verblijf in de 
USA niet aanwezig). 
De Costerus medaille 
(draaginsigne) wordt uit
gereikt door het Costerus 
kapittel, een commissie 
van de KNBF. Het uitreiken 
van deze medaille en het 
bijbehorende diploma 
bedoelt hulde te brengen 
aan personen, die zich bui
tengewoon verdienstelijk 
hebben gemaakt door we
tenschappelijk onderzoek 
of gepubliceerde bijdragen 
op filatelistisch gebied. 

De heren Mol en Verberne (LR) 

Van der Willigenmedaille: 
de heer R.J.A. Verberne. 
DeVanderWilligen
medailleiseenKNBF 

De heren Hellebrekers en Mol (LR) 

Bondsmedaille, bedoeld 
om daarmee aan te geven 
dat het voor de toekomst 
van de filatelie van groot 
belang is dat er niet alleen 
verzamelaars zijn die zich 
door studie en speurwerk 
tot ware filatelisten ont
wikkelen, het is ook nodig 
dat de resultaten van 
hun onderzoek in goed 
toegankelijke publicaties 
worden vastgelegd, waar
door een wisselwerking 
tussen auteurs en andere 
verzamelaars wordt bevor
derd. DeVanderWilligen
medaille (draaginsigne) 
heeft tot doel de bevorde
ring van de studiezin en 
de aanmoediging tot pu
bliceren. Bovendien wordt 
hiermee de nagedachtenis 
geëerd van drs. A.M.A. van 
der Willigen, één van de 
grootste filatelisten van 
Nederland, die mede door 
zijn vele voortreffelijke pu
blicaties een belangrijke 
bijdrage heeft geleverd 
aan de ontwikkeling van 
de filatelie. 

mailto:knbf@knbf.nl
mailto:bibliotheek@knbf.nl
mailto:ienst@planet.nl
http://knbf.nl


THEMATISCH STRIJDEN 

Een flinke Nederlandse 
delegatie was afgereisd 
naar de Europese kampi
oenschappen Thematische 
Filatelie in Essen. De dame 
en heren waren goed 
voorbereid. Anton van Deu
tekom (commissaris voor 
Nederland bij deze tentoon
stelling en FlP-jurylid) had 
voor de exposanten een 
speciale bijeenkomst op 
het Bondsbureau in Utrecht 
belegd, waarop zij nog wat 
laatste aanwijzingen kre
gen en eikaars inzendingen 
konden becommentariëren. 
In Essen was het een beetje 
angstig rondrijden, want 
met het aanvragen van 
een verplichte milieustic
ker waren we te laat. De 
zoektocht naar de juiste hal 
in het Messe-complex leek 
een mission impossible, 
maar uiteindelijk vonden 
we -ondanks het ontbreken 
van iedere vorm van be
wegwijzering- een donkere 
parkeergarage die toegang 
bleek te bieden tot de juiste 
hal. Gewapend met een 
badge ('Ausweis') vonden 
we daarna drie heren achter 
een met tabellen, lijsten 
en schema's overwoekerd 
tafeltje. Daar konden we 
kiezen: heel lang wachten 
of zelf op zoek gaan naar 
een sleuteldrager die bereid 

was de kaders te openen. 
Hulpkrachten waren er 
genoeg, niet bij dat tafeltje, 
maar gezellig en zeer 
behulpzaam tussen de 
kaders. In het programma
boekje ontbraken helaas de 
openings- en sluitingstijden 
van het evenement en het 
maken van een afspraak 
voor een jurygesprek leek 
aanvankelijk onmogelijk. 
Ook nu bleek eigen initiatief 
echter uitkomst te bieden. 
Gelukkig kwam het Duitse 
organisatiecomité er steeds 
beter in. Diner met prijs
uitreiking (Palmares, ge
sponsord door veilinghuis 
Gartner), èn het leeghalen 
van de kaders lieten weer 
iets van het Duitse organi
satietalent zien. 
Het tweejaarlijkse evene
ment in Essen (dit keer voor 
het eerst erkend door de 
FEPA) is een paradijs voor 

vinr.: Anton van Deutekom, Peter 
André Scheer, Jeffrey Oroeneveld, 

(thematische) verza
melaars, vooral door de 
combinatie beurs-tentoon-
stelling. Zeker de eerste 
dag was het dringen bij de 
handel, maar ook tussen de 
kaders was het druk. Zoveel 
moois zie je dan ook zelden 
bij elkaar. De verschil
lende kaders lieten zien hoe 
levendig en gevarieerd de 
wereld van de thematische 
filatelie is. Omdat je geen 
appels met peren kunt 
vergelijken werken ze bij de 
wedstrijdtentoonstelling 
met verschillende klassen: 
1-Kunst en cultuur (11 
inzendingen), 2- Geschie-

van Nies, Piet Struik, Hai Webers, Danny Jimmink Eef Limmen-Stegemeijer, 
John Dehé, Sijtze Douwstra. Jan Cees van Duin en Nico Helling ontbreken. 

TER NAGEDACHTENIS VAN ARIE OLCKERS, FIUTELIST 1 

Arie Oickers is vooral - en 
bijna wereldwijd - be
kend als medeoprichter 
van "Ruimtevaart Filatelie 
Club Nederland" (RFC) 
opgericht in juli 1976. Hij 
werd de eerste penning
meester en zes jaar later 
voorzitter, een functie die 
hij met verve meer dan 28 
jaar bekleedde. 
Lang daarvoor, en wel 37 
jaar geleden, publiceerde 
hij de eerste uitgave van 
"de Nieuwsbrief", het 
clubblad van RFC, toen 
als getypte uitvoering 
en in een beperkt aantal 
verkrijgbaar. Later 
veranderde dit in een 
gestencilde in A5 uitge
voerde uitgave, in zwart 
wit, gevolgd door edities 
in A4 waarin steeds meer 
afbeeldingen in kleur 
verschenen. Sinds 10 jaar 
is het een aantrekkelijk 
'full colour'blad. 
Arie promootte zijn 'ge
liefde RFC'op verschillen
de manieren, nationaal 
en internationaal: hij 
was betrokken bij de zes 
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ESTEC-tentoonstellingen en 
zijn astro- en raketpost-
verzamelingen waren te 
bewonderen op verschil
lende propaganda- en 
wedstrijdtentoonstellin
gen. Bij die gelegenheden 
was Arie ook regelmatig 
duidelijk aanwezig in de 
promotiestand van RFC; hij 
schreef talloze lezenswaar
dige artikelen en met zijn 
interessante lezingen wist 
hij zijn publiek steeds te 
boeien. 
Voor zijn grote verdiensten 
voor de Nederlandse Filate
lie en in het bijzonder voor 
de Astrofilatelie, ontving 
hij in april 2001 een hoge 
onderscheiding van de 
Koninklijke Nederlandse 
Bond van Filatelistenver
enigingen, te weten de 

gouden bondsspeld, een 1 
eerbewijs waar hij met 1 
recht trots op was. 1 
Bij zijn afscheid als voor- 1 
zitter van RFC Nederland 1 
heeft de Algemene | 
Ledenvergadering hem 1 
met unanieme stemmen 1 
benoemd tot erevoor- 1 
zitter. Met dit besluit 1 
hebben bestuur en leden 1 
hun oprechte waardering 1 
laten blijken voor de 1 
bijzondere verdiensten 1 
van Arie Oickers vóór 1 
en sedert de oprichting 1 
van R.F.C. Nederland. Die 1 
benoeming vond plaats 1 
in de speciale ledenbij- 1 
eenkomst op 25 oktober 1 
2009. 1 
Arie Oickers zal blijvend 1 
worden herinnerd als een 1 
enthousiaste, bevlogen | 
en inspirerende filatelist. 1 

Odijk, mei 2013. 1 
Albert P.H.M. Jacobs, 1 
Nederlands gedelegeerde 1 
in de Fl P-sectie voor 1 
Astrofilatelie. 1 
Commissaris R.F.C. 1 
Nederland. 1 

denis en organisaties (11 
inzendingen), 3- De mens 
en het dagelijks leven (6 
inzendingen), 4- Sport en 
vrije tijd (11 inzendingen), 
5- Transport en techniek (8 
inzendingen), 6- Genees
kunde en natuurweten
schappen (5 inzendingen), 
7- Dieren en planten (13 
inzendingen), 8- Huisdieren 
en landbouw (8 inzendin
gen). Daarnaast is er nog 
een Kampioenschaps
klasse, waarin kampioenen 
uit voorbije jaren het tegen 
elkaar opnemen (3 inzen
dingen). Dus in totaal 76 
inzendingen uit 14 landen. 
In de klasse Kunst en cul
tuur was Nederland niet 
vertegenwoordigd, maar in 
de categorie Geschiedenis 
en organisaties streden er 
drie mee voor de medail
les. Hal Webers (Geteiltes 
Europa im 20. Jahrhundert, 
83 punten), Jeffrey Groene-
veld (Duty and Servitude, 
88 punten) en ondergete
kende (A City Wall of Water, 
91 punten, vice-Europa 
Meister in deze klasse). 
De winnende inzending in 
deze categorie haalde 95 
punten, maar omdat het 
begeleidende verhaal ge
heel in het Spaans geschre
ven was, kon ik slechts de 
mooie en zeldzame stukken 
bewonderen. 
Jan Cees van Duin haalde 
met zijn verzameling Dutch 
Everyday Life 82 punten 
in categorie 3. Danny Jim
mink was zeer verbaasd 
(hij wel, wij niet) over 
de waardering voor zijn 
nieuwe inzending World 
of competitive Gymnastics 
(87 punten, derde plaats in 
categorie 4). 

Die derde plaats was er ook 
-categorie 5- voor Nico Hel
ling (The motorcycle, nos
talgia and use, 88 punten). 
Eef Limmen kwam met haar 
vuurtorens (Illuminated 
guards of the coast) tot 83 

punten, een vierde plaats 
in deze klasse. Absolute 
topper in het Nederlandse 
team was André Scheer, die 
zijn Masks of the Universe 
nieuw leven had ingebla
zen: Europa-Meister in 
categorie 6,92 punten. Wat 
een mooie verzameling! 
Piet Struik werd tweede in 
deze groep (Mother Earth... 
All Dynamics, 91 punten). 
In de altijd populaire 
categorie Dieren en planten 
waren twee Nederlandse in
zendingen te bewonderen. 
Peter van Nies scoorde een 
derde plaats met The family 
life of birds (89 punten). 
Sijtze Douwstra (Millions of 
years of nature encapsu
lated in stone) ontdekte 
in Essen dat hij een paar 
bladen thuis had laten lig
gen en stapte welgemoed 
in de auto om ze op te 
halen. De jury beloonde zijn 
collectie met 78 punten en 
nam ook de moeite om de 
toegevoegde bladen rustig 
te bekijken. 
Al met al een heel mooi 
resultaat voor de Neder
landse inzendingen: drie 
keer Goud, vier keer Groot 
Vermeil, drie keer Vermeil, 
en één keer Groot Zilver. 
Als het gaat om een 
gesprek met de jury kan 
ik slechts mijn persoon
lijke mening geven. De 
heren waren uiteraard zeer 
deskundig, hadden scherp 
gekeken, dachten mee en 
namen uitgebreid de tijd 
voor het geven van aanwij
zingen en tips voor kleine 
verbeteringen. Zo'n jury 
(Bracke, Hess, Jorgensen) 
gun je iedereen. Volgende 
keer (in 2015) gaan Jeffrey 
en ik de strijd aan voor de 
eerste plaats. Dat wordt een 
ongelijke strijd, want met 
de Gouden Tip die hij kreeg, 
kan het voor hem eigenlijk 
niet meer mis gaan. 

John Dehé 
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BINNENLANDSE 
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Poststukken met een 
verhaal 
Niets dan lof voor Hertog-
post, clubblad van de 
's-Hertogenbossche Filate
listen Vereniging. Het blad 
biedt iedere maand weer 
een mooie mengeling van 
historisch (verenigings) 
nieuws en actuele filatelie. 
Dat er een warme belang
stelling is voorposthis
torie, verhoogt voor mij 
de waarde van het blad. 
Want, laten we eerlijk zijn, 
oude poststukken en hun 
achtergronden vormen 
het meest aantrekkelijke 
deel van de filatelie (mijn 
emailadres staat bij het 
begin van deze rubriek....). 
Huber van Werkhoven 
liet zich door een paar 
van die oude brieven 
(inclusief perforatiega-
ten) inspireren. Ze waren 
in 1935 verstuurd vanuit 
Leeuwarden naar een 
Poste Restante-adres in 
Rangoon. Allemaal gingen 
zealsniet-afgehaald 
naar de afzender terug. 
De afzender was de firma 
Lijempf, de Leeuwarder Ijs-
en Melk Producten Fabriek. 
De geadresseerde was een 
man die op een soort mis
sion impossible naar Zuid-
Oost-Azië gestuurd was 
om een afzetmarkt voor 
Lijempf-producten te ver
overen. Mede doordat de 
inhoud van de poststuk
ken bewaard is gebleven, 
krijgen we een prachtig 
verhaal geserveerd. 
www.hertoqpost.nl. 

Guldens 
Uiteraardwordtinheel 

veel verenigingsbladen 
aandacht geschonken aan 
de door PostNL aangekon
digde 'afschaffing' van de 
guldens-zegels. Gerard 
Swets van Ijmuiden laat 
een wat afwijkend geluid 
horen: nu komt er eindelijk 
een eind aan het wegplak-
ken van al die lelijke oude 
zegels en krijgen we weer 
zicht op de nieuwe uitgif
tes van PostNL. 
Toch overheerst in de 
meeste bladen een 
andere toon, die schom
melt tussen berusting, 
verontwaardiging en 
woede. De 'overval' van 
PostNL wordt in de meeste 
bladen gezien als een 
minachting van de verza
melaars en links en rechts 
wordt getwijfeld aan het 
rechtsgeldige karaktervan 
de actie. Jan Kluft van De 
Posthoorn, Zaanstreek, 
was al kort te bewonderen 
in het programma Kassa. 
Hij zat naast de advocaat 
van de NVPH, maar zijn 
verhaal ging toch een 
beetje verloren in een 
botsing tussen Vodafone 
en de Consumentenbond 
en een vergelijkende test 
van glasreinigers. In het 
kort geding tussen de 
NVPH en PostNL (29 mei), 
zal De Posthoorn zich 
waarschijnlijk ook met 
deze zaak bemoeien om 
een verzamelaarsgeluid te 
laten horen. In De Hoorn-
blazer (april) trekt Kluft 
vier pagina's uit voor het 
weergeven van het stand
punt van de vereniging. 
Financieel verlies voor ver
zamelaars, verenigingen 
en handel, maar ook het 
schenden van vertrouwen 
door het postbedrijf en het 
niet nakomen van beloftes 
passeren in zijn betoog de 
revue. Zie ook www.de-
posthoornkrommenie.nl. 

Griezels en meer 
Druk Doende, het 
verenigingsblad van de 
Filatellstische Motief-

groep Papier en Druk-
Nederland, ziet er altijd 
keurig verzorgd uit, maar 
dat hoort natuurlijk ook 
een beetje bij het thema. 
Het voorjaarsnummer 
is daarbij ook nog eens 
bijzonder lezenswaardig. 
Redacteur Ton Cornet 
heeft een aantal mooie 
artikelen verzameld, 
waarbij vooral de Literaire 
Griezels van T. Huisman in 
het oog springen. Dracula 
staat in deeh centraal. 
Aanleiding daarvoor was 
een Ierse uitgifte gewijd 
aan Bram Stoker, 'de man 
die evenveel van tandjes 
houdt als wij'. Zijn roman 
Dracula is waarschijnlijk 
bekender dan het werk 
van beroemde Nobelprijs
winnaars van Ierse afkomst 
als Yeats of Heaney. 
Ook Roemenië heeft de 
schrijver al eens op een 
postzegel vereeuwigd (in 
2004). Het is een kleine 
stap van Dracula naar 
vampiers in het algemeen 
en naar onze behoefte 
aan griezelverhalen. In 
deel 2 van zijn verhande
lingen over griezels staat 
Frankenstein centraal, 
het geesteskind van Mary 
Shelley (i797-i850-
Ad van Heiningen pre
senteert een uitgeisreide 
rubriek 'Motiefnieuws'. 
Dat lijkt me een hele klus, 
want 'papier en druk' is 
een uitgebreid verzamel-
gebied: boeken, schrijvers, 
manuscripten, stembiljet
ten, druktechnieken en 
brieven, het past allemaal. 
Ook de stukjes die Ton 
Cornet links en rechts 
verzamelde (met keurige 
verantwoording van de 
vindplaatsen) bestrijken 
een breed terrein: kin
derboeken, strips (Kuifje, 
Bommel), letters, boek
drukkers en Hebreeuwse 
feesten komen langs. Een 
kleine vereniging, maar 
een dankbaar thema. Zie 
ook: www.postzegelblog. 
ni (verenigingen). 

Filatelie promoten 
Dat onenigheid en me
ningsverschillen niet altijd 
tot blijvende schade lei
den, hebben ze in Alkmaar 

laten zien. De filatelisten 
uit de Kaasstad kunnen al 
een aantal jaren terecht 
bij de postzegelvereniging 
'Noord-Holland' en bij de 
NVPV Alkmaar. Ze komen 
met maandelijkse bijeen
komsten, hebben een mooi 
clubblad, brengen grote 
en kleine veilingen. Beide 
presenteren zich ook met 
een website en houden de 
leden op de hoogte van 
nieuwe uitgiftes, (www, 
postzegelvereniging-
noordholland.nl: www. 
nvpv-alkmaar.nl) 

In het april-nummer van 
Kaaspost (NVPV) staat 
onder meer een artikel 
van Tom van Waveren 
over de portzegels type 
Van Krimpen (1947). Een 
doosje - gekocht op de 
clubveiling - leverde niet 
alleen een paar bijzondere 
vondsten op, maar ook 
een mooi verhaal over 
gebruiksmogelijkheden, 
kleurverschillen, trildruk-
ken en afstempelingen. 
De meeste bladen van 
de Noord-Hollandse 
verenigingen (boven het 
Ij) ruimen plaats in voor 
twee opmerkelijke initia
tieven van Ron Versteyne, 
penningmeester van de 
Purmerender Postzegel 
Ruilclub. ledere maand 
presenteert hij een mooi 
vormgegeven digitale 
kalender van postzegelac
tiviteiten in de regio en ver 
daarbuiten. In allerlei vor
men duiken die kalenders 
in de bladen op. 
Samen met W. Beeren
kamp Evenementen heeft 
Versteyne bovendien een 
oude traditie in ere her
steld: een grote verzame-
laarsbeurs in de regio Am
sterdam. Vroeger vonden 
tientallen verzamelaars 
van postzegels, munten 
en ansichtkaarten elkaar 
in de Amsterdamse jaap 
Edenhal, nu is de locatie 
-op zaterdag 12 oktober 
-Purmerend Weldevenne. 
De handel staat centraal, 
maar daarnaast krijgen 
alle Noord-Hollandse 
postzegelverenigingen de 

kans om zichzelf onder de 
aandacht van het publiek 
te brengen. Er zal ook 
ruimte ingeruimd worden 
voor (gespecialiseerde) 
verenigingen die zichzelf 
willen promoten. 
r.versteyneOupcmail.nl. 

Verdieping 
ledere aflevering van 
Gabriel laat zien dat 
bijbel en christendom een 
welhaast onuitputtelijke 
bron zijn voor thematische 
verzamelaars. In de eerste 
aflevering van de 65e 
jaargang schrijft Anton 
Schipper over de geschie
denis van de Ethiopische 
Orthodoxe Kerk. Het is een 
kleurrijke kerk, die sinds 
1991 na een lange en moei
lijke tijd weer een grote rol 
speelt in de Ethiopische 
samenleving. Een dienst 
in een van de kerken moet 
een bijzondere, mystieke 
belevenis zijn, met de geur 
van wierook, gezang, mu
ziek van trommels, ratels 
en fluiten. Erediensten be
ginnen vaak al bij zonsop
gang en duren vier tot vijf 
uur, waarbij men staande 
de dienst bijwoont. De 
meeste gelovigen hebben 
daarom een soort staf bij 
zich, waarop ze tijdens 
de dienst kunnen leunen. 

Verder is het aanbod in 
deze aflevering breed. Er 
zijn onder meer artikelen 
over Constantijn de Grote 
en de Frauenkirche in 
München. Ben Vermeulen 
karakteriseert die kerk als 
'een sprekend voorbeeld 
van Duitse laat gothiek' en 
legt de verschillen uit met 
de Franse kathedralengo-
thiek. Ad Keeman ging op 
zoek naar de oorsprong 
en betekenis van Keltische 
kruisen. We komen ze 
tegen op begraafplaatsen, 
in kerken en natuurlijk op 
postzegels (o.a. Ierland, 
Isle of Man, Noorwegen). 
In het april-nummer 
treffen we naast vereni-
gingsnieuws en filate-
listisch nieuws over het 
thema, onder meer de ne
gende aflevering aan van 

mailto:johndehe@gmail.com
mailto:edwin.muller@kpnmail.nl
http://www.hertoqpost.nl
http://www.deposthoornkrommenie.nl
http://www.deposthoornkrommenie.nl
http://posthoornkrommenie.nl.
http://www.postzegelblog
http://noordholland.nl
http://nvpv-alkmaar.nl


een reeks over koningen 
en koninginnen in Groot-
Brittannië. De schrijfster 
is Joke van Strien, een van 
de Gabriël-boegbeelden. 
Anneke Meeuwenoord 
schreef een aardig stuk 
over )an de Blinde, graaf 
van Luxemburg. 
www, aabrielfila.nl. 

Filatelie en volleybal 
Een prachtige sport, die 
je tot op hoge leeftijd 
kunt blijven beoefenen: 
volleybal, je hebt er in 
principe weinig voor 
nodig. Een veld, een net, 
een bal, zelfs het aantal 
spelers kan schommelen, 
een scheidsrechter is 
eigenlijk niet nodig, want 
de spelregels zijn simpel. 
Een leuke manier om 
toeristen te verbroederen 
op campings, maar het 
spel kan ook olympische 
allures krijgen, of zich in 
een zandbak afspelen 
('beachvolleybal') 
De heer Piet H.M. van 
den Berg uit Roosendaal 
brengt al een aantal 
jaren een (Engelstalige) 
nieuwsbrief uit: Philatelie 
Newsletter Volleyball. 
De nieuwsbrief geeft 
allerlei informatie over 
nieuw verschenen uitgiftes 
bij het thema 'Volleybal', 
inclusief bijzondere stem
pels, enveloppen, maxi-
mumkaarten, informatie-
en besteladressen. Zo is er 
een link naar de site www. 
postzegelontwerpen.nl. 
met alle informatie over 
het Olympische velletje uit 
1992, waarin de enige Ne
derlandse volleybalzegel is 
opgenomen. Nieuwsbrief 
11 (2012) is geheel gewijd 
aan deze uitgifte. 
Een boek over volleybal 
en filatelie (Mauro Gilardi, 
Volleyphil World) behaal
de bij de Iphia in Mainz 76 
punten. Van den Berg: 'Het 
boek draagt mijn pseudo
niem op internet (Volleyp
hil) omdat mijn bijdrage 
erin vrij groot is'. 
Piet van den Berg verza
melt al meer dan 25 jaar 
alles wat met volleybal en 
filatelie te maken heeft. Hij 
was ook jaren actief in de 
volleybalwereld: als speler, 
coach, bestuurder en 

scheidsrechter. Toen een 
van zijn volleybalvrien
den in Oostenrijk in zon 
stopte met een website die 
gewijd was aan volleybal 
en filatelie, heeft hij het 
stokje overgenomen en 
de nieuwsbrief opgezet. 
Informatie: volleyphilo 
home.nl. Altijd mooi: twee 
hobby's combineren. 

BUITENLANDSE BUDEN 

The doctor and the 
TARDIS 
In 1963 verscheen op de 
Britse televisie de eerste af
levering van de de science 
fiction serie 'doctor Who'. 
De serie gaat over een door 
de tijd reizende avonturier 
die in allerlei avonturen 
verwikkeld raakt. Naar 
aanleiding hiervan is een 
serie postzegels versche
nen waarop alle 11 acteurs 
zijn afgebeeld die de 
doctor hebben gespeeld. 
Daarnaast een blokje 
met de TARDIS (Time And 
Relative Dimension In 
Space), de tijdmachine 
van de doctor, die eruit 
ziet als een blauwe Engelse 
telefooncel en zijn vier be
langrijkste vijanden waar
onder Dalek. De Stamp 
and Coin Market van mei 
2013 staat in het teken van 
deze emissie. Er staat een 
uitgebreid overzicht in van 
allerlei enveloppen rond 
deze emissie. FDC's zijn in 
Engeland geen product 
van Royal Mail maar wor
den door tal van bedrijven 
op een zeer fraaie manier 
geproduceerd. Er zijn er 
zelfs met de handtekenin
gen van een aantal van 
de Doctors. Als bijlage 
bij het blad maar liefst 17 
ansichtkaarten waarop 
alle zegels en het velletje 
vergroot zijn afgebeeld, 
iets verder in het blad 
wordt er gekeken naar het 
thema 'science fiction' en 
buitenaardse wezens op 
postzegels. Er wordt be
gonnen met de allereerste 
science fiction film ooit: 
Le Voyage dans la Lune 
van George Melies (tip: 
kijk naar de film Hugo voor 
zijn levensverhaal) op een 
Franse zegel uit 1961. Het 

artikel geeft een overzicht 
van schrijvers, films en 
karakters; van Thunder-
birds tot Star Wars, van 
Verne tot Asimov. Nadeel 
is dat er nauwelijks zegels 
worden getoond. Wel is er 
plaats voor twee zeer fila-
telistische brieven die niet 
eens in een thematische 
collectie mogen worden 
opgenomen. 
Doctor Who inspireert 
nog een tweede thema
tisch artikel, namelijk het 
onderwerp televisie. Ook 
hier is veel mee te doen. 
Programma's als Em-
merdale, the Simpsons, 
Thunderbirds, Cosby show 
en Lassie zijn alle keurig op 
zegel terug te vinden. Wist 
u trouwens dat de kroning 
van Elizabeth II in Enge
land indertijd de grote 
boost was in de verkoop 
van televisies? 
En verder? Een fraaie 
reclamefolder over Doctor 
Who poststukken Het 
blad is overigens als enige 
van 2013 niet achteraf te 
bestellen (uitverkocht?) op 
de website: 
www.stampandcoin.co.uk. 

was het waard). Het meest 
opvallende was de uitgifte 
met de afbeelding van de 
Britse medaillewinnaars. 
Na elke gouden plak lag 
de betreffende zegel op 
518 postkantoren over heel 
Groot Brittannië verspreid. 
De Gibbons Stamp 
Monthly (GSM) van april 
2013 publiceert een artikel 
over de druktechnische 
achtergronden van deze 
monsteruitgifte. Maanden 
tevoren werd al begonnen 
met het ontwerp van het 
kader met daarop de waar
de, de koningin en het logo 
van de spelen. Dit werd 
gedrukt bij Walsall security 
print en aangeleverd op 
A4 vellen, welke bestonden 
uit 4 velletjes die met een 
scheurlijn konden worden 
losgemaakt. Vervolgens 
werden diverse drukke
rijen geselecteerd welke 
konden meedoen aan 
een proef waarbij onder 
meer werd gekeken naar 
snelheid en kwaliteit. Als 
drukproces werd gekozen 
voor lithografie. Na deze 
proef bleven 6 drukkerijen 
over die de definitieve uit
gifte mochten drukken in 
Swindon, Solihull, Preston, 
London, Attleborough 
en Edinburgh. Een groot 
distributienetwerk werd 
georganiseerd om ervoor 
te zorgen dat maar liefst 
518 postkantoren de dag 

The Road to Gold 
Het zal u wellicht niet 
ontgaan zijn dat de 
Olympische spelen het 
afgelopen jaar zijn ge
houden in Londen. Voor 
filatelisten (en vooral die 
Groot Brittannië verzame
len) was dit een aardige 
ribuit het lijf (maar het 

na de overwinning over de 
zegels konden beschikken. 
Na iedere overwinning 
werden door Getty Images 
8-10 foto's doorgestuurd 
naar Royal Mail. Hier werd 
een ontwerp uit gekozen 
dat naar de 6 drukke
rijen werd doorgestuurd. 
Het was een monsterlijk 
karwei, vooral toen op 
een zaterdag 6 Britten 
een gouden plak wonnen. 
Totaal 29 zegels werden op 
deze manier uitgegeven. 
Het was een uitputtings
slag waarbij met name het 
papier schaars werd op 
het eind. 
Er werd daarom in eerste 
instantie besloten om voor 
de Paralympics één zegel 
voor alle winnaars uit te 
geven. Onder druk van 

het publiek werd dit plan 
gewijzigd, waarna toch 
iedere winnaar een eigen 
zegel kreeg. Vanwege de 
papierschaarste werden 
dit velletjes van 2 zegels 
zodat ook de 34 paralym
pische medaillewinnaars 
hun zegel kregen. 

De langlopende zegels van 
de Engelse koloniën hal
verwege de vorige eeuw 
staan bekend om hun wat 
grotere formaat waarop 
vaak inheemse taferelen 
worden afgebeeld. Dit is 
thematisch heel mooi, en 
ook als landenverzameling 
toont het kleurrijker dan 
een rij koninginnekop-
jes. Er is nog een ander 
voordeel: grotere stempels 
komen er uitstekend op 
uit. De GSM toont een 
aantal voorbeelden van 
zegels van Gold Coast (het 
latere Ghana) met talrijke 
verschillende plaatsnaam
stempels. Deze massawaar 
kan zo worden gebruikt 
om een indrukwekkende 
verzameling op te bou
wen. Het artikel bevat een 
kaart van de postkantoren 
tussen 1937 en 1954 die als 
eenvoudige 'catalogus' 
kan worden gebruikt. 
www.stanleygibbons.co.uk 

De posttarieven zijn veel 
te hoog 
Het Belgische Dijkenaartje 
van april 2013 laat zien dat 
de Belgische posttarieven 
veel hoger zijn dan die 
van de buurlanden aan de 
hand van een overzicht
stabel met de tarieven 
van Nederland, België, 
Frankrijk en Duitsland. 
Maar liefst 77 cent betaalt 
men in België per brief. 
Nederland is met 54 cent 
de goedkoopste, maar 
daar wordt aan gewerkt. 
Wat verder opvalt, is het 
extreem hoge tarief voor 
aantekenen in Nederland. 
Maar liefst 7.70 euro terwijl 
dat in Frankrijk en Duits
land nog geen 3 euro kost. 
Maar ja, je moet ergens je 
winst vandaan halen. paul. 
wijnantsOscarlet.be 
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'ORANJE' DRUKT 
ZIJN STEMPEL ^^> 
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De 'andere Oranjes' (vevolg) 
Soms IS een naamgever moeilijk 
te traceren Hoe kom je er achter 
van welk prinselijk echtpaar de 
'Willem en Marialaan' 
(afb. 57) in Gouda is afgeleid' 
Zowel Stadhouder Willem II als zijn 
zoon Willem III, de latere koning 
van Engeland, waren met een 
Mary (=Maria) Stuart getrouwd' 
Willem(s)straten zijn er legio, 
maar zelden is aangegeven op 
welke Willem de naam betrekking 

In deel 2 (meinummer) van dit drieluik over de postale 

zichtbaarheid van 'Oranje' lag het accent op de vier 

laatste Oranjevorsten, Wilhelmina, Juliana, Beatrix en de 

huidige koning Willem-Alexander. In deze slotbijdrage 

komen ook de andere Oranjes en de aangetrouwde 

leden van het Oranjehuis aan bod. 

heeft Dit geldt m nog sterkere 
mate voor de vele Koning(s)- en 
Koninginnestraten 

Toch komt nog een behoorlijk 
aantal namen door de ballotage, 
zoals hiernaaststaand staatje laat 
zien 

Van de stichters van onze staat 
zijn vooral de zonen van Willem 
van Oranje, de Prinsen Mau-
rits en Frederik Hendrik goed 

vertegenwoordigd (afb. 58,59), 
hoewel de laatste m 2007 geheel 
verdwenen is Dat de Vader des 
Vaderlands zo onzichtbaar blijft 
-m de LVVA Kantorenlijst komt 
de straatnaam Willem de Zwijger 
nog wel twee keer voor (afb. 60), 
m de TNT-lijst in het geheel met 
meer-, IS wel opvallend Zelfs zijn 
moeder, Juliana van Stolberg, 
vinden we vaker in stempels terug 
(afb. 61) 
De drie koningen Willem I, II en III 

Maurits 
Frederik Hendrik 
juliana van Stolberg 
Bernhard 
Hendrik 
Emma 
Irene 

Kantorenliist 
6 
5 
3 
2 
3 
3 
3 

LVVA TNT- list 2007 
3 

1 
8 
2 
2 
2 

Afb. 
58 
59 
61 
63 
64 

66-68 
70 

/^Vf-' 



zijn niet als zodanig terug te vin
den. Enkele algemene 'Willem'
straten zullen ongetwijfeld naar 
een van hen vernoemoi zijn. En 
Willem III komen we wel tegen 
in het stempel KerkradeWillem 
Sophiaplein. Die naam is afgeleid 
van de voormalige particuliere 
kolenmijn WillemSophia nabij 
Spekholzerheide. Deze mijn was 
ontstaan door samenvoeging 
van de twee concessies 'Wil
lem'(=Willem III) en Sophia (=ko
ningin Sophie van Württemberg, 
de eerste echtgenote van Willem 
III) (afb. 62). 
Van de aangetrouwde Oranjes 
is vooral Prins Bernhard goed 
vertegenwoordigd; zijn zicht
baarheid is vooral de laatste jaren 
sterk toegenomen! (afb. 63). Ook 
Prins Hendrik, de echtgenoot van 
koningin Wilhelmina, is tot op 
heden nog in stempels te vinden 
(afb. 64). Prins Claus is duidelijk 
minder goed bedeeld. Korte tijd 
was zijn naam te vinden in stem
pelafdrukken van de postvesti
ging HoutenPr. Clausstraat, maar 
deze vestiging was in 2006 alweer 
opgeheven (afb. 65). 
Van de vrouwelijke gades leeft 
vooral de koninginregentes 
Emma nog in onze collectieve 
herinnering voort (afb. 66), 
zeker als we er ook de stempels 
Regentesselaan en Regentesse
plein stiekem bijtellen en wellicht 
de Waldeck Pyrmontweg in 
Dordrecht genoemd naar haar 

stamland waar in 1972 ook nog 
zeven maanden een postvesti
ging heeft bestaan. Stempels met 
de naam Emma zijn moeilijk te 
vinden, dus kiezen we voor een 
alternatieve route om haar toch 
zichtbaar te maken. Koningin 
Emma heette voluit Adelheid 
Emma Wilhelmina Theresia. In ver
schillende plaatsen (Bussum, Den 
Haag, Groningen) vinden we een 
Adelheidstraat. In elk geval die in 
Groningen is naar de koninginre
gentes genoemd. Of dat ook geldt 
voor de Haagse Adelheidstraat 
(afb. 67), heb ik nog niet kunnen 
achterhalen. Volgens Wikipedla 
zou in elk geval wel de Theresi
astraat in het Haagse Bezuiden
houtkwartier naar koningin Emma 
genoemd zijn. In dat geval komen 
er nog vier vestigingen bij, want 
sinds het grote bijkantoor aan de 
Theresiastraat in 2009 is gesloten, 
zijn er drie nieuwe postvestingen 
in winkels in die straat terugge
komen, resp. op nr. 53,93 en 262 
(afb. 68). 

Ook twee van de echtgenotes van 
Willem van Oranje, Anna van Sak
sen en Charlotte de Bourbon (afb. 
69), komen in een stempel voor. 
Van de koningskinderen, die de 
troon niet bestegen haalde alleen 
prinses Irene de 'kiesdrempel'. 
Toevalligerwijs is zij zowel in het 
Gelderse als het ZuidHollandse 
Rijswijk vernoemd (afb. 70). De 
twee jongste dochters van ko
ningin Juliana en prins Bernhard 

komen er al veel bekaaider vanaf 
met elk één vestiging (afb. 71). 
Veel van de nietregerende 
negentiendeeeuwse leden uit de 
Oranjefamilie zijn geheel onzicht

baar geworden. Slechts enkele 
van hen komen in stempels voor, 
zoals prins Frederik en prinses 
Marianne. Met prins Frederik is 
vermoedelijk de tweede zoon 
van koning Willem I bedoeld, die 
een belangrijke rol speelde bij 
de bestrijding van de Belgische 
Opstand van 1830. Eventueel kan 
het ook zijn oom zijn, de jongste 
broer van stadhouder Willem V en 
Wilhelmina van Pruisen (afb. 72). 
Prinses Marianne was de enige 
overlevende dochter van koning 

Willem 1. Na een politiek bepaald 
en ongelukkig huwelijk met 
haar neef Albrecht van Pruisen 
scheidde het paar in 1849. Al en

kele jaren daarvoor had Marianne 
zich gevestigd in de buitenplaats 
Rusthof aan de Vliet nabij Voor

burg. Daar beviel zij van een zoon 
uit een relatie met haar koetsier 
en raadgever Johannes van Ros

sum. Voorburg vereeuwigde haar 
naam in een van de belangrijkste 
straten van die plaats, waar lange 
tijd ook een postkantoor was 
gevestigd (afb. 73). 

Wilhelmus van Nassouwe 
Het huls Nassau blijkt een 
constante factor in het post
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straatbeeld. Het PostboekigSS 
en de LVVA Kantorenlijst scoren 
elk drie hits, de TNTkantorenlijst 
zelfs vier. Het gaat daarbij bij 
de twee eerstgenoemde bron
nen om dezelfde vestigingen: 
'sGravenhageNassauplein, 
Harderwij kNassaulaan en 
RoermondNassaustraat (afb. 
74). RoermondNassaustraat 
sloot In 1993 zijn deuren. In 2007 
zijn er twee nieuwkomers Lisse
Nassaustraat en Zoeterwoude
Nassaulaan (afb. 75). In Ben
schop blijkt anno 2007 de enige 
postvestiging met de aanduiding 
'Oranje Nassaustraat' in bedrijf te 
zijn gekomen (afb. 76). 

Oranje boven 
De laatste decennia lijkt het 
'Oranjegevoel' in ons land steeds 
meer in opmars te zijn, gezien de 
welhaast uitzinnige oranjeversie
ringen in het straatbeeld tijdens 
internationale sportevenementen 
en de potsierlijke oranjeuitdos
singen waarmee Nederlandse 
toeschouwers zich tooien. Is 
het toevallig dat ook het aantal 
postvestigingen in 'Oranjestraten' 
groeiende is? In de hele periode 
19071997 waren slechts vier post
vestigingen op 'Oranjelocaties' 

operationeel: de 'Oranjestraat' in 
Arnhem en IJmuiden en het 'Oran
jeplein' in Mariahout en Stellen
dam (afb. 77). In de TNTlijst van 
2007 is dat aantal verdubbeld. 
Nieuwkomers zijn de 'Oranjelaan' 
in De Meern en Diepenveen en het 
'Oranjeplein' in Breskens, Loon op 
Zand en Maasdijk (afb. 78). 

Op dinsdag 9 maart meldden de 
media het nieuws van de opening 
op 8 april 2013 van een nieuwe 
vaarverbinding in Zuidoost Dren
the in het kader van het project 

'Veenvaart, een route voor de 
pleziervaart door de Drentse en 
Groningse Veenkoloniën. De nieu
we verbinding draagt de naam 
koning WillemAlexanderkanaal 
en loopt van Klazienaveen naar, 
jawel, Oranje! Zie afb. 39 in deel 
2 van dit artikel. 

Varende postagentschappen 
Van Nederland als grote zeevaren
de natie mag je verwachten dat 
'Oranje' ook in scheepsstempels 
duidelijk zichtbaar is geweest. 
Schepen met 'Oranje'namen 
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waren er inderdaad in soorten 
en maten, bijv. de passagiers
schepen 'Oranje' en 'Koningin der 
Nederlanden' van de Stoomvaart 
Maatschappij Nederland (SMN) 
op de Indiëroute (afb. 79) en 
verschillende schepen van de 
Koninklijke Nederlandse Stoom
boot-Maatschappij (KNSM), zoals 
de 'Oranjestad', de 'Willemstad', 
de 'Prins van Oranje' en de 'Oranje 
Nassau', die allemaal naar De West 
voeren (afb. 80). Maar lang niet 
alle schepen hadden een eigen 
postagent aan boord; ze hadden 
hooguit een naamstempel en/of 
een maatschappijstempel (afb. 
81), maar geen dagtekeningstem
pel. Bovendien droegen bijna 
alle vóór 1940 aan scheepsagent
schappen verstrekte stempels op 
de -verreweg belangrijkste- pas-
sagiersroute naar Nederlands-
Indië, de neutrale aanduidingen 
Amsterdam-Batavia (heenweg) / 
Batavia-Amsterdam (terugweg) 

resp. Rotterdam-Batavia / Bata-
via-Rotterdam. Om welk schip het 
ging moest je afleiden uit het type 
stempel of het volgnummer. Na 
de soevereiniteitsoverdracht aan 
Indonesië werd de aanduiding 
Batavia in de stempels uiteraard 
veranderd in Djakarta. 
Pas na 1950 kregen een aantal 
schepen op de Indiëroute een 
stempel met de naam van het 
schip erin. Deze schepen, van de 
Stoomvaart Maatschappij Neder
land en de Rotterdamsche Lloyd, 
dienden aanvankelijk vooral als 
troepentransportschepen. Later 
werden zij ingezet als emigran-
tenschepen. Voor ons is alleen het 
stempel van het SMN schip 
m.s. 'Oranje' relevant. Dit (kor-
tebalk)stempel komt voor met 
volgnummers 1 en 2 (afb. 82). 
Van de grote naoorlogse passa
giersschepen van de Rotterdam
sche Lloyd droeg geen enkele een 
'Oranje'-naam. 

Op de trans-Atlantische route 
naar Amerika was vooral de 
Holland-Amerika Lijn (HAL) actief. 
Veel schepen van die maatschap
pij met een postagent aan boord 
droegen plaatsnamen als Nieuw-
Amsterdam. Rotterdam, Volen-
dam, Veendam en Maasdam. 
Maar in de zestiger jaren kreeg 
ook een schip met een koninklijke 
naam, de m.s. 'Prinses Margriet', 
een eigen poststempel (afb. 83). 

Persoonsnamen vinden we 
verder vooral bij enkele schepen 
van veerverbindingen van de 
Stoomvaart Maatschappij Zeeland 
met Engeland, zoals de 'Koningin 
Emma' en de 'Prinses Beatrix' 
(afb. 84). Beide schepen kregen 
eind juli 1939 een eigen dagteke
ningstempel, dat echter maar kort 
in gebruik is geweest. Vanwege 
toenemende oorlogsdreiging 
werd de veerdienst al begin sep
tember van dat jaar gestaakt. Van 

de 'Prinses Beatrix' is tenminste 
een afdruk bewaard gebleven, 
van de 'Koningin Emma' mogelijk 
geen enkele. 
Beide schepen ontsnapten bij de 
Duitse inval in 1940 naar Enge
land. Daar werden zij na grondige 
ombouw onder een aangepaste 
naam -HMS 'Queen Emma' en 
HMS 'Princess Beatrix'- ingezet 
voor geallieerde aanvallen op vij
andelijke doelen. Beide overleef
den de oorlog en keerden m 1946 
In Nederland terug waar zij dienst 
deden op de nieuwe veerverbin-
ding tussen Hoek van Holland 
en Harwich. Het postagentschap 
werd helaas niet heropend. Ook 
de in 1968 in dienst genomen 
veerboot m.s. 'Koningin Juliana' 
kreeg geen agentschap, maar 
wel een speciaal 'eerste vaart'-
stempel (afb. 85). 

Dat het Oranjegevoel ook in onze 
Overzeese Gewesten levend was, 
heb ik in het eerste deel van dit 
artikel al duidelijk gemaakt. Als 
apotheose lijken mij twee fraaie 
stukken uit onze koloniale periode 
geëigend. De eerste, per KPM-
schip vervoerde, brief is afkom
stig uit het voormalige Neder
lands Nieuw-Guinea (afb. 86). De 
afzender, de 'Oranjegarage', was 
gehuisvest aan de Oranjelaan in 
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Hollandia Haven. Het tweede stuk, 
afkomstig uit NederlandsIndiè, 
is gestempeld in Emmahaven en 
uitbundig gefrankeerd met zegels 
van Willem de Zwijger en koningin 
Wilhelmina in oranje kleur 
(afb. 87). Deze brief beschouw ik 
als het ultieme 'Oran)e'stuk. 

* Deel 2 werd gepubliceerd in het 
meinummer. De afbeeldingen 
worden hier aansluitend doorge
nummerd. 

Geraadpleegde bronnen: 
Wikipedia 
Kantorenlijst 2006 LVVA 
TNT Kantorenoverzicht 2007 
Winkler Prins Encyclopedie; 7e druk 
Bakker. Catalogus van de postagent
stempels gebruikt aan boord van 
Nederlandse schepen 
Wim Bakker: afb. 84 
Man Dijkstra: afb. 86 
)an Arts: afb. 87 
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WILT U IETS KOPEN OF VERKOPEN? 
PLAATS EEN KLEINE ANNONCE IN FIUTELIE! 

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

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

extra regel wordt 3,50 euro in 
rekening gebracht. Met uw 
kleine annonces wordt wat u 
vraagt of aanbiedt onder de 
aandacht gebracht van de 
ruim 27.500 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 wi|ze kan het niet, 
omdat er een getekende 
machtiging nodig is om het 

verschuldigde bedrag van uw 
bankrekening af te schrijven. 

Stuur het duidelijk 
Ingevulde formulier naar: 

Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CG AlmereHout 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

Vermelding van uw naam en 
adres (of naam en telefoon
nummer) in de advertentie 
IS verplicht. Plaatsing onder 
nummer kost vier euro extra. 

ATTENTIE! 
Kruis hieronder aan m welke 

" rubriek u uw kleine annonce 
o opgenomen wenst te zien: 

; □AANGEBODEN 

■̂  □ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

10,00 euro 

13,50 euro 

17,00 euro 

20,50 euro 

24,00 euro 

27,50 euro 

31,00 euro 
Ondergetekende 
Naam: 
Straat en nummer: 
PC t Plaats: 

Telefoon: 

Banknummer: 
Ten name van: 

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

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



Verzilver uw qoud! 
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. 

Alkmaar 
Kanaalkade 24 
T 072-5117542 

Alphen aan den Rijn* 
Van Boetzelaerstraat 

T 0172-497088 

Amersfoort 
Prinses Julianaplein 

T 033-4610240 

Amsterdam 
Ceintuurbaan 1 
T 020-4750737 

Apeldoorn 
stationsstraat 160 
T 055-5217988 

Breda 
Sophiastraat 11 
T 076-5139001 

Delft* 
Papsouwselaan 293 

T 015-2560505 

Den Bosch 
Orthenseweq 10 
T 073-6100946 

Den Haag 
Valkenbosplein 1 
T 070-3615384 

Dordrecht 
Johan de Wittstraat 

T 078-6135115 

Eindhoven 
Leenderweq150 
T 040-2122297 

Emmen 
Weerdingerstraat 16 

T 0591-615456 

Enschede 
Haaksberqerstraat 13 

T 053-4342447 

Groningen 
Verlengde Hereweq 

T 050-5255441 

Goes 
Piet Hemstraat 2b 

T 0113-217666 

Haarlem 
Schoterweg 82 
T 023-5266096 

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. 

Let op: verplichte legitimatie bij binnenkomst! 

c goudwisselkantoor 
www.goudwisselkantoor.nl 

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

Goudwisselkantoor 
. r u i m 25 jaar ervaring in goud, Zilver en munten 
. een deskundige en vr i jbl i jvende taxat ie 
. c o n t a n t e betal ing of indien gewenst per bank 

• discrete ru imte voor de taxat ie 
. advies in het beleggen van goud en zilver 
. .eerden 50 locaties door heel Nederland 

• Kantoor Alphen aan den Rijn open: vr en za 9 30 -1700 uur Kantoor Delft open: di t/m do. 9 30 -1700 uur 

Heerlen 
Geerstraat 280 
T 045-5743970 

Katwijk 
Tramstraat 112b 
T 071-4071815 

Leeuwarden 
Pier Panderstraat 

T 058-2169444 

Nijmegen 
Oranjesinqel 12 
T 024-3239128 

Oud-Beijerland 
Molendijk 1 

T 0186-615550 

Rotterdam 
Dorpsweg 74a 

T 010-4803001 

Tilburg 
Ringbaan Oost 98 

T 013-5351480 

Utrecht 
Adriaen Beyerkade 

T 030-2731740 

Zaandam 
A.F. de Savornin Lohmansl 

T 075-6141461 

Zwolle 
Thomas è Kempisstraat 

T 038-4543302 

ww.aoudwisselkantoor.nL facebook.com/ 
nniiriw/icQolUantnnr 

Hoofdkantoor 
Klaaswaal 

Industrieweg 13 
T 0186-571366 

http://www.goudwisselkantoor.nl
http://facebook.com/


LUCHTPOSTCATALOGUS 2 0 1 2 
VAN DE VLIEGENDE HOLLANDER 

(praktische en/armgen) 
WIM VAN AALZUM, LISSi 

in het november nummer is de nieuwe editie onderwerp in de rubriek Boekenplank. 

Vermeld wordt dat er "onvolkomenheden uit de oude catalogus verbeterd werden". 

Onvolkomenheden 
De bij aeropliilatelisten zeer 
populaire verzamelgebieden 
hoofdstuk B (Nederland-Neder-
lands-lndië v.v.) en hoofdstuk C 
(Nederiands-lndië) doornemend 
blijken er nog meerdere onvolko
menheden in voor te komen. 
Hier worden enkele voorbeelden 
gegeven die zo gekozen zijn dat 
ze zonder meer voor de lezer 
duidelijk zijn. 

Kerstvluchten 
In december 1933 vonden de 
beroemde Kerstvluchten plaats 
van de Pander Postjager en KLM's 
Pelikaan. De Postjager had met 
veel problemen te kampen en 
zo moest ook de terugvlucht 
uitgesteld worden tot 06-01-1934. 
Om de verloren tijd in te halen 
werd besloten van Batavia recht
streeks naar Alor Star te vliegen, 
Medan overslaand (afb. 1). In de 

^ DE POSTJAOER KOMT NIET 
NAAR MEOAN 

< Naar wQ vdTDemeQ heeft de borgemeeater 
TCa de Fosijïeei^beniaDDiiig io antvoorcl op 
M telegma T U bet Oemseiitebestaiir bericbt 
CfiLuiKUu, dat het vllè^lötg op den tem^wTg-
K«d«n B i e t xal aaodoeo. Da bemanning 

'drukte haar leedvexen nit, dat lulka niet 
I mngamk ia. 

Dt regaling-van d« 'niall 
Hen bericht ons ?an daifliJa »an het Post

kantoor: I>e Postjig^r Teitreict VrOdaRnacbt 
om 1 tfor »an Batavia via Alor Star naar 

' Äjnstffldam-
DJ laaäte licbtiogao »oor aaogefeekeodb 

e ^ k e n is »astgesteld Woensdagmiddag . 
»§f nor en »oor gewotie stokken Donderdag- ji 

-xaebt om half twae »oor debaltenbagseD en ' 
'tau drie TOOT de kantoorbas. 
' De poot wordt per gewoon IOD»Uegtoig 
' naar Al« stai overgebracht, tegelttk met de 
poet »oor het gewooe K.L.M.-Tlieftoig. 

Het gebraik van een driehoekszegel »oor 
bQiondere »lachten is »erpUcbtend, ^ men 
i^Jn poet met den Postjager verzenden.. 

Er worden alleen locbtpost-depëchea aan
genomen »oor Nederlaad, waarin correspond 
dantie »oor Enropa, Nooid- eo Zoid- Amerika 
en 'West- en Noordweat-Atrika. 

' DE JtETOURMAIL VOOR OEN 
.POSTJAGER 

'Aneta setnt nit Bataiia . 
Ds peat Tan den .Postjiger' wordt op 4 

Ja», des middags per legervliegtuig uit Soe-
labaja en Ssinaiang naar Batavia vervoerd., 

De Tsrbinding Ifndan—Alor Star zal door 
da K-MJ ThM worden onderbonden. 

Pa mail Tan Kedan wordt later door den 
,P<Mt}agBl- In Alor Star opgepikt 

'- Da,^tó_aluit_DaDderdagavoDd. 

lArt uit Dell Courant van 2 januari 1934 

catalogus (B92) staat niettemin 
Bandoeng-Batavia- Medan-
Amsterdam in de kop. Bovendien 
zou bij 92I moeten staan "post per 
KNILM naar Alor Star gebracht". 

B118A en C betreffen post op t 
november 1936 vervoerd met 
de eerste nachtexprestreinen 
Batavia-Soerabaja en Soerabaja-
Batavia. In Nederland bestond 
veel belangstelling voor de 
bijzondere stempels en post werd 
naar Indië gezonden met de KLM 
lijntoestellen, uiterlijk 24 oktober 
vertrekkend (AKI) aankomst 
op 30 oktober. De onder B118A 
genoemde PH-ALD vertrok 17/10, 
aankomst 23/10, ertussen zat nog 
de ALE: vertrek 21/10 en aankomst 
27/10. De tekst "na aankomst ALD 
vertrok op 24-10 de ie nacht
expres" is niet alleen volstrekt 
onjuist maar maakt ook van de 
expres een boemeltje. 

De vraag doet zich voor: horen 
deze stukken in een luchtpostca
talogus? De rol van het luchtver
voer is volkomen routinematig 
en de bijzondere stempels zijn 
treinstempels, ook van directe 
vliegtuig-trein aansluiting was 
geen sprake, de stukken werden 
in Batavia opgehouden. 

vliegtuig-trein 
Daarentegen staan door de 
Indische Posterijen en de KNILM 
ingestelde vliegtuig-trein ver
bindingen niet in de catalogus 
bijvoorbeeld zelfs niet de in de 
KNILM dienstregeling van novem
ber 1928 opgenomen "Eendaag-
sche verbinding Batavia-Soera
baja combinatie vliegtuig-trein" 
(afb. 2). 
Een andere bijzondere verbin
ding werd in 1935 ingevoerd. De 
vliegtuigen van KLM's 2x weke
lijkse dienst kwamen te laat aan 

Koninklijke Ned-^Indische Luchtvaart 
VOORLOOPIGE DIENSTREGEUNG 
DAGEUJKS BEHALVE ZON- EN FEESTDAGEN 

Batavia — Bancieen« — vice-versa 

Mij.1 

7.59 A 
7.00 1 

VLIEGVELD BATAVIA (TjiSKlai 

BANDOENG (Andi 

PASSAGE-PRUS F 1S.~ ENKELE REIS 

liKtaa) I 13.00 

Andir) T U 4S 

Eandaagsdie «erbincling Batavia3oeral>aia v.v. 
COMBINATIE VLIEGTUIG-TREIN 
D u u r d e r Re i s slechts I I ureo 

17.00 /f^ VUEGVELD BATAVIA (TpKIUan) | 8 00 

14.00 I „ SEMARANG (Sünantan) ïf 10.40 

IN CONNECTIE MET TREIN SEMARANC —SOERABAIA VV. 
Passageprijs Batavis — Scmarang of omgekeerd . . . F 72.50 
Batavia — Socrabaia of omgekeerd Ie It! trein-vliegiuig ., 85 ,80 

2 Dienstregeling KNILM uit "KNILM Time Tables 1928-1942", W. van Aalzum 

in Batavia voor doorzending per 
KNILM van de post naar Semarang 
en Soerabaja. De Posterijen von
den de oplossing in een gecombi
neerde trein-auto dienst (afb. 3). 
In hoofdstuk C geeft C56 
Soerabaja-Batavia-Palembang 
een verkeerd beeld, het is geen 
proefvlucht maar post doorzen
ding met de tweede vlucht van de 
nieuwe KNILM Batavia-Palembang 
dienst. 
De proefvlucht Soerabaja-Ba-
tavia-Bandoeng (C59) geeft als 
59b Soerabaja-Bandoeng maar 
er is geen post naar Bandoeng 
gevlogen daar door vertraging in 
Semarang in Batavia de aan
sluiting werd gemist. De uur
aanduiding 8-9N (afb. ^) in het 
Bandoeng aankomststempel komt 
overeen met de dienstregeling 
van de trein. 

Er zijn diverse fouten waar 
plaats van vertrek en datum niet 
kloppen, zelfs bij B51 Bandoeng-
Amsterdam eerste terugvlucht 
i4daagse dienst, 17-10-1930 
werd van Batavia vertrokken en 
van Bandoeng op 16-10 en bij 
de terugvlucht van de Pelikaan, 
27-12-1933 om één uur van Batavia 
gestart en derhalve vertrek op 26-
12 om 12 uur uit Bandoeng. C116: de 
Dorniers vertrokken op 12-03-1935 
uit Manilla. Een uitstapje naar 
hoofdstuk E, E38 Willemstad-Para-
maribo moet 04-09-1939 zijn. 

Dat fouten in de catalogus conse
quenties kunnen hebben blijkt bij 
B40, post van 25-01-1930 per trein 
naar Athene voor luchtvervoer per 
Imperial Airways naar Karachi en 
door naar Indië per trein en boot. 
De catalogus geeft vanaf editie 
1983 AS 7-02 -overtocht in 14 da
gen is volstrekt onmogelijk- maar 
de correcte datum is dan ook 17-
02 (afb. 5). Er is een brief bekend 
met de datum 7-2 waarvan de 1 uit 
de 17 is verwijderd. Om het stuk 
conform catalogus te maken? Dat 



VAN DEN 2 x WEKELUKSCHEN DIENST 
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3 Brief BussumSoerabaja (voor en achter) met de eerste vlucht van 
KLMs 2xwekeli;kse dienst AmsterdamBatavia vv, in Indie met 
aansluitende tremauto dienst BataviaCheribon(trem)Semarang
Soeraba/a(auto) 
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i, Brief (voor en achter) Soerabaja Batavia Bandoeng met eerste 
terugvlucht van KNILM proefvlucht, BataviaBandoeng per trein 
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I 5 Stempels op achterzijden van brieven 
verzonden 2; januari 1930 Nederland
Batavia per Imperial Airways tot Karachi en 
doorzending naar Indie per tremboot 

ZOU dan een droevige verminking 
zijn 

Al deze informatie is in publicaties 
beschikbaar, meest in het blad 
van ZWP dat toch bij de bronnen 
wordt genoemd. 

De opmerking dat de prijzen een 
reëel beeld geven van de waarde 
van de opgenomen poststukken 
IS te algemeen gesteld voor de 
diversiteit Dit zal gelden voor 
de stukken waarvan een ruim 
aanbod voorhanden is maar met 

voor de betere stukken Voor 
bijvoorbeeld hoofdstuk C geldt 
het zeker niet 
Onder andere de begin 1930 met 
de retourvluchten uit Singapore 
verzonden post is minstens het 
dubbele waard 

uZ'^^J 

Het IS goed om te zien dat in De 
AeroPhilatelist een vaste rubriek 
IS geopend voor vragen en mel
dingen over de catalogus Bij het 
afsluiten van een editie moet het 
werk aan de volgende 
al begonnen zijn. 
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NEDERLAND NEDERLAND 

THEO PETERS 
N U M I S M A T I E K & F I L A T E L I E B .V . 

WCMMMIIJIIISNiCMPIES 

Th«« P«t«vs! 

Nederland 1852 
Koning Willem III 

mooie zegel nette kwaliteit 
nr. 3 

mooi gestempeld 
catw. 170,- onze prijs 67,-

Nederland 1867-1868 
Koning Willem lil 

mooie serie met de schaarse 50ct! 
nrs. 7/12 

mooi gestempeld 
catw. 403,- onze prijs 169,-

VK2 

NEDERLAND NEDERLAND NEDERLAND NEDERLAND 

Nederland 1893-1896 
Wilhelmina 

hangend haar 
nr. 47 

mooi gestempeld 
catw. 175,- onze prijs 69,-

VK3 

Nederland 1906 
TBC zegels 

slechts 3x voorradig 
nrs. 84/86 

luxe postfris 
catw. 700,- onze prijs 499,-

VK4 

Nederland 1913 
Jubileumzegels 

mooi geprijsd, 2x beschikbaar 
nr. 100 

luxe postfris 
catw. 725,- onze prijs 499,-

VK5 

Nederland 1921-1922 
Cijfer 

gewilde serie 
nrs. 107/109 
luxe postfris 

catw 300,- onze prijs 199,-

VK6 

jm. NEDERLAND NEDERLAND 

C' 
è Ki 

Nederland 1929-1939 
Mini collectie gestempeld 
11 complete jaargangen 

nrs. 224/331 
mooi gestempeld 

catw. 517,50 onze prijs 149,-

VK7 

NEDERLAND 

Nederland 1942 
Legioenblokken 

schaars en voordelig! 
nrs. 402/403B 
luxe postfris 

catw. 290,- onze prijs 97,-

VK11 

i^fifllB^BIJ^^^M^^''^ fl^l 

^ 

Nederland 1929-1933 
Bijpassende series roltanding 

mooie set, zeer voordelig! 
nrs. R82/101 

mooi gestempeld 
catw. 200,- onze prijs 75,-

VK8 

NEDERLAND 

HSBES 
Nederland 
1947-1948 

Wilhelmina 
Hartzserie 

veel zegels voor weinig geld 
nrs. 474/489 
luxe postfris 

catw. 195,- onze prijs 89,-

r< 
IS 

0 
u 

ö 

Nederland 1931 
Goudse glazen 
zo van het vel 
nrs. 238/239 
luxe postfris 

catw. 105,- onze prijs 63,-

VK9 

NEDERLAND 
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H 
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0 
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^ 
^ 

i 
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ulHimi 

VK12 

Nederland 1949 
Juliana En Face 

waanzinnig voordeel!i! 
nrs. 518-537 
luxe postfris 

catw. 1660,- onze prijs 695," 

VK13 

NEDERLAND 

n Bliüiiiimi 
Nederland 1940 

Guilloche opdrukken 
compleet met stroken! 
nrs. 356/373 en 356a/d 

luxe postfris 
catw. 332,- onze prijs 149,-

VK10 1 

NEDERLAND 

fe|.<fcW»A|aAi 

Nederland 1950-1954 
Mini collectie postfris 

PRIJSKRAKER! 
nrs. 549-654 
luxe postfris 

catw. 622,- onze prijs 145,-

VK14 

NEDERLAND 

Nederland 1964-1973 
complete serie automaatboekjes 
alle teksten, gewoon en fosfor. 

ONZE TIP! 
nrs. PB 1/13a 
luxe postfris 

catw. 1645,- onze prijs 599,-

VK15 
Prijzen per 01-05-2013, wijzigingen voorbehouden 

THEO PETERS 

NEDERLAND 

1 ^ 

Nederland 1950 
Ie Dag envelop Kerken 

scherp geprijsd 
E.2 

netjes geadresseerd 
catw. 750,- onze prijs 295,-

VK16 

1012 RR Amsterdam 

NEDERLAND 

Nederland 1951 
Luchtpostmeeuwtjes 

waanzinnig voordeel!!! 
nrs. LP12/13 
luxe postfris 

catw. 700,- onze prijs 239,-

VK17 

Winkel geopend: 
ma/za 10.00-17.00 uur 

of 24 uur per dag 
W W W T H F O P F T F R « ; CCtM 

NEDERLAND 

Nederland 1907 
De Ruyter portserie 

ontbreekt in veel collecties 
nrs. P31-43 

mooi gestempeld 
catw 160,- onze prijs 59,-

VK18 

* M 

L ü iv .iH 



COLLECTIES EN PARTIJEN KRUIS AAN EN RESTEL 
Dagelijks kopen wit post2e9els in, voornamelijk van particuliere verzamelaars en uit nalatenschappen Zo kunnen wij onze voorraad mooi op peil houden Echter wij kopen vaak meer in dan wij voor onze voorraad kunnen gebruiken 
Ook deze zegels willen wij weer kwijt en dat doen wij door ze m collecties (zoals bij ons binnengekomen') te verkopen tegen een zeer aantrekkelijke prijs Elke verzameling is uniek en daarom slechts lx voorradig, dus ook hier geldt op:=op 
Veel verzamelingen bevinden zich in Davo Luxe albums, deze albums kosten leeg vaak al bijna € 100,, wtj hebben ze met meegerekend, dus extra voordeel voor u Soms betaalt u eigenlijk alleen het album en zijn de zegels vrijwel gratisi 
U kunt al deze collecties bij ons aan de zaak bekijken en kopen, bestellen per post kan natuurlijk ook In alle gevallen garanderen wij de omschreven kwaliteit en catalogus waarde Probeert u ook eens zo'n scherp geprijsde verzameling! 

nr omschrijving / cataloguswaarde prijs 
13015 Aruba 1986-2003 Complete collectie in luxe Davo album 

310 zegels en 2 blokken Voordelig' Posttris 646,- 198,-
13024 België 1956-1969 Bijna complete collectie in Davo Luxe 

album 530 zegels en 15 blokken Volgens Michel geteld 
Postfris 691 - 195,-

13026 België 1985-1994 Complete collectie in Davo Luxe album 
432 zegels, 9 blokken en 8 postzegelboekjes 
Volgens Michel geteld Postfris 665, 215,-

13027 België 1995-2002 Bijna complete collectie in Davo Luxe 
album 402 zegels, 29 blokken/vellen en 16 postzegel 
boekjes Volgens Michel geteld Postfris 947, 299,-

13062 België 1997-2008 Op een enkel zegel na geheel complete 
collectie in 2 Davo albums III en IV (643 zegels en 
126 blok/vel/pbs) Postfris 1555, ++ 489, 

13031 Denemarken 2000-2003 Nagenoeg complete collectie m 
Davo luxe album 138 zegels en 6 blokken 
Volgens Michel geteld Postfris 244 110,-

13056 Duitsland 2001-2003 Collectie met 173 zegels en 9 
blokken in Davo luxe album Michel geteld Postfris 348, 125,-

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

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

13052 Frankrijk 1991-2002 Leuke starterscolleaie met 173 
zegels en 13 blokken/postzegelboekjes in Leuchtturm 
SF album Yvert geteld Postfris 473 165,-

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

11028 Indonesië 1995-2005 Modern Indonesië maar dan wel 
overcompleet met Jakartablokken 95, minisheets, 
blokken, etc etc In Kabe'Postfns lOOO,--»- 390,-

5072 Kanaaleilanden Geweldige verzameling Ie dag enve
loppen ruim 450 ex m 6 luxe Lindner albums 
Blanco 2000 + 295,-

13012 Ned Antillen 1949-1969 Complete collectie in Davo Luxe 
album In een keer kant en klaar voor nprixd'ami' 
214 zegels en 1 blok Postfris 873, 385,-

13013 Ned Antillen 1970-1989 Complete collectie in Davo Luxe 
album 536 zegels en 34 blokken en 1 pb Voordelig' 
Postfris 759, 199,-

11025 Ned Antillen 1970-1995 Een vuistdik luxe Kabe album 
met postfrisse series, tete beches, boekjes, etc Mooi 
vrijwel compleet geheel Prima start voor weinig geld' 
Postfris 1190 245,-

5058 Ned Antillen 1957-1984 Ie dag enveloppen tussen 
nrs 1 163 meest blanco, in 2 albums Blanco 475 95,-

11036 Ned Antillen 1983-1999 Ie Dag enveloppen nrs 156 t/m 
309 compleet in 3 Importa albums Zeer voordelig' 
Blanco 1581 390,-

13066 Nederland 1852-1949 Leuke verzameling in luxe Davo 
album (403 postzegels) gestempeld 1195,- 290,-

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

9012 Nederland 1852-1964 Goedgevulde collectie Nederland 
gestempeld o a nrs 1/2, 4/6, 7/10,19/29, 244/47 
Nette kwaliteit Gestempeld 2200, 575,-

299,-

510,-

450,-

125,-

13068 Nederland 1852-1970 Geweldige leuke verzameling in 
luxe Importa album (1004 postzegels en 3 blokken) 
Aanrader' gestempeld 2814, 595,-

13065 Nederland 1869-1941 Mooie verzameling in luxe Davo 
album (288 postzegels), prima start, gestempeld 1117, 275,-

13064 Nederland 1876-1950 Leuke kleine nette verzameling in 
Davo album met 277 postzegels, gestempeld 501, 125,-

13067 Nederland 1891-1949 Zeer goed gevulde verzameling in 
luxe Davo album met 534 postzegels en 2 Legioenblokken 
Voordeligi ongestempeld 4675, 1475,-

11006 Nederland 1945-1969 Nagenoeg complete verzameling 
met veel betere series, extra Amphliex velletjes en port 
sene 80/106 In Davo luxe Postfris 1635 550,-

13048 Nederland 1950-1971 Leuke verzameling op albumbladen 
inclusief Zomer 50, Kerken, Itep en Amphilexblokken 
735 zegels/12 blok Ongebr/postfris 1640, 

13072 Nederland 1968-1996 Complete collectie in luxe Importa 
album (841 postzegels en 80 blokken/velletjes/postzegel-
boekjes) Postfris 1205, 

5157 Nederland 1970-1995 Bijzonder mooie collectie postfris 
in Importa juweel album, nagenoeg compleet, 
Ie kwaliteit Postfris 1322,-

13069 Nederland 1971-1990 Leuke verzameling in luxe Importa 
album (469 postzegels, 25 blokken, 2 velletjes en 8 post
zegelboekjes), gestempeld 338, 

13070 Nederland 1991-1995 Leuke verzameling in luxe Importa 
album (150 postzegels, 11 blokken, 7 velletjes en 5 post
zegelboekjes), gestempeld 218, 95,-

13071 Nederland 1971-1997 Complete collectie in luxe Importa 
album (807 postzegels en 73 blokken/velletjes/postzegel-
boekjes) Postfris 1193, 495,-

13073 Nederland 1997-2005 Complete collectie m luxe Importa 
album (374 postzegels en 93 blokken/velletjes/postzegel 
boekjes) Postfris 1204, 540,-

13074 Nederland 1998-2005 Complete collectie in luxe Importa 
album (338 postzegels en 88 blokken/velletjes/postzegel 
boekjes) Postfris 1136, 515,-

13001 Nederland 1964-2002 Postzegelboekjes Complete collectie 
nrs 1/80, alle teksten, fosfor en gewoon 125 Stuks in 
Davo album Postfris 2067, 675,-

5012 Nederland 1969-1982 Ie dag enveloppen onbeschreven 
nrs 100 199incl a nummers m Davo album Blanco 360, 95,-

5019 Nederland 1983-1992 Ie dag enveloppen nrs 200 299 
compleet incl a nummers in Davo album Blanco 350, 95,-

13011 Nederland 2001-2004 Ie Dag enveloppen E 436/508 
compleet in mooi Leuchtturm album + cassette 95 ex 
Onbeschreven 453,- 115,-

5036 Nederland 2002-20041 e dag enveloppen nrs 448 498 
compleet zonder adres in album Blanco 320, 139,-

5107 Nederland 1981 Luxe davo albums(8) met EDB Importa 
nrs 1-346 Hoge aanschafprijs, nu extra voordelig 
Gestempeld 220,-

13033 Noorwegen 1970-1990 Complete collectie in Davo Luxe 
album 475 zegels en 29 blokken Volgens Michel geteld 
Postfris 492, 210,-

13034 Noorwegen 1991-2003 Bijna complete collectie in Davo 
Luxe album 444 zegels, 29 blokken en 3 automaatboekjes 
Volgens Michel geteld Postfris 667, 290,-

13060 Olymp Spelen 1960-1992 Edel collectie in album met 114 
postzegels en 5 blokken vnl gestempeld 35,-

11029 Overzee 1870-1949Ned Indiewo Bandoengserie 1922 
ongebruikt. Nieuw Guinea en iets Curacao Veel met 
geteld Prima basis Ongebruikt/gest 1000, + 190,-

13017 Overzee 1908-1962 Ned Indie en Nieuw Guinea 
Mooie sfeervolle verzameling in oud Yvert album, 
346 zegels Ongebruikt 1611, 575,-

5050 Portugal 1945-1960 Prachtige verzameling op luxe 
Kabe albumbladen, alles postfrisi Postfris 1850,- 495,-

13061 Sport Enorme verzameling van ruim 6000 postzegels 
en 300 blokken uit de hele wereld in 5 boeken 
gestempeld 175,-

5039 Suriname 1975-1994 Overcomplete verzameling met 
zegels en velletjes porten en luchtpost Postfris 1900,- 390,-

9010 Suriname 1975-1984 Ie Dag enveloppen nrs 1/86-i-
brugparen, etc Mooi geheel, klem prijsje'Blanco 800, 110,-

11024 Suriname 1948-1975 Mooie nagenoeg complete 
verzameling inclusief betere series als Madame Curie 
1950, Ie Blok 1955 In luxe Kabe album Postfris 650,- 249,-

13023 Suriname 1990-2003 Nagenoeg complete verzameling 
in Davo Luxe album Wat dacht u van 538 zegels, 
41 blokken en 3 postzegelboekjes Postfris 2285, 465,-

13063 Suriname 1975-1995 Prachtige complete collectie in 
luxe Importa album (829 postzegels, 51 blokken en 
5 velletjes) Postfris 2270, 465,-

13041 Verenigd Europa 1956-1970 Complete verzameling 
in Davo LX album Inclusief toppers Luxemburg 1956 
Liechtenstein 1960 en Andorra 1972 485 zegels 
Michel geteld Postfris 1619, 595,-

13042 Verenigd Europa 1971-1980 Bijna compleet in Davo 
Luxe album 552 zegels en 14 blokken Volgens Michel 
geteld Postfris 1246- 395,-

13059 WereldNatuurFonds 1989-2009 Leuke collectie van 
169 postfrisse zegels en 158 enveloppen in 3 luxe albums 
Postfris/FDC 95,-

13037 Zweden 1980-1995 Bijna compete verzameling in luxe 
Davo album 722 zegels en 25 blokken Volgens Michel 
geteld Postfris 761, 250,-

13038 Zweden 1996-2002 Compete verzameling in luxe Davo 
album 428 zegels en 6 blokken Volgens Michel geteld 
Postfris 564, 175,-

1' DAG ENVELOPPEN 
aantal nr 

X E l 

E5 
Ee 
E7 

^ ^ j ^ 

ES ~ "" 
E9 
E10 
Complete set 1/10 luxe met adres 

lUKE 
GEÜDIIESSEEIID 

pnjs 
795, 
335, 
169, 
175, 
145,-
95,-
69,-
45, 
65, 
47, 

1750,-

DEZE ADVERTENTIE in een envelop 

zonder postzegel sturen aan: 

x V K l 

x V K 2 

x V K 3 
x V K 4 

x V K 5 

x V K 6 

x V K 7 

x V K 8 

x V K 9 
x V K I O 

x V K I I 

XVK12 
XVK13 

x V K 1 4 

XVK15 

XVK16 
XVK17 

xVK 18 

67,-
169,-

69,-
499,-
499,-
199,-
149, 

75,-
63,-

149,-
97,-
89,-

695,-
145,-
599,-
295,-
239,-

59,-

En verder 

THEO PETERS 
N U M I S M A T I E K & F I L A T E L I E S V 

BESTELBONUS 
Indien bestelbonus gewenst, s v p 

aankruisen of telefonisch doorgeven i 
1 per klanrt 

Bestellmger 

Zomerzege ls 1956 
• serie van 5 zegels 
• Rembrandt serie 
• internationaal gewild 
• luxe postfris 

GRATIS! D 

' " 1 - t o t €500 , 

Bestellingen vanaf € 500,-

pi 
Davo luxe album Nederland II 
• luxe album met klemstroken 
• voor al uw zegels 1945-1969 
• verkoopprijs € 89, 
• beperkt beschikbaar 

GRATIS! D 

Antwoordnummer 11338,1000 PJ Amsterdam 

o f bestel per telefoon (020) 622 25 30 of fax (020)622 24 54 of e-mail info@tfieopeters.com 

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

Totaal € 

1,50 
2,75 
7,50 

Naam 

Straat -F huisnummer: 

Postcode 

Telefoonnummer. 

E-mail 

Relatie nr: m/v 

Woonplaats: 

Handtekening datum 

mailto:info@tfieopeters.com


VERZAMELWOEDE 
10% 

GODFRIED BEELPREZ, BRUSSEL 

Plakken maar! 
Dat daarbij regelmatig een grens 
werd overschreden blijkt wel uit 
de briefomslag van Philac (afb. i). 
De brief werd per expres gezon
den op 671943 van Brussel naar 
Leipzig. 

Port voor het buitenland: 1FR75 
Spoedbestelling: 3FR50 
Totaal van 5FR25. Het kostte de 
firma Philac echter niet minder 
dan 5FR25 163FR25 
toeslag, zijnde 68FR5O. Voor het 
goede doel! 

Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat de Van Acker emissie onmid
dellijk aansloeg. 
Deze zegels waren overdrukt 
met meer dan 400 verschil
lende opdrukken 10% en waren 
duidelijk in opdracht van de Post 
uitgevoerd. 
Kon dat eigenlijk wel? 

PHILAC 

Geen zegeluitgifte had ooit eerder zoveel 

enthousiasme opgewekt dan de 10% zegels. Sedert 

de oorlogsperiode was de filatelie eigenlijk een bron 

van inkomsten geworden voor de 'goede' doelen. 

Een ware rage ontstond. De ver
zamelaars spurtten van postkan
toor naar postkantoor om toch 
maar enkele voorbeelden van de 
verschillende types bij elkaar te 
krijgen. 
in een interview uit 2004 geeft 
Jules Lejeune een overzicht van de 
werkzaamheden. Hij slaagde er in 
ongeveer 1,5 miljoen documenten 
bij elkaar te krijgen. 
Aangezien heel wat brieven 
onbruikbaar bleken wegens 
een onleesbare datumstempel, 
typisch voor België, bleven er 

I Obhterez 
'WT^iégÈremeiit , 

CKKat iiriGliij 

ü s t g t r a s s e , 2 4 / 2 6 

EXPRES 
SPOEDBESTELLING •NLÄ» ' : L e i p z i g 0'.>. 
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uiteindelijk 700.000 brieven en 
stortingsbewijzen over. 
Deze waren allemaal in hun 
oorspronkelijke staat bewaard ge
bleven. Het was ondoenlijk deze 
in zijn geheel te bewaren, dus 
werd gekozen voor een andere 
oplossing. 

De zegels werden met hun stem
pel uitgeknipt op een formaat van 
ongeveer 60x40 mm en bewaard 
in kleine envelopjes. 
Had men ze achter elkaar gelegd, 
zegt Lejeune, dan kwam men 
tot een lengte van 50 meter. 
Uiteindelijk kwamen deze terecht 
in speciaal aangemaakte laden. 
(afb.2) 

Vandaag de dag zou men deze 
enveloppen natuurlijk niet meer 
uitknippen. 
Bijna alle 'interessante' brieven 
die thans nog in verzamelin
gen opgeborgen zitten, blijken 
meestal maakwerk. 

Een goed bewaard geheim 
Reeds heel vroeg was mij opge
vallen dat de Berlingincatalogus 
(afb. 3), samengesteld door Jules 
Lejeune, uiterst minutieus was bij
eengebracht. Er is geen vergissing 
te ontdekken. 
Nadien moest ik wel vaststellen 
dat dubieuze gevallen angstval
lig werden vermeden. De auteur, 
eigenlijk mathematicus, trekt de 
aandacht op zijn werkwijze; is hij 
niet zeker, dan vermeldt hij niets 
in zijn studie. 
Er verschenen nog verschillende 
andere catalogi, maar geen 
enkele bleek echt te vertrouwen. 
Meestal ging het om in de haast 
opgestelde prijslijsten van de 
beschikbare 'zeldzaamheden' uit 
de winkel van een handelaar. 
Geen van deze gedrochten 
overleefde. 
Van de originele Berlingin, 
liet Lejeune een tweede versie 

verschijnen in 1986, een periode 
die gelijk stond met het bijna 
geheel vergeten van de glorieuze 
geschiedenis van 1946. 
Er volgde wel een heropleving, 
maar deze bleef toch bescheiden. 
In 1996 zou uiteindelijk blijken wat 
er echt aan de hand was. 

Stortingsbewijzen 
Of... de uiteindelijke zekerheid. 
Toen onze man vol ongeduld 
van het ene postkantoor naar 
het andere rende om toch maar 
een paar series te bemachtigen, 
moest hij hierbij tot een bittere 
constatering komen. 
Het was hem al een paar keer 
overkomen dat hij in de rij stond 
voor het loket maar dat er uitein
delijk niets meer te krijgen was. 
Voor hem stonden immers klanten 
van de Post die een betaling in 
contanten wilden doen. 
Hierbij werd een stortingsbewijs 
gebruikt dat uit drie delen 
bestond. 
Eén diende als bewijs van het 
betaalde bedrag, het middenstuk 
bleef bij de Post en was intern be
stemd voor het postchequeambt 
in Brussel, dat de overschrijving 
uitvoerde op de postchequere
kening. 
Het rechter deel kreeg de ontvan
ger van het geld samen met zijn 
rekeningafschrift. 
Geld storten op een rekening 
kostte hetzelfde als een gewone 
binnenlandse brief. 
Dus werd een zegel van 1FR50 
opgeplakt op het midden ge
deelte dat in de postarchieven 
verdween. 
Ook dit bedrag moest met tien 
procent verminderd worden en 
dus werd een deel van de voor
raad gereserveerd voor dit doel. 

Een voorbeeld (afb. 4) 
De stad Tienen, (types 240 en 241) 
Op twee en een halve horizontale 
rijen zien wij de opdruk met vio
lette inkt. Al de overige zijn zwart 
overdrukt. 
Tienen had twee postkantoren: 
TIENEN r (station) 
TIENEN 2 (centrum) 
De daarbij voorkomende letters 
(A,B,C,F...)verwijzen naar het loket 
waar de storting plaats vond. 
Hieruit mag eveneens blijken dat 
eerst zwart werd overdrukt 



0° datum 21 .V. Om 10 u) later violet 
(data uit de maand juni). 

Hierdoor verdwenen heel wat 
overdrukte postzegels voor eeu
wig uit het land van de filatelie. 
Een tijdje later vatte onze ver
zamelaar het plan op om deze 
stortingsbewijzen te pakken te 
krijgen. 
Hij was burgemeester (wethou
der) van Ham-sur-Heure en had 
relaties in de politieke wereld. Na 
lang proberen, kon hij zijn slag 
slaan. Alle stortingsbewijzen, dus 
van het hele land, wat juist zeer 
interessant was, kwamen in zijn 
handen. 
Meestal gaat het om de periode 
20 mei tot augustus. 
Nadien immers, werden zegels 
geleverd die centraal waren 
overdrukt in de drukkerij van 
Mechelen, en dus niet behoren tot 
het eigenlijk onderwerp van onze 
studie. 

Een catalogus wordt geboren 
Aan de hand van deze stortings
bewijzen werd een catalogus 
samengesteld met zegels die met 
zekerheid echt zijn. 
De zegel die bij storting gebruikt 

werd, kwam uit de loketvoorraad 
van de beambte, werd afgestem
peld en verdween voor lange tijd 
m het archief. 
Een zegel met een stempel van 
bijvoorbeeld Antwerpen 7 (Britse 
Lei) komt met zekerheid uit de 
voorraad van dit postkantoor. 

De zekerheid was geboren! 
Wel moest uit deze stortingsbe
wijzen naam en adres van de ge
adresseerde weggeknipt worden 
vanwege de privacy. 
Daarna werd beslist deze te 
verkleinen tot fragmenten van 
ongeveer 50X 40 mm. 

Een titanenwerk 
Toen de knipsels gesorteerd 
waren per gemeente, begon het 
werk. Van ieder kantoor zijn de 
types bekend die gebruikt kun
nen zijn. 
Nemen wij Verlaine (Luik). Ont
vangen van het hoofdkantoor 
Jemeppe-sur-Meuse de types 42 
en 47 (verspreid in heel wat dor
pen in het luikse) en bovendien 
nog het type 51. 
Na identificatie werden deze 
stukjes (wij noemen ze CCP met 
verwijzing naar Compte Cheques 

Postaux) ondergebracht in kleine 
envelopjes en gerangschikt in 
speciaal hiervoor ontworpen 
laden, twaalf in totaal. 
Conclusie 
Deze CCP's geven 100% garantie 
dat het gaat om opdrukken aan
gebracht vóór 20 mei 1946 en die 
nooit het postkantoor in kwestie, 
hebben verlaten. 
Hiermee is 'welwillendheid', op 
aanvraag aangemaakt, helemaal 
uitgesloten. En dat is juist de 
grote kwaal van deze emissie. 
Niet de valse, maar de 'op aan
vraag geproduceerde opdrukken' 
op zegels en zelfs het fabriceren 
van heuse brieven, zijn als een 
vloek voor deze verzameling. 

Echt of vals? 
Sedert decennia hebben spe
cialisten zich gebogen over de 
cruciale vraag: echt of vals? 
Maar dat is eigenlijk niet het 
probleem. 
Toen ik mij begon te interesse
ren voor deze netelige kwestie, 
ontdekte ik dat er niet zo heel veel 
vervalsingen waren maar vooral 
'op verzoek' overstempelde zegels 
het probleem vormden. 
Al ras was de kleine voorraad 
zegels uitgeput en verzamelaars 
brachten dan maar hun eigen 
zegels naar het postkantoor om 
deze te laten overdrukken. 
Dat was zelfs uitdrukkelijk toege
staan en de tien procent moest 
aan de aanbieder terug betaald 
worden! 
Geen enkel geval van terugbeta
ling is bekend geworden. Het 
terugbetaalde bedrag zou m de 
boeken van de Post moeten staan, 
maar er is niets aangetroffen. 
Men kan dus moeilijk spreken van 
vervalsing: zowel de zegels als de 
opdrukken zijn authentiek. 
Alleen de omstandigheden van 
dit 'opdrukken' geven aanleiding 
tot bedachtzaamheid. 
Ook komt hiermee de zeldzaam
heid in het gedrang. Het stond 
iedereen vrij deze 'zeldzaamhe-
den' te creëren. 
Heel dikwijls trachtte de verza
melaar zijn maakwerk een tintje 
van echtheid te geven door de 
loketbeambte te vragen het 
naamstempel van het kantoor of 
zelfs een datumstempel aan te 
brengen m de velrand. (afb. 5) 

Vergeefse moeite want wij 
geloven nog altijd niet dat hij 
om 9 uur als eerste aanschoof 
om een blokje van negen te laten 
stempelen. 

Brieven 
Wat IS mooier voor een postzegel 
dan op een brief te prijken? Post
zegels horen op brieven. Liefst 
écht gelopen. Maar hier schort 
iets essentieels aan met de '-10%' 
Om het nog echter te maken 
plakten veel verzamelaars deze 
zegels -bij voorkeur in volledige 
series- op een omslag die dan in 
het postkantoor werd afgestem
peld. Daarmee was alleen maar 
een gedrocht geboren. 
Stel u voor: de 1FR35 vertegen
woordigde het binnenlands port, 
de 1FR80 een port naar het bui
tenland de 4FR50 totaal port voor 
een aangetekende brief, en dat 
alles op één en dezelfde brief! 
Het port beantwoordt natuurlijk 
aan niets! Ik heb vele verzame
lingen gezien met dergelijke 'op 
verzoek' afgestempelde brieven, 
waarvoor stevige bedragen wer
den neergeteld. Zinloos! 

Over de zeldzaamheid 
der dingen... 
Op de kaft van zijn catalogus 
(1986) vermeldt Lejeune niet ten 
onrechte: "L'émission la plus 
rare d'Europe". De zeldzaamste 
uitgifte ooit in Europa. 
Het was natuurlijk veel eenvou
diger geweest als de minister 
centraal het opdruk materiaal 
had laten maken en het in het hele 
land had verspreid. 
Maar er was een noodzaak om het 
onmiddellijk te doen. Daarom gaf 
hij opdracht aan 468 'ateliers' om 
zelf een ontwerp te maken. Nooit 
eerder was dit gebeurd. Meteen 
ontstond de zelzaamste emissie 
die overigens niet geïnspireerd 
was door enige filatelistische 
speculatie. 

Vindingrijk en divers 
leder postkantoor moest inder
haast de aanwezige voorraad 
zegels laten overdrukken. 
Alle middelen waren goed. 
In veel gevallen bediende men 
zich van speelgoed bestemd voor 
kinderen die een drukkerij doos 
bezaten. 



Deze bestonden uit rubberen 
letters en cijfers en moesten teken 
voor teken m een gleufje gescho
ven worden. Niet te verwonderen 
dat enerzijds de tekens iets kon
den verschuiven en onderhevig 
waren aan slijtage. 
Daarom is het belangrijk te weten 
dat de modellen zoals zij voor
komen op de transparanten van 
het Postmuseum, een momentop
name zijn. In veel gevallen zijn ze 
erg veranderd en versleten. 
In Pecq (Doornik) werd de -10% in 
een drukkerij gegoten (linotype) 
(afb. 6) en gemonteerd op 
een kogelhuls. In hetregsister 
kreeg Pecq het nummer 205. Het 
originele werktuig werd uitge
leend aan de kantoren Blandain 
en Templeuve. Blijkbaar was de 
oorlog nog niet zo veraf. 

Lommei (Limburg) had er dan 
weer iets anders op gevonden. In 
een plaatje lood werd de -10% met 
de hand gegraveerd. Het resultaat 
was niet denderend maar toch 
volgens de regels, (afb. 7) 
In Bierset (Luik) (afb. 8) vatte 
men een rubberen stempeltje in 
een (veel te groot) handvat. De 
catalogisering gebeurde volgens 
de hoogte van het cijfer 1, hier 5,2 
mm. 

De gebruikte stempels 
De tijd was gekomen om zich te 
ontdoen van alle oorlogsnaweeën 
en de 'Duitse' stempels zo vlug 
mogelijk te vervangen door 
eigen stempels. Bij het aanma
ken van nieuwe versies werd een 
driehoekje aangebracht in het 
stempel. Daaraan kon men zien 
dat er misschien kleine afwijkin
gen waren ten opzichte van de 
vorige stempels. 
Merkwaardig genoeg werden ook 
alle stempels van de Oostkantons 
voorzien van een dergelijk drie
hoekje, al was het wel verschillend 
van vorm. (afb. 10). 
Hoe moeilijk en duur het was om 
vlug alle stempels te vervangen, 
moge blijken uit het feit dat heel 
wat postkantoren sinds lang bui
ten gebruik zijnde stempels weer 
opdiepten, zoals het kleinrond-
stempel (23 mm). 
Afbeelding 9. Stempel van 
Viemme: relais (ster) stempel. 
Afbeelding 10. Waimes (FR)-
Weismes (D) ligt in de Oostkan
tons vandaar het driehoekje. 

We worden gefopt 
Opvallend is, dat vele (ongebruik
te) zegels voorzien werden van 
een soort keurstempeltje. 
In navolging van bekende 
postzegelexperts die hun stem
peltje plaatsten op de door hen 
nagekeken zegels, wilde men de 
indruk wekken dat de opdrukken 
echt waren. 
In feite verwijst dit kenmerk naar 
de herkomst, lees: de vervalser die 
de zegeltjes overdrukt had. 
Zo is 'HS' (afb.11) het bewijs dat 
het werk werd verricht door 

Séraphin Hanssens, die de echte 
overdrukstempels had verworven 
van de Post en dus met het echte 
materiaal waardeloos spul had 
vervaardigd. 

Armoede alom 
De Van Acker-uitgifte herinnert 
eigenlijk aan de armoedige toe
standen die het gevolg waren van 
de oorlog. 
Zo werden in deze tijden van 
totale ontbering oude staf
kaarten, door de bezetter of de 
geallieerden nagelaten, gebruikt 
om er enveloppen van te maken. 
(afb. 12). 
Papier was nauwelijks voorradig 
en in sommige gevallen bevatten 
deze brieven heel wat strategi
sche informatie. 
Dikwijls kan men vaststellen dat 
een brief werkelijk uit die tijd 
stamt, als de gebruikte omslag 
gemaakt werd met stafkaarten. 

Van Bierbeek en... Gellingen 
(Ghisienghien) 
Nog altijd een zeer bekende of 
beter gezegd beruchte naam in 
België. Hij concentreerde in een 
enkele persoon, alle mogelijke 
technieken van oplichting. Als 
dekmantel had hij zijn activiteiten 
weten te verbergen onder de be
naming 'OEUVRES CULTURELLES', 
zeg maar culturele werken. 
(afb. 13) Het moet toegegeven 
worden, dat hij goede ideeën had. 
Hij ging er van uit dat een opdruk 
'-10 %' eigenlijk niet reglementair 
was. 
Stelde de UPU, de wereldpost
vereniging, niet dat de nominale 
waarde van een postzegel duide
lijk moest af te lezen zijn? 
Een zegel van 1FR5O overdrukt met 
'min tien procent' is inderdaad 
niet zo duidelijk. 
Inderhaast liet hij stempeltjes 
aanmaken met de uiteindelijke 
waarde van de zegels: 1FR35, 

1FR8O en 4FR5O, respectievelijk 
bestemd om de zegels van 1FR5O, 
2 FR en 5 FR aan het nieuwe tarief 
aan te passen. Dit was inderdaad 
helder, (afb.14) 

Iemand die het allemaal mee
maakte, vertelde mij dat ons 
heerschap op de wekelijkse 
vergadering van de handelaren, 
openbaar de enkele exemplaren 
die origineel in Gellingen voor
radig waren -dat waren de types 
202,245,247 en 357, die allen aan
geleverd werden door Bassily-, 
verbrandde. 
Bij de stortingsbewijzen komt 
natuurlijk geen enkele van deze 
'Van Bierbeek' producten voor, 
wat niet belet dat de Officiële 
Postzegelcatalogus ze nog altijd 
vermeldt met een waarde van 
€ )47,oo en dat voor maakwerk 
zegels! 
De brief van (afb.15) is in alle 
opzichten heel interessant. Een 
puik stukje oplichterij. 
De middelen om ons te overtui
gen, zijn van het goede teveel. Het 
aantekenstrookje moet bewijzen 
dat de brief wel degelijk aan een 
loket werd afgegeven. Het bestel
lersstempeltje 'itoB' zou dan een 
bewijs zijn dat de zending wel aan 
mijnheer Blum werd afgeleverd. 
Blum heet in werkelijkheid Blu
menthal en was een handlanger. 
Hoe kwam onze meesteroplichter 
echter aan het (waarschijnlijk 
echte) stempel? 
Dan moet u weten dat de post
meester van Gellingen een zekere 
Pierrard was, toevallig schoon
zoon van Van Bierbeek. 
Men kan duidelijk merken dat het 
de bedoeling was vaag te blijven 
over de datum. 
Ideaal moest die zo dicht mogelijk 
bij 20 mei 1946 liggen. In plaats 
van de datum te vervalsen, vond 
onze oplichter het veiliger de 
maand te laten verdwijnen. 

Men kan inderdaad merken 
dat het eigenlijk om de maand 
september (IX) gaat, wat toch wel 
héél laat is. Bij de vier stempels is 
deze maandaanduiding opzette
lijk beschadigd. 
Er is nog meer te zien op dit 
document. Bij het paar van de 
2FR (n°724.o.) is 'per vergissing' 
het linker exemplaar met 1FR35 
overstempeld in plaats van met 
1FR80. 
De loketbeambte, die m die tijd 
nauwgezet toezag, had niet 
gemerkt dat de aangetekende 
zending onvoldoende gefran
keerd was: 4FR05 in plaats van de 
verschuldigde 4FR50. 
De klap op de vuurpijl. Het wordt 
nog veel erger. Om het bedrag 
af te ronden, plakte men er een 
heraldische leeuw van 70 cent bij. 
Het probleem is echter dat deze 
zegel pas m 1948! werd gedrukt, 
bij gelegenheid van de portver-
hoging van augustus 1948. Een 
vraag: hoe komt deze 70 C op een 
brief duidelijk verstuurd in 1946? 
luist, deze brief werd na 1948 
gefabriceerd en is een miskleun 
van formaat. 
De 1FR50 links onder, behoort niet 
tot de brief maar is een voor
beeld van een CCP mét een echte 
opdruk van Gellingen:type 247 
geleverd door het kantoor Mor-
lanwelz. (cijfer 10 zonder %). 

Aanvullende waarden voor 
briefkaarten 
Hier vinden wij een flinke lijst 
van 30 postzegels die niet eens 
bestaan. Nochtans krijgen zij net
jes een waarde in de catalogus: 
ongebruikt en gestempeld. 
Maar nieuw of gestempeld kwa
men deze zegels niet in omloop! 
Aangezien ook de postwaarde-
stukken die aanwezig waren in de 
postkantoren overdrukt moesten 
worden, diende men in vele 
gevallen zegels bij te plakken. 

http://afb.11


Deze werden dan ook overdrukt 
met'io%'. 
Lachwekkend wordt het pas als de 
'Officiële' catalogus een waarde 
toekent aan het nummer 724 m 
(leeuwtje 70 c) die in 1946 zeker 
niet overdrukt kan zijn aangezien 
hij pas in 1948 gedrukt werd. 
Maar de catalogus wéét het: 
bij het nummer 712 (dus niet 
overdrukt) staat de drukdatum 
vermeld. Jaren geleden stelde de 
opsteller van de 'Officiële' zich 
vragen over deze rubriek. 
Ik overtuigde de man dat deze 
zegels ten onrechte vermeld wer
den in een 'algemene' catalogus. 
Dan werd maar geopteerd voor 
een wazige omschrijving. Er werd 
gesteld dat het hier gaat om 'wel
willendheidsopdrukken'. 
Dat is dus de beste omschrijving 
om te stellen dat er geen echte 
exemplaren bestaan. 

In de arena duikt een nieuwe 
speler op 
Toen ik in 1958 in Brussel aan
kwam, ontdekte ik toevallig de 
filatelie en het wereldje van de 
postzegel. 
Iemand vertelde mij dat hij een 
handelaar kende die zich bezig 
hield met de verkoop van bun
delwaar. Die werden wereldwijd 
geleverd. Zo kon men 500 ver
schillende Franse zegels kopen in 
bundeltjes van honderd. 
Voor België was er wel een pro
bleem. Men was pas aan nummer 
700 toe en hiervan waren veel 
zegels te duur om als bundelwaar 
verkocht te worden. 
Voor alles bestaat een oplossing. 
Onze man kocht massaal spoor
wegzegels op die regelmatig 
geveild werden door de NMBS (de 
Belgische spoorwegen). Door deze 
toe te voegen aan zijn samenstel
lingen, bereikte hij al snel 500 
verschillende bundels van België. 

Bij de uitgifte in 1946 van honder
den 'verschillende' postzegels, 
dus verschillend door de 'min 
tien procent' opdrukken, dacht 
de bundelwarenman een paar 
honderd bundeltjes toe te voegen 
aan zijn assortiment. 
Door de verwarring en beroering 
die ontstond bij het uitkomen van 
deze zegels, viel zijn initiatief niet 
in goede aarde. Hij was persoon
lijk in tientallen postkantoren 
geweest om, meestal zelf, gehele 
vellen te overdrukken, (afb. 16) 
Uit deze vellen bleek dat sommige 
kantoren het werk versnelden 
door materiaal te gebruiken dat 
verschillende zegels tegelijkertijd 
overdrukte, (afb. 17) 
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Dit was eigenlijk weinig bekend. 
Wel vermeldt de B&L (Berlingin 
& Lejeune) voor het type 353 
(afb.iS) het bestaan van 3 ver
schillende zettingen bij de opdruk 
van 3 in één maal. 
Alleen het ontdekken van deze 
overdrukte vellen, bracht aan het 
licht dat heel wat kantoren deze 
werkwijze hadden toegepast. 
In een maandblad van 1946, 
vind ik een 'recht op antwoord' 
van een zekere V.K uit Verviers, 
onmiddellijk herkend als Victor 
Kairis, handelaar in die stad. 
Dezelfde 10% stempels (enkel 
en drievoudig) werden gebruikt 
voor de opdruk in de volgende 
gemeenten: Dison, Dolhain, Eu
pen. Spa, Theux en Verviers. Deze 
opdruk is dus dezelfde voor deze 
zes kantoren. 

Er zijn geen andere 
Victor Kairis had het dus niet bij 
het rechte eind. Er waren nog 
andere kantoren met dergelijke 
instrumenten. 

Maar er was wel meer te leren uit 
deze vellen. 
In Namen (afb. 17) gebruikte men 
een blok dat 8 zegels in één keer 
behandelde. 
Als men goed kijkt, merkt men dat 
er kleine verschillen zijn bij deze 
opdrukken en deze werden wel 
eens als vervalsingen aangezien. 
Nu kunnen wij deze verdacht
making tegenspreken als wij die 
vergelijken met de voorhanden 
zijnde CCP. 

Wat een bezoei« aan het post
museum lean openbaren of... 
Verlceerd gelezen! 
Tot nog toe werd algemeen aan
genomen dat de stempeltjes die 
gediend hadden om de 
eerste fase van het overdrukken 
af te handelen, later (van 20 tot 25 
juni?) moesten worden terug
gestuurd aan het Postmuseum. 
Dat zou dan ook een waarborg 
geweest zijn dat deze stempels 
niet in de handen zouden vallen 
van malafide personen. 

Om er het fijne van te weten, had 
ik een afspraak gemaakt met de 
conservator om hem de tijd te 
geven om alle spullen bij elkaar te 
brengen. 
Ik was niet weinig ontgoocheld 
toen er met moeite een twintigtal 
stempeltjes op de proppen kwa
men. Het waren eigenlijk slechts 
een paar voorbeelden: een lino
type (afb. 19) op een kogelhuls 
gemonteerd en zo meer... 
Maar, waar waren al die stempels 
gebleven? Ingevolge dienstor
der n° 25 van 21 juni, werden alle 
kantoren verzocht een afdruk, als 
model, door te sturen. 
Dus bleven de stempels in de kan
toren die ze geleidelijk weggaven 
aan handelaren of verzamelaars. 
De doos van Pandora was nu voor 
goed geopend. Er kon lustig over
drukt worden met alle fantasie. 

Wordt vervolgd! 
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Een lastige missie 
EDWIN VOERMAN, ROTTERDAM 

Inleiding 
De eerste gegraveerde postze
gels van Frankrijk (1928) werden 
door het publiek zó enthousiast 
ontvangen dat dit leidde tot een 
grote en langjarige traditie in het 
uitgeven van gegraveerde zegels 
met een scala aan onderwerpen. 
Het herdenken van beroemde 
personen leidde in 1935 tot de 
eerste series portretten, destijds 
nog uitgegeven ten behoeve van 
de 'Chómeurs intellectuels', de 
werkloze intellectuelen, maar in 
1943 kwam de eerste serie 'Person-
nages Célèbres' uit in een traditie 
die tot op de dag van vandaag 
voortduurt. Inmiddels worden 
deze zegels lang niet altijd meer 
gegraveerd en uitgevoerd in 
plaatdruk, maar de reeks zelf 
loopt nog altijd door. 

Van 1928 tot 1932 ging de toeslag 
naar het fonds om de staats
leningen waarmee de Eerste 
Wereldoorlog was gefinan
cierd af te betalen, de 'Caisse 
d'Amortissement'. Later werd dat 
de kas van de werkloze Franse 
Intelligentsia, de 'Chómeurs 
Intellectuels'. In de Tweede We
reldoorlog kende men het Franse 
equivalent van onze Winterhulp, 
de 'Secours National' die onder 
een aangepaste vorm na de oor
log bleef bestaan als 'Entreaide 
Frangaise' tot 6 november 1949. 
Toen werd bij decreet bepaald 
dat de toeslag op dit soort zegels 
voortaan integraal ten goede zou 

Wie kent ze niet? Die prachtig gegraveerde 
toeslagzegels gewijd aan de beroemde mannen en 

vrouwen van Frankrijk? 'Personnages Célèbres' 
heten ze daar. 

komen aan het Franse Rode Kruis 
in maandelijkse afdrachten door 
de PTT, hoewel ten behoeve van 
deze organisatie ook al jaarlijks 
eigen toeslagzegels werden en 
nog steeds worden verkocht. 

In het verleden heeft Frankrijk 
altijd de beschikking gehad over 
een keurkorps van de allerbeste 
graveurs. De meesten graveerden 
eerst voor de koloniën en nadat 
ze er blijk van hadden gegeven 
het graveren volkomen meester 
te zijn, mochten ze ook voor het 
moederland, de 'métropole' ge
naamd, werken. Bekende namen 
in dit verband zijn o.a. die van 
lules Piel (1882-1978), van Pierre 
Candon (1899-1990) en van Henry 
Cheffer (1880-1957), maar er zijn 
er tientallen te noemen. Veel van 
deze graveurs werkten ook voor 
het buitenland. Cheffer heeft 
bijvoorbeeld het bijzonder goed 
gelijkende portret van Koningin 
Wilhelmina gegraveerd voor onze 
koloniale jubileumzegels. (afb. 1). 
Ook graveerde hij het schitteren
de portret van het Zeeuws meisje 
op het vooroorlogse Nederlandse 
tien gulden biljet (afb. 2). Mo

menteel zijn er veel minder gra
veurs in Frankrijk actief en staat 
het beroep onder druk. De Franse 
posterijen maken tegenwoordig 
zelfs gebruik van Scandinavische 
graveurs! Die leveren toppresta
ties, maar het zegt wel iets over de 
ontwikkeling in Frankrijk zelf. 

Het verzamelen van 
enkelfraniceringen 
Enkelfrankeringen oefenen 
op veel filatelisten een bijzon
dere aantrekkingskracht uit. Het 
zoeken naar een zegel op een 
poststuk waarop het is gebruikt 
voor het doel waarvoor het is 
uitgegeven of om aan een tarief 
te voldoen waarmee de nominale 
waarde correspondeert, is een 
bijzonder aantrekkelijk spel. Een 
belangrijke regel, naast de voor
waarde dat de nominale waarde 
van het zegel exact overeen moet 
komen met het voorgeschreven 
tarief, is nog dat de zegel gebruikt 
moet zijn in de periode van 
uitgifte. Dus niet jaren later als 
het zegel mogelijkerwijs toeval
lig spoort met het tarief van een 
gebruiksdoel waarvoor het nooit 
is uitgegeven. 'Au tarifet dans 

leur jus' of 'dans leurs dates'. 
'Volgens tarief en in de juiste pe
riode'. Zo noemen de Fransen dat. 

Aantrekkelijkheid 
De combinatie van een beperkte 
oplage, beperkt gebruik en een 
korte periode van verkoop maakt 
de jacht op deze zegels op brief 
tot een serieuze opgave waarvoor 
men over een lange adem moet 
beschikken. Maar daar staat 
tegenover dat het bijna onmoge
lijke tot stand brengen juist span
nend is en een intens genoegen 
oplevert wanneer er weer eens 
een stuk is bemachtigd. Vissers en 
jagers moeten dit gevoel ook ken
nen wanneer zij hun fel begeerde 
prooi weten te verschalken. Wat 
dat betreft lijken we op elkaar! 

Hindernissen 
Geen rozen zonder doornen. Het 
bijeenbrengen van toeslagze
gels als enkelfrankermg volgens 
de regelen der kunst kent vele 
hindernissen. Laten we ze eens op 
een rijtje zetten. Pas dan wordt 
duidelijk waarom sommige fran
keringen zo zeldzaam zijn! 

Beperkte oplage als gevolg 
van beperkte financiële 
middelen 
Evenals in Nederland waren 
de financiële middelen van de 
meeste Fransen kort na de Tweede 
Wereldoorlog niet heel ruim. Dit 
gegeven beperkte de vraag naar 
dit soort dure zegels. In de periode 

Een met alledaags briefje van Curasao gefrankeerd met Jubileumzegels 1923 van deze kolonie. 
Het schitterende portret van Koningin Wilhelmina werd gegraveerd door Henry Cheffer, in 

zijn tijd één van de topgraveurs van Frankrijk. 

Vooroorlogs bankbiljet van 10 gulden met het bekende 'Zeeuws meisje' eveneens 
gegraveerd door Henry Cheffer op verzoek van joh Enschede In Haarlem werden zowel 

al onze postzegels als onze bankbiljetten gedrukt (Collectie Geldmuseum). 
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Bmner)laridse briefkaart met meer dan j woorden uit 1943 gefrankeerd met een zegel van 
fr.1,20 van de schilder Francois Chuet (15201572). 
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Brief naar het buitenland uit 1943 gefrankeerd met een zegel van fr.4, van de Due de Sully 
(11601641) minister onder Koning Henry IV. 

19491959 (zie staatje) schommelt 
de oplage van deze bijzondere 
toeslagzegels tussen de 900.000 
en de 1,5 miljoen stuks. Wanneer 
we ons bedenken dat de populair
ste waarde van de Nederlandse 
zomerzegels in die tijd ongeveer 
in een vergelijkbaar aantal over de 

toonbank ging en we in aanmer
king nemen dat Frankrijk een veel 
grotere bevolking heeft dan Ne
derland in 1950 Frankrijk ruim 41 
miljoen en Nederland ruim 10 mil
joen inwoners, dan zal duidelijk 
zijn dat deze Franse zegels relatief 
schaars zijn en ten opzichte van 

Binnenlandse brief uit 1943 gefrankeerd met een zegel van fr.ijo van de chirurg Ambrolse 
Pare (15101390). 

wK. 

Binnenlandse briefkaart met meerdanswöördenult 1944 gefrankeerd met een zegel van 
fr.1,20 van de natuur en wiskundige Blaise Pascal (16231662). 

de Nederlandse situatie zelfs zeer 
schaars. Om de oplage van deze 
zegels nog wat beter in perspectief 
te plaatsen moet u ervan uitgaan 
dat bijzondere postzegelemissies 
zonder toeslag in deze periode een 
oplage kennen die tussen 2,5 en 5 
miljoen ligt, zeer populaire bijzon

dere emissies hebben een oplage 
die al snel tegen de 10 miljoen aan 
ligt en de normale gebruikszegels, 
de 'usages courar)ts', zoals de 
Franse landschapszegels, hebben 
een oplage die in de tientallen 
miljoenen stuks loopt. 
Beperkte uitgifteduur 

laar van iüiTföTFfë g m ^ m m i l l l l r' i^®""T9so 1951 1952 1953 1954 »955 1956 1957 1958 »959 

Oplage in complete series 1,4 t.2 1,4 1,2 t,3 1,05 0 , 9 1,05 1,1 1,25 1,5 
XI miljoen zegels 

Populairste waarde Nederlandse 'm R^ï*HBR^ "EJ^Bwrasi^ ̂ ^ ^ H P ^ piqiPlal BPHUi MHHI IP I iPHPil mmsm t t,3 
zomerzegels zelfde periode 

Hoofdreden van uitgifte 
(Nominale waarde in anciens 
Drukwerk 
Briefkaart < 5 woorden 
Drukwerk 2e gewichtsklasse 
Briefkaart > 5 woorden 
Brief binnenland  I H H l 
Briefkaart buitenland 
Luchtpostbrief NoordAfrika 
Brief 2e gewichtsklasse 
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Aangetekende brief binnenland 
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■ 30 

■kUMMn 

l ü ü l 
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15 
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12* 12** 

''̂ ppummm îijgiig 
i r * 

WÊÊSÊm 
12** 15** 

15** 2 0 * * 

lÉlÉÉiiiiiiiiiiit' 
30** 

■■Miiiiiir 
jmoi i i i i i i 35 

* 3 verschillende zegels 
** 2 verschillende zegels 

De series uit de onderzochte periode bestaan jaarlijks uit 6 verschillende waarden Duidelijk is te zien dat bepaalde, zeker voor particulieren niet courante waarden, zoals 
drukwerk ie en 2e gewichtsklasse en een binnenlandse brief 2e gewichtsklasse geleidelijk uit het assortiment verdwijnen. 
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Binnenlandse brief uit 1944 met een zegel van fri;o van de Prince de Conde legeraanvoerder Binnenlands drukwerk envelopje uit 1949 gefrankeerd met een zegel van frs van de filosoof 
en politicus (16211685) Montesquieu (168917}}) Hier is duidelijk sprake van maakwerk, maar zolang je geen beter 

exemplaar vindt 
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Binnenlandse brief van de tweede gewichtsklasse uit i9}0 gefrankeerd met een zegel van 
fr20, van de revolutionair en legeraanvoerder Hoche (17681797) 

Brief naar het buitenland uit i9}i gefrankeerd met een zegel van frso, van keizer Napoleon 
(17691821) 

398 
Binnenlandse briefkaart uit i9}3 met minder dan 5 woor 
den gefrankeerd met een zegel van fr 8, van de heilige 

SamtBernard (i09iii}3) 

Binnenlandse briefkaart uit mt met meer dan } woorden 
gefrankeerd met een zegel van fr 12,  van SaintLouis (i2i}i27o) 

koning van Frankrijk 

De uitgifteduur van deze toch al 
schaarse zegels beperkte zich tot 
slechts enkele maanden. 

Complete series en vreemde 
tarieftoepassingen 
In tegenstelling tot de Neder
landse situatie v/erden deze 
zegels uitsluitend per complete 
serie verkocht Dit zadelde de 
particuliere koper op met zegels 
waarvoor hi) normaal gesproken 
geen emplooi had Wat moet 
je als particulier met een zegel 
bestemd voor de /rankering van 
drukwerk f of 2* gewichtsklasse' 
Zelfs aan een zegel bestemd 
voor een dubbele binnenlandse 
brief IS vrijwel geen behoefte bij 
particulieren In de loop van de 
tijd zijn de posterijen zich dan ook 
gaan beperken tot meer gang
bare vormen van gebruik zoals 
een briefkaart voor het binnen of 
buitenland en een gewone brief 
voor het binnenland (zie staatje) 
en zijn de met gangbare waarden 
van het tableau geschrapt. Het 
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Factuur uit i9S5g^fr^inkeerä met een zegel uan fri2r van PhtlippeAuguste (nósiiD.^) koning 
van Frankrijk. Het zegel was bedoeld voor het frankeren van een brief kaar met meer dan 
S woorden, maar voldeed ook voor de frankering van een factuur. Op deze wi/ze zakelijk 
gebruikt behoren dit soort zegels tot de grote rariteiten van de Franse moderne filatelie. 
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Bri^^^t^mi^^u^nmK^Sä^^mmmmet een zegel van fr.is, van maarschalk 
en fortenbouwer Vauban (16331707). Van de briefkaarten naar het buitenland uit deze tijd 

zijn er maar heel weinig bewaard gebleven. 
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Brief naar het buitenland uit 1958 gefrankeerd met een zegel vanfrss, van de bekende 
Franse impressionist ToulouseLautrec (18641901). 

Zakelijke brief binnenland uit 1956 gefrankeerd met een ze^ 
schilder Chardm (16991779) 

l van fris, van de 

gevolg van het verplicht moeten 
kopen van waarden waarvoor een 
particulier geen reëel emplooi 
heeft, brengt met zich mee dat 
veel lagere waarden van deze 
zegels zijn bijgefrankeerd tot het 
normale brieftarief of met elkaar 
zijn gecombineerd tot een gang
baar tarief. Voor een verzamelaar 
van enkelfrankeringen zijn deze 
stukken niet interessant, maar uit 
posthistorisch oogpunt zijn deze 
stukken goed te plaatsen en mijns 
inziens ook zeker verzamelwaar
dig. Het zijn immers de getuige
nissen van hoe met deze zegels 
door het publiek werd omgegaan. 
Voorwaarde is dan wel dat ze 
uitsluitend zijn bijgefrankeerd tot 
de verlangde waarde en zich niet 
bevinden in een bonte frankering 
van bijzondere zegels. Dat soort 
brieven kom je nog wel eens 
tegen, maar in tegenstelling tot 
de periode waaruit dit soort stuk
ken stamt, is er momenteel geen 
enkele belangstelling meer voor. 
Reële behoefte aan postzegels 

voor collecties 
Reële behoefte van postzegelver
zamelaars. We moeten ook niet 
vergeten dat er destijds nog een 
echte vraag van de zijde van post
zegelverzamelaars bestond naar 
de zegels zelf om in het album te 
plakken. Voor zover voorhanden 
werden deze zegels dus vrolijk af
geweekt wat de beschikbaarheid 
op brief natuurlijk danig beperkt. 
Menig suikeroom stuurde aan 
zijn neefje een bijzondere waarde 
of zelfs een hele serie geplakt op 
de envelop met de verjaardags
kaart en schreef op de voorkant 
'Voor je verjaardag!' Of 'Voor je 
verzameling!'. Voor een serieuze 
enkelfrankering verzamelaar zijn 
ook deze stukken natuurlijk waar
deloos. Vooral de zegels bestemd 
voor post naar het buitenland 
hebben het op stuk vrijwel niet 
overleefd. Franse verzamelaars 
kwamen dit soort zegels al weinig 
tegen, maar voor buitenlandse 
verzamelaars waren het min of 
meer exoten. Grosso modo kun 

je zeggen dat dit soort zegels 
correct gebruikt tot 1964 lastig te 
vinden is op stuk. Daarna wordt 
het makkelijker. Deze ontwikke
ling is een gevolg van het drukken 
van geleidelijk veel grotere 
oplagen en meer koopkracht bij 
het publiek. 

De oorlogsemissies 
De oorlogsemissies van deze toe
slagzegels zijn volgens het juiste 
tarief en m de periode van uitgifte 
gebruikt praktisch onvindbaar. 
Ook losse zegels afgestempeld 
in de periode van uitgifte zijn al 
niet algemeen. Ongebruikt als 
los zegel bestaan ze in overvloed, 
evenals dat in Nederland met de 
oorlogszegels het geval is, maar 
juist gebruikt volgens het destijds 
geldende tarief wordt er momen
teel goed geld voor betaald, als 
deze stukken al een keer worden 
aangeboden. Een aantal waarden 
zijn als enkelfrankering op brief 
zelfs nog nooit waargenomen. 
Hiervoor is maar één goede ver

klaring te bedenken en dat is dat 
deze zegels bij uitgifte en masse 
zijn opgekocht door de postzegel
handel. Verzamelaars gebruikten 
deze zegels niet, maar hielden ze 
achter uit speculatieve motie
ven. Naarmate de oorlog langer 
duurde werd het geld immers 
steeds minder waard! 

Ziehier een opsomming van de 
moeilijkheden om een collectie 
enkelfrankeringen van dit soort 
zegels bij elkaar te krijgen. Hoe
wel elk bemachtigd stuk een bron 
van vreugde voor de verzamelaar 
is, zal degene die eraan begint 
zich vooraf moeten verzoenen 
met de gedachte dat het begrip 
'compleet' in deze sport niet 
bestaat. Desondanks wens ik u 
goede jacht, 'bonne chasse', zoals 
dat in Frankrijk heet, en een heel 
lange adem! 
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Een stukje geschiedenis 
Uganda was aan het emd van de 
19e eeuw een Brits Protectoraat 
De eerste postzegels waren van 
1898 met Queen Victoria (afb.z) 
en later m 1903 met King Edward 
VII (afb.s) 

Afrika was in die tijd, eind 19e 
eeuw en begin 20e eeuw, het 
continent dat gekoloniseerd werd 
door de grotere Europese landen 
WO Engeland, Frankrijk en Duits
land Onder het Brits koloniaal 
bewind werden schitterende 
postzegels uitgegeven, m 1935 
met opdruk Tanganyika, Kenya 
en Uganda (afb.^) en nog later in 
1954 met afbeeldingen van de gi
raf en de leeuw (afb.s) Tenslotte 
verkreeg Uganda zelfstandigheid 
op 9 oktober 1962 Al vrij snel na 
1962 werd de East African Commu
nity opgericht Vergelijkbaar met 
onze Benelux zou je kunnen zeg-

Toen Uganda nog deel uitmaakte van de East 

African Community (EAC), werd algemeen gezegd 

dat van de drie landen van de EAC (Kenya, Tanzania 

en Uganda), Uganda het mooiste van de drie was. 

Omdat het op een gemiddelde hoogte van 1200 

m ligt, is het klimaat er gematigd warm. Het land 

deelt het Victoria meer met Tanzania en Kenya, het 

meer dat de oorspong van de Nijl vormt. Churchill 

noemde Uganda: "the Pearl in the Crown of the 

British Empire". 

gen een samengaan van Uganda, waren onder meer East African 
Kenya en Tanzania Feitelijk een Railways (afb.é), E A Airways en 
soort gouden tijd voor elk der drie E A Harbours 
landen Onderdeel van de EAC 

Idi Amin 
Jammer dat zo'n efficient samen
gaan faalde Er kwam een eind 
aan een idyllische periode, nadat 
het regime van de wrede dictator 
'Big Daddy' Idi Amin, van 1971 
tot 1979 de macht m handen had 
m Uganda en alleen leden van 
zijn eigen stam bevoordeelde 
In die periode kwamen 300 000 
mensen om en Idi Amin was ook 
degene die bijna alle Indiërs het 
land uitjoeg Immers de Indiërs 
waren gehaat omdat zij de winke
liers en de handelaren waren De 
Bast African Community viel dan 
ook in 1977 uiteen 

De situatie in Uganda in 1991 
en later 
Toen schrijver daar m 1991 voor de 
eerste keer naar toe moest, was 
het land in rustiger vaarwater ge
komen Dat was twintig jaar nadat 
hij m Tanzania had gewoond In 
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1991 was Museveni president van 
Uganda en zowaar, hij gold in 
Afrika als een man die zijn land 
goed leidde. 

Alle keren dat schrijver Uganda 
bezocht ging het om wegenpro
jecten. Voor hem een welkome 
kans om wat meer van het land 
te zien. Een van de eerste tochten 
die hij maakte, ging noordwaarts 
naar het gebied van de Albert 
Nijl. Een rit van 340 km, waarbij 
hij tenslotte in de plaats Gulu 
arriveerde en in het Acholi Hotel 
overnachtte. Was hem in Kampala 
al opgevallen dat men kampte 
met de elektriciteitsvoorziening, 
hier in Gulu bleek helemaal dui
delijk hoezeer het land achterop 
was geraakt. In de koloniale tijd 
zou hier elektriciteit geweest zijn, 
maar nu was dat er in het hotel 
absoluut niet. Daar zat hij dan 
op zijn kamer met twee kaarsen. 
Maar de bediening deed zijn best. 
Een uurtje na zijn aankomst werd 
op zijn deur geklopt en ja hoor: 
daar verscheen een bediende met 
een emmer heet water, zodat hij in 
bad wat kon poedelen! 

De omgeving van Gulu was 
onveilig. In het hele noorden van 
Uganda werd de rust bedreigd 

door rebellen. Dit komt doordat 
Uganda sterk verdeeld was door 
de vele stammen die niet met 
elkaar overweg konden. Het was 
zaak om, voor je aan een tocht 
begon, na te vragen hoe de situ
atie was in het gebied dat je ging 
bezoeken. 

Aangekomen bij het plaatsje 
Moyo, bleek dat hij zich dicht bij 
de grens met Soedan bevond. 
Hier bij het plaatsje Moyo, had de 
United Nations organisatie voor 
vluchtelingenopvang (UNHCR), 
een kamp voor vluchtelingen 
uit Soedan. Dat waren er vele 
tienduizenden die gevlucht waren 
vanwege de voortwoedende 
burgeroorlog in ZuidSoedan. Het 
betrof vaak kinderen die waren 
gevlucht en geen ouders meer 
hadden. 

Het Victoriameer, begin van 
de Nijl 
De dag daarop keerde schrijver 
terug naar Kampala via de Owen 
Falls (afb.7) bij de plaats jinja. 
Daar hebben de Engelsen een 
waterkrachtcentrale gebouwd op 
een punt waar het Victoriameer 
uitmondt in de Nijl en deze rivier 
aan zijn lange tocht naar de Mid
dellandse Zee begint. De elektrici

teitscentrale is een groot complex 
en je rijdt met je auto over de 
stuwdam om de andere kant van 
de kloof te bereiken. Schrijver 
stopte er ook bij de Rippon Falls 
(afb.S), die nu niet meer te zien 
zijn, omdat sinds de aanleg van 
de stuwdam het water in de rivier 
gestegen is. Er staat nog steeds 
een plaquette op de plek waar 
Stanley voor het eerst de Nijl zag. 
Het was overigens Speke (afb.9) 
die in 1858 het Victoriameer 
ontdekte en niet Stanley. Stanley 
was wel degene die de verloren 
gewaande Livingstone vond na 
een maandenlange speurtocht 
in East Africa: "Dr.Livingstone I 
presume" (afb.to). 

Het westen van Uganda 
Op weg naar Port Fortal, bleek de 
hele streek te worden gedomi
neerd door theeplantages. Als 
altijd bij theehellingen, is het een 
adembenemend gezicht: die met 
de lage lichtgroene theestruiken 
begroeide hellingen. Tot aan de 
verre horizon aan toe zijn die op 
en neer golvende groene hel
lingen te zien (afb.11). Ook hier 
had schrijver in zijn oude gids 
van de East African Automobil 
Association (van 1971) een hotel 
gevonden, waarvan de beschrij

ving lyrisch was. En inderdaad 
toen hij de brede oprijlaan van 
het hotel 'Mountains of the Moon' 
opreed, klopte zijn hart vol 
verwachting. De uitgestrekte tuin 
links en rechts van de oprijlaan, 
met hoge populieren en het in de 
verte opdoemende rode dak van 
het lage hoofdgebouw van het 
hotel, leverden een schitterend 
plaatje op (afb.12). Het personeel 
was vriendelijk. Maar ook hier 
was de goeie oude tijd voorbij. 
Wederom was er geen stroom 
en weer werd hem heet water in 
emmers aangereikt, tezamen met 
een aantal kaarsen voor als het 
donker werd. 

Uganda, een wonderschoon en 
interessant land. Een Parel inder
daad. Maar ook een land dat vele 
conflicten heeft gekend. Gek idee. 
Misschien was die oude koloniale 
tijd toch niet zo slecht. 
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IN MEMORIAM 
DR. ALBERT LOUIS (19252013) 

KEES ADEMA, FAIRFIELD, CT., USA 

Een der grote Nederlandfilatelisten heeft voor het 

laatst zijn albums gesloten. Mijn vriend Albert Louis 

overleed op maandag 6 mei na de laatste tijd zeer met 

zijn gezondheid te hebben gesukkeld. 

Afgelopen februari, tijdens een bezoek in 
het ziekenhuis in Brühl (Duitsland), werd 
het duidelijk dat hij fysiek hard achteruit 
was gegaan vergeleken met ons treffen 
ervoor in juni 2012. De medische problemen 
waren ook toen al ernstig. Hij heeft van de 
op de filatelie gerichte verbouwing van de 
nieuwe woning in de plaatselijke senioren 
residentie helaas niet lang kunnen genieten. 
In 1942 moest hij op 17jarige leeftijd onder 
de wapenen en werd tijdens de invasie van 
Normandië gevangen genomen. De rest van 
de Tweede Wereldoorlog bracht hij door in een 
Engels POW kamp. Na de oorlog studeerde hij 
medicijnen en ontmoette Ilse, een artscollega 
die zijn vrouw zou worden. Ze waren actief in 
hun gezamenlijke praktijk tot 1990. 

Zijn interesse in de vroege zegels van Neder
land en in het bijzonder het platen van de 1852 
emissie begon in de 50er jaren. Hij was zich 
toen nog niet bewust dat ook andere verza
melaars hiermee bezig waren. In een vertaling 
uit de inleiding van deel 1 van de "Edition 
d'Or" serie uitgegeven door de veilinghuizen 
Heinrich Köhler / Corinphila: 

o.e. van Balen Blanken / 
Bert Buurman / 
Dr. Albert Louis 

m Londen, Wi (LR) 

Tijdens AMPHILEX1967 presenteerde dr. Albert 
Louis voor het eerst de plaat III van des 
cent blauw van emissie 1852, die hij volledig 
gereconstrueerd had met 100 individuele 
zegels. Hij ontmoette daar dr. Fred Reed uit 
New York, die ook plaatreconstructles aan 
het onderzoeken was. In 1968 werd het boek 
betreffende plaat III van de 5 cent blauw van 
de emissie 1852 gepubliceerd. Echter, het bleek 
dat het onderzoek naar alle 17 platen met 
1.700 plaatposities alleen kon worden bereikt 
door een grotere groep experts. Onder de 
leiding van G.C. van Balen Blanken (Neder
land), werkten dr. Fred Reed (New York), 
dr Albert Louis (Duitsland), Frans Driesens 
(Nederland), Ferdie de Beaufort (Zwitserland), 
Bert Buurman (Nederland) en soms Jan Poulie 
(Nederland) samen om de plaatreconstructie 
van de emissie 1852 te voltooien. Dit ambitieu

ze research projekt had succes. In 1976 werd 
het laatste van de 17 delen aan het publiek 
gepresenteerd. 

Overigens moet hieraan worden toegevoegd 
dat ook Johannes (Jo) de Kruyf (USA) aan dit 
project heeft meegewerkt. Dr. Louis was de 
laatste nog levende filatelist uit deze exclu
sieve groep. De uitgebreide correspondentie, 
waarvan een deel bewaard is gebleven, 
getuigt van de samenwerking en uitwisseling 
van gegevens onderling tussen deze filatelis
ten voordat de platen van de eerste emissie in 
boekvorm werden gepubliceerd. 
De door dr. Louis geëxposeerde kaders van 
de eerste, maar ook zeer in het bijzonder de 
tweede emissie van Nederland getuigden van 
zijn grondige research. Ze werden dan ook 
regelmatig hoog bekroond op FIP tentoonstel
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Palmares 'Philympia' 1970, Londen. De 'experts van de Nederlandse filatelie'. 

Bovenste rij: Nell van Balen Blanken, Hr. Fock, Dr. Albert Louis, J.L Van Dieten, Dr Ilse Louis, Dr. Fred Reed, Mw. Van Dieten, Mw. Clark, Mw. Cuggenheim, Mw. Fock. 
Onderste rij: G.C. Van Balen Blanken, Alan Clark, W.S. Wolff de Beer, Mw. Wolff de Beer (LR). 



Amphilex '77. Dr. Albert Louis en Simon Rietveld. (LR). 

lingen. Dat de nadruk bij het internationaal 
jureren vaak ligt op de eerste emissies was er 
vermoedelijk de oorzaak van dat de moeilijke 
tweede emissie misschien zelfs was onder 
gewaardeerd. Ook de 1867 emissie had zijn 
aandacht zowel als de koloniën. En dan kwam 
daarbij nog "Norwegian Ship Mail 18551900". 
Een waslijst van eersteklas collecties. 

Sinds circa het jaar 2000 verzamelde dr. 
Louis ook eofilatelie en zijn collectie over de 
'Belgische Opstand' periode behaalde groot 
goud op de FIP tentoonstelling in Portugal 
in oktober 2010. Over dit onderwerp gaf hij 
regelmatig presentaties, onder andere voor 
de 'Royal Philatelie Society London' waarvan 
hij een fellow was. Ik heb met dankbaarheid 
gebruik mogen maken van de brieven in zijn 
prachtige collectie en van zijn artikelen over 
de Belgische afscheiding voor deel 3 van mijn 

trilogie "Netherlands Mail in Times of Turmoil." 
Zijn suggesties hebben mij in ruime mate gehol
pen. Een genereuzer filatelist moet nog geboren 
worden. 

Talloze artikelen van zijn hand verschenen in 
"Onder de Loep", het tijdschrift van de 'Arge 
Niederlande'. Hij was van deze vereniging jaren 
lang de drijfveer en ontving op 16 maart van dit 
jaar een oorkonde ter gelegenheid van zijn 60! 
jarig lidmaatschap. 
Dr. Louis was lid van de 'Bund Philatelistischer 
Prüfer' sinds 1976 en vanaf 1983 van de 'Asso
ciation Internationale des Experts en Philate
lie'. Vele honderden certificaten dragen zijn 
handtekening. 

Het spreekt voor zich dat vele filatelistische 
organisaties hun waardering hebben getoond. 
Van de 'Briefmarkenfreunde Düsseldorf' 
ontving Louis de CarlRichard Brühl medaille. 
In 2003 werd hij geëerd met de Heinrich Köhler 
Prijs voor bijdragen aan de filatelie. Ik had de 
eer hem in 2009 in Brühl de prestigieuze Johan
nes de Kruyf Award van de 'American Society for 
Netherlands Philately' thuis te kunnen overhan
digen "In recognition and appreciation of hls 
selfless devotion and outstanding contributions 
to Netherlands Philately". Dit na een complot 
waarbij de gehele familie Louis betrokken was. 
In november 2012 ontving hij de 'Leon de Raay' 
medaille voor zijn artikel "Schatgraven bij de 
tweede emissie" in het juli/augustusnummer 
2011 van 'Filatelie' terwijl hij in maart van dit 

jaar nog door Klaus Weis, de president van 
de 'DASV e.V.' met de bekende SAVOplakette 
werd geëerd. 

Onder de glasplaat op mijn bureau ligt een 
favoriete foto, genomen tijdens de 
Monacophil tentoonstelling in Monte Carlo in 
2006. Hij en ik zijn daar in intensief filatelis
tisch gesprek, omgeven door tentoongestelde 
brieven, volledig onbewust van wat er om ons 
heen gebeurt. Zo zal ik me hem herinneren. 
Een goede vriend, een briljante filatelist. Ik zal 
hem zeer missen. 

Uit Hamlet: We shall not see his like again. 

Mijn diepe sympathie gaat uit naar Ilse, naar 
zijn kinderen Karl en Renate, en naar de rest 
van de familie. 

Kees Adema /Dr. Albert Louis tijdens Monacophil 2006 

DRUKWERKROLSTEMPELS 100 JAAR 
GERARD KARMAN, HEEMSTEDE 

Reacties: van 12 venamelaars ontving ilc een reactie op mijn artikel in 

het februarinummer over "Honderd jaar druicwerlcrolstempels". Drie 

verzamelaars hebben mij attent gemaakt op twee fouten in mijn lijstje met 

tien nieuwe ontdekkingen die ik met zoveel trots meldde. 

Vergissing 
Achteraf gezien begrijp ik niet dat ik zo licht
vaardig te werk heb kunnen gaan en hoe ik zo 
zeker kon zijn van mijn zaak. Het waren John 
Hoevenaar, Hans Kremer en Nico van der Lee. 
De twee foute 'ontdekkingen' waren Raalte en 
Lunteren. Raalte bleek Baarn te zijn waarvan 
een stukje van de poot van de B ontbrak en 
Lunteren kwam uit de bus als Dalfsen. Het was 
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Baarn (en met Raalte) 

uiteindelijk Hans Kremer (vanuit de Verenigde 
Staten) die Dalfsen '14 aan het licht bracht. 
Ik ben de drie inzenders zeer dankbaar dat ze 
mijn fouten hebben ontdekt en dat nu ieder
een kan weten dat de drukwerk rolstempels 
Raalte en Lunteren niet bestaan, zoals Cees 
Janssen al veel eerder wist. 

Bijzondere meldingen 
Met des te meer genoegen kan ik enkele 
bijzondere meldingen noemen, waarop ik niet 
had durven hopen. 
Wieger jansma bezit een cijfertype no. 50 
met het drukwerk rolstempel Heerenveen '19 
en een krantenbandje met het stempel Koog 
Zaandijk op cijfertype no. 50. 
Nico van der Lee bezit meerdere zeldzaamhe
den; Heerenveen '19 op los zegel en ook nog 
eens hetzelfde stempel op een blanco envelop, 
plus twee bandjes met Koog Zaandijk plus 
Uithuizen '20 plus Groningen 2 '20. 
Jelle Briedé mag zich gelukkig prijzen met 
het bezit van het stempel Zwolle '20 op vier 
verschillende waarden. 
Mike Molle maakte mij opmerkzaam op de 

Dalfsen (en met Lunteren) 

Nederlandse website "precancels" waarover 
hij het beheer voert. 

Waarom ik er zo aan hecht om deze bezittin
gen met naam en toenaam te noemen, is dat 
ik gedurende een heel lange tijd (vanaf 1969) 
de kantoren Heerenveen en Koog Zaandijk niet 
op drukwerk rolstempels heb aangetroffen of 
als bezit heb horen noemen, zodat ik wel eens 
twijfelde aan het bestaan ervan. We kunnen 
nu nog hoop hebben. 
De overige acht inzenders hadden wat minder 
te melden, variërend van het bezit van enkele 
zegels tot maximaal vijftien stuks, ofwel zij 
noemden geen aantallen. Niettemin plezierige 
reacties. 
Al met al ben ik zeer tevreden over deze 
resultaten. 



DE AANMAAK VAN POSTZEGELS 
BIJ 'S RIJKS MUNT 

HANS CAARLS, BLARICUM 

i) Sir Rowland Hill 

Ook in het midden van de 19e eeuw 
sloeg de recessie toe en zocht 
de minister van Financiën -mr. 
P.Ph. Van Bosse- naar mogelijk
heden om de kasmiddelen te 
vergroten. Gelijktijdig werd de 
postwet vernieuwd met als gevolg 
een vereenvoudiging van het 
postale bestel en een verbeterde 
dienstverlening. Dit in navolging 
van zo'n 25 landen en staten die 
reeds eerder de reorganisatie ter 
hand hadden genomen en tot de 
invoering van de postzegel had
den besloten. Groot Brittannië was 
in 1840 de koploper. Sir Rowland 
Hill (afb. 1) was hiermee, zonder 
het te weten, de grondlegger van 
een hobby die heden ten dagen 
nog steeds de gemoederen bezig 
weet te houden. 

In maart 1850 werd in Nederland 
besloten tot de invoering van de 
postzegel en de nieuwe postwet 
werd in dat zelfde jaar van kracht 
terwijl de paardenpost geleidelijk 
werd afgeschaft. 

De postbezorging geschiedde in 
de meeste gevallen in die tijd door 
middel van een systeem van beta
ling achteraf. Het was de gewoonte 
dat de ontvanger van de brief zelf 
het verschuldigde port betaalde. 
Naast het gevoel van een zekere 
kredietwaardigheid had men 
daarbij de gedachte dat als de 
'postloper' de brief bij achteraf be
taling bezorgde men er zeker van 
was dat de brief dan ook daadwer
kelijk op zijn van bestemming was 

Hoewel de geschiedenis van 's Rijks Munt terug gaat tot 

ver in de 10e eeuw is er toch spraice van een marlcant 

hoogtepunt in de toch al kleurige geschiedenis van 

dit bedrijf. Een hoogtepunt wat men 1,2,3 niet in deze 

omgeving zou verwachten. 

gearriveerd. Naast het systeem 
van achteraf betalen bestond ook 
het systeem van vooraf betalen 
(port payé), voor 1852 geschiedde 
dit door m iddel van baar geld. 
Na de invoering van de postzegel 
bleven beide systemen naast 
elkaar bestaan. Tot 1 mei 1877 was 
de frankering met baar geld in het 
binnenland mogelijk. 

Reeds per 16 juni 1875 was dit 
systeem voor brieven naar het 
buitenland afgeschaft als gevolg 
van de toetreding tot de Union 
Postale Universelle (UPU) die in 
1874 was opgericht. De totale 
omkeer van achteraf betalen naar 
verplichte betaling vooraf wekte 
in den lande grote beroering. Het 
liberale gedachtegoed (Thorbec-
ke) uit die tijd zal hieraan mede 
debet zijn geweest. 

3) Dr A Vrolik 

Muntdr.A.Vrolik(afb.3) 
werkzaam als inspecteur essayeur-
generaal. Zijn contacten met het 
ministerie van financiën waren 
blijkbaar van dien aard dat dr. 
Vrolik in november 1850 de 

2) De eerste postzegels 

Aanvankelijk werd de invoering 
bepaald op 1 januari 1851 doch als 
gevolg van de nodige problemen 
die gepaard gingen met de om
zetting van de gehele postadmi-
nistratie en, niet te vergeten, de 
productie en aanmaak van de 
postzegels, werd de definitieve 
invoering van de postzegel be
paald op 1 januari 1852 (afb. 2) 

WAAROM WERD DE 
FABRICAGE VAN POSTZEGELS 
ONDERGEBRACHT BU 
's RIJKS MUNT? 
Op zich is deze vraag niet eens zo 
moeilijk te beantwoorden en ligt 
er een logische verklaring voor de 
hand. Sinds 1840 was in 's Rijks 

opdracht kreeg om het traject voor 
te bereiden en maakte hij 
dienstreizen naar Frankrijk, 
Pruissen, Groot Brittannië en 
België. Daar liet hij zich breedvoe
rig informeren en op de hoogte 
stellen van de druktechnische 
processen en administratieve 
aangelegenheden die met de 
invoering van de postzegel 
gepaard waren. De ontvangen 
opdracht in combinatie met zijn 
functie bij de Munt zijn hoogst 
waarschijnlijk de oorzaak geweest 
dat muntmeester H.A. Bake, later 
bekend als H.A. Van den Wall Bake, 
als ondernemer en aannemer van 
dit bedrijf de opdracht tot 
aanmaak van de postzegel heeft 

gekregen, hoewel het meer voor 
de hand zou hebben gelegen dat 
de reeds in die tijd bekende 
drukker Johan Enschedé de 
opdracht zou hebben gekregen. 
De strenge controle en toezicht bij 
's Rijks Munt waren blijkbaar van 
meer doorslaggevende betekenis. 
Dankzij de de bijzondere 
nauwgezetheid van dr. Vrolik in 
zijn functie als voorzitter van het 
Munt Collegie (1851-1854) is zijn 
voorzitterschap als bijzonder 
waardevol te beschouwen. De zeer 
gedetailleerde verslagen geven 
blijk van een gezond zakelijk 
inzicht, een bijzonder sociaal 
gevoel en een voorliefde om alle 
problemen die aan de fabricage 
ten grondslag lagen zeer helder te 
omschrijven en weer te geven. Uit 
de allereerste agenda voor de 
vervaardiging van postzegels 
blijkt dat er al sprake was om de 
productie onder te brengen bij de 
Munt en dat het Muntgebouw 
ingericht zou worden onder 
toezicht van het Munt Collegie. Het 
lokaal waarin het Munt Collegie 
vergaderde werd aangewezen als 
de nieuwe werkplaats, (afb. 4) 

4) Gezicht op het complex van de Rijksmunt 
tussen de Oudegracht de Neude te Utrecht, 

met links het gebouw waarin van isji 
tot I860 ondermeer de postzegeldrukkerij 

ondergebracht was. 

DE STARTPROBLEMEN VAN DE 
POSTZEGELFABRICAGE 
In april 1851 verkreeg dr. Vrolik 
toestemming om in Londen 
de drukpersen te bestellen bij 



Hopkinson & Cope De bekende 
Belgische graveur Jacob Wie
ner werd gevraagd en bereid 
gevonden om de nodige kennis 
en machines te leveren die nodig 
waren om de postzegelfabricage 
op te starten Hi) leverde de trans
fermachine en vervaardigde de 
stempels, cilinders en drukplaten 
De oorspronkelijke gravure met 
de beeltenis van ZM koning 
Willem III werd vervaardigd door 
de Amsterdamse meestergraveur 
J W Kaiser naar een ontwerp van 
de schilder N Pieneman Al deze 
contacten werden gelegd door 
dr Vrolik en gezien het korte tijd-
bestek is hij zeer gedegen en vol 
zelfvertrouwen te werk gegaan Er 
werd geen lange weg bewandeld 
met het raadplegen van andere 
kunstenaars hier te lande Direct 
en zeker werd gekozen voor de 
kunstzinnige graveerkwaliteiten 
van Kaiser In september 1851 was 
Kaiser gereed met zijn gravure en 
waren tevens de lokalen in ge
reedheid gebracht zodat Wiener 
zijn werkzaamheden kon aan
vangen De stempels, cilinders en 
drukplaten werden in gereedheid 
gebracht De afbeeldingen wer
den door middel van reproductie 
overgebracht m de nog zachte 
stalen drukplaten Deze stalen 
platen, in het formaat van 28 x 
25,5 X 2 cm werden voorzien van 
4 blokken van ieder 25 postzegels 
onderling gescheiden door een 
zogenoemde 'brug' van circa o 9 
mm (afb. 5] 

Nadat alle 100 afbeeldingen over
gebracht waren werden, na het 
nemen van een aantal drukproe
ven en de nodige retouches, deze 
gehard en voor het maken van af
drukken in gereedheid gebracht 
Er werden in deze periode 3 
drukplaten aangemaakt te weten 
1 voor de 5 cent, 1 voor de 10 cent 
en 1 voor de 15 cent zegel 

WATERMERK 
Naast het vervaardigen van de 
drukplaten werden er onderhan
delingen geopend met papierle
veranciers De erven Dirk Blaauw 
uit Wormerveer verkreeg de 
opdracht om m het goede seizoen 
de benodigde riemen (500 vel per 
riem) handgeschept papier aan te 
maken Dat ging gepaard met de 
nodige problemen Allereerst 
moest er een watermerk ontwor
pen worden Toen het watermerk 
zijn goedkeuring verkreeg (afb. 6) 
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werd deze aangebracht op de 
zeven van de schepramen 
hetgeen een zeer nauwkeurig 
werk was 
De 4 X100 watermerken zijn in 
circa 2 maanden aangebracht 
door middel van zilverdraad Het 
aanbrengen van een watermerk is 
feitelijk het plaatselijk verdunnen 
van de papiermassa waardoor 
er een afbeelding in het papier 
ontstaat 
De keuze van het watermerk 
vormde op zich geen probleem 
In het Museum voor Communi
catie in Den Haag bevinden zich 
de 2 tekeningen van zowel het 
goede- als het afgekeurde model 
De goedkeuring werd gegeven 

6) Watermerk 

s) Vemdeling en brugparen 

aan een posthoorn (waarschijn
lijk afkomstig uit het wapen van 
prms Willem van Oranje) Men 
wist toen nog niet dat deze keuze 
later een grote bron van ergernis 
zou worden met betrekking tot 
depapierfabricage Ter hoogte 
van de 'hoorn' van het watermerk 
ontstonden gaten m het papier 
en die vormden de aanleiding 
tot vele duizenden afgekeurde 
vellen postzegelpapier Dat 
afkeuren ging gepaard met groot 
tijdverlies omdat het met altijd 
mogelijk was om van het droge 
seizoen gebruik te maken om het 
papier te laten drogen Naast de 
ontstane papierschaarste hebben 
het inwerken van nieuw personeel 
en het omgaan met deze geheel 
nieuwe materie er toe geleid dat 
muntmeester Bake met op tijd zijn 
contractueel overeengekomen 
quotum van 300 000 postzegels 
kon nakomen In plaats van de 
overeengekomen datum van 1 
november 1851 werden de postze
gels pas op 2 december geleverd 
Dezelfde problematiek was er de 
oorzaak van dat er zelfs in maart 
1852 in het geheel geen postzegels 
meer konden worden gedrukt. 

-wordt vervolgd-

Lijst van geraadpleegde 
archivalia en geraadpleegde 
literatuur: 
Archief van 's Rijks Munt 
Archief van het ministerie van Finan
cien opgenomen m het Nationaal 
Archief te 's Gravenhage 
Archief Museum voor Communicatie 
te 's Gravenhage 
Archief Museum Johan Enschede te 
Haarlem 
Archief Nederlandse Bank te Amster
dam 
Gerechtelijk Laboratorium te Rijswijk 
TNO Instituut te Delft 
Drs H H Van Hugten te Bussum 
Drs G C J J Ottenheym, Ontstaan en 
invoering van de eerste 
Nederlandse postzegels 1850-1852, 
uitgave 1969 
NVPH catalogus uitgave 2013 
Boeken van Balen Blanken en Bert 
Buurman 
van Dieten postzegelveilingen 
Publicaties van de Studie- en Kontakt-
groep Nederland ie emissie 1852 
www wikipedia nl 
www hetutrechtsarchief nl 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het septembernummer 
2013 (verschijnt 5 september 
2013) moeten uiterlijk op 1 
juli 2013 in het bezit zijn van 
de redactie van 'Filatelie', 
Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
email naar 
hillesumiSfilatellst.com 
Per email heeft de voor
keur! 

Voor opname onder het 
kopje 'Ruildagen' moet u de 
volgende gegevens vermel
den: datum, plaats, locatie, 
adres locatie, openings
tijden en telefoonnummer 
en/of email adres van de 
organisator. Onvolledige 
opgaven van evenementen 
kunnen helaas niet verwerkt 
worden. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samen
gesteld, kan de redactie 
niet garanderen dat de 
genoemde evenementen 
ook op de opgegeven data 
en tijdstippen doorgang 
vinden. De redactie aan
vaardt geen aansprakelijk
heid voor eventuele fouten 
in de evenement gegevens. 
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 aangeboden. Wij ad
viseren u met klem om  en 
dat geldt dan vooral bij het 
bezoeken van ver van uw 
woonplaats gelegen evene
menten  eerst even met de 
organisatoren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

Nog tot en met 30 juni: 
Den Haag. Museum voor 
Communicatie, Zeestraat 80
82. Tentoonstelling Branding 
Beatrix 
di.vr. 10.0017.00 uur, zazo 
12.001700 uur. 

28 augustus: 
Bankgicok. Thailand 2013. 
http://www.thailand20n.com/ 

2629 september: 
Moskou. Rossisca 2013, 
Congress Centre of the 
Chamber of Commerce 

n and Industry of the Russian 
~ Federation. 6 llyinkaUlitsa. 
tv Internationale tentoonstel
— ling. Uitsluitend top collecties 
* van leden van Europese 
• filatelistische academies. 

httEV/rusacademfilately.ru/ 
% philately announcement/ 
' rossica  2on schedule, 

ot.eyents_/2j/ 

67 september: 
Bameveld. Hollandfila, Velu

wehal, NieuweMarkt 6,3771CB 
Bameveld, 10.0017.00 uur. 
www.eindeiaarsbeurs.nl 

29 september 
Den Haag. Groot postze
gelfeest, (tentoonstelling en 
beurs) 
SBS Bridgehome, Kerketuinen
weg 2,10.001700 uur 
www.zhpv.nl 

18,19,20 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2013, 
Americahal, Laan van Erica 
50, vr, za: 10.001700 uur; 
zo 10.0016.00 uur. 
www.postex.nl 

2426 oktober: 
SIndelfingen, Duitsland. 
\nternationale Briefmar
kenbörse, Messe. 
http://www.briefmarken
messe.de/content/html/ 
sindelfingen.html 

1925 november: 
Rio de Janeiro. Brasiliana 
2013. www.brasilianazon. 
net.br 

57 december: 
Monaco. Monacophil 2013, 
Musée des Timbres et des 
Monnaies, 11 Terrasses de 
Fontvielles. 
www.monacophil.eu 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

8 juni: 
Leusden. De Til, Hamersveld
seweg 30,13.0016.30 uur. 
T: 0334943220. 
Maassluis. Zalencentrum |o
ningshof, Uiverlaan 20,12.00
16.00 uur. T: 0105916747 

9 juni: 
Boxtel. Gemeenschapshuis 
De Walnoot, Reginahof 1, 
10.0013.00 uur. 
T: 0411673485. 
VenJo. Zalencomplex Limi
anZ. Kaldenkerkerweg 182b, 
10.0013.00 uur. 
T: 0773820064. 

Wijchen. De Globe, Brede 
school Het Noorderlicht, Roer
dompstraat 76,10.0013.00 
uur. T; 0246413608 of 024
6413355. 

8 juni: 
Gouda. Bernhardflathof
zaal Zorgcentrum, Koningin 
Wilhelminaweg 400,12.30
16.30 uur. T: 0182374230 of 
0611837028 

15 juni: 
Boskoop. NVPV. De Stek, Put
telaan 148,10.00 1700 uur. 
T: 0182 616946 
jandezwi)ger(5)telfort.nl 
Woudenberg. Onder de 
Loep, Cultureel Centrum De 
Camp, De Bosrand 15,13.00
16.30 uur. T: 0332863510. 

16 juni: 
Uden. PZV VolkelUden, Tref
centrum. Cellostraat 1,09.30
12.30 uur. T: 0413265240. 

17 juni: 
Deventer. Beursavond, 
Wijkgebouw aan de Van 
Vlotenlaan 85,19.0022.00 
uur. T: 0570615873. 
www.deventerpostzegelver
enioing.nl 

18 juni: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruïneweg 272,19.0022.00 
uur. T: 0243584332. 
secretarisginoviopost.nl 

20 juni: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat 33. Vanaf 19.00 uur. 
T: 0455415088. 

22 juni: 
Dordrecht. Dordtse Postja
ger, De Gravenhorst DublDel
dam, Vijverlaan 1002,10.00
16.00 uur. T; 0786140706. 

23 juni: 
Diemen. De Zegelaars. 
Clubhuis De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 09.0016.00 
uur. T: 020 6942002 

N E D E R L A N D 

Ontwerp door Jan Bons voor postzegels Nederland 199;, 
Herdenking Tweede Wereldoorlog: bezet, geknecht, geteisterd, 

gebrandschat (Museum voor Communicatie). 

Russische Kamer van Koophandel, de locatie waar van 27 tot 
en met 29 september de 'International Philatelic Exhibition' 

wordt gehouden 

24 juni: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruïneweg 272,19.0022.00 
uur. T: 0243584332. 
secretarisfflnoviopost.nl 

29 juni: 
HardinxveldGiessendam. 
Dorpshuis Drijvershof, Nas
saustraat 6,10.0016.00 uur. 
T: 0620111834 
arjanvanbaaren@planet.nl 
www.dephilatelist.nl 
Roermond. Postzegelver
eniging Roermond, Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 10.00
13.00 uur, T: 0475321179. 

6 JULI: 
PU'REN (GLD). 't Voorhuys' 
naast de Andreaskerk, Voort
huizerstraat 14,10.0016.00 
uur. T: 0332459923. 
profan@chello.nl 

7 juli: 
Venlo. Zalencomplex 
LimianZ. Kaldenkerkerweg 
182b, 10.0013.00 uur. 
T: 0773820064. 

14 juli: 
Boxtel. Gemeenschapshuis 
De Walnoot, Reginahof 1, 
10.0013.00 uur. 
T: 0411673485. 

18 juli: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat 33. Vanaf 19.00 uur. 
T: 0455415088. 
Schagen. Openlucht verza
melmarkt, centrum. 10.00
17.00 uur. T: 0226722920. 

15 augustus: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat 33. Vanaf 19.00 uur. 
T: 0455415088. 

25 augustus 2013 
Echt. Postzegelbeurs bi| café 
"De weegbrug"Stams Loper
weg 10, Echt 9.3012.00 uur. 
hotterbeekx@hetnet.nl 

29 augustus: 
Schagen. Openlucht verza
melmarkt, centrum, to.oo
1700 uur. T: 0226722920. 

VEILINGEN 

3 juli: 
Zwolle. Veilinghuis "De 
Voorstraat". 19.00 uur, 
T; 0384211045 
www.devoorstraat.nl 

1 september 2013: 
Zwijndrecht. Poststukken, 
postgeschiedenis en postze
gels, "Sheraton i Peel" 
René Hillesum Filatelie, Post
bus 7 3330 AA Zwijndrecht, 
telefoon:o786ioi520. 
email: Hillesum@filatelist. 
com website: www.filatelist. 
com Skype: rene.hillesum 

3,4, 5 oktober: 
Amstelveen. Veiling Co
rinphila. T: 0206249740. 
www.corinphila.nl 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082, 
2518 AD 's Gravenhage 
T: 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag 1017 uur, zaterdag, 
zondag en feestdagen 1217 
uur. Gesloten op maandag, 
Koningsdag, 25 december en 
1 januari. Museumjaarkaart 
gratis. 
Studiezaal Postwaarden 
Maandelijks kunt u  alleen op 
afspraak  origineel materiaal 
uit het depot postwaarden 
bestuderen en bezichtigen. 
De museumbibliotheek is 
toegankelijk na telefonische 
afspraak: mevr, Spiekman 
(T: 0703307570, 's morgens). 

http://www.thailand20n.com/
http://www.eindeiaarsbeurs.nl
http://www.zhpv.nl
http://www.postex.nl
file:///nternationale
http://www.briefmarkenmesse.de/content/html/
http://www.briefmarkenmesse.de/content/html/
http://www.brasilianazon
http://net.br
http://www.monacophil.eu
http://www.deventerpostzegelverenioing.nl
http://www.deventerpostzegelverenioing.nl
mailto:arjanvanbaaren@planet.nl
http://www.dephilatelist.nl
mailto:profan@chello.nl
mailto:hotterbeekx@hetnet.nl
http://www.devoorstraat.nl
http://www.filatelist
http://www.corinphila.nl
http://www.muscom.nl


Scan code & 
een afspraak. 

NU INZENDEN! 
Grote veiling in augustus! 
os^ 

i OMMISSION 
INTERAILIEE 

MARIFNWCRnFR 

Rariteiten uit de verzameling van Frank Michel 

Hoge voorschotten reeds bij Inzending 

Catalogus per post aan meer dan 10.000 klanten 

B| / Inzending is vanaf overdracht verzekerd 

Afhalen van inzendingen uit Nederland na overleg. 
[•iMiMliraMK»! II f:11 •iHf'i i i iT^iiiBKaU] 

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

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

Beste 
.prVjzenj per jaar 

^ r^T 

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


BOEKJES 
Samenstelimg. 
Walter M.A. de Rooi) 
Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk 

Australië 
World Stamp Expo 
Australië noemde het de 
grootste postzegeltentoon
stelling die in de afgelopen 
30 jaar op het zuidelijk 
halfrond gehouden werd. 
Maar liefst zes dagen lang 
van 10 tot 15 mei was 
Melbourne het centrum 
van de postzegelwereld. 
Niet toevallig juist dit 
jaar: het eeuwfeest van de 
eerste nationale postze
gel: de kangoeroe op de 
landkaart. 
Natuurlijk verschenen 
er ook de nodige post
zegelprodueten. Daarbij 
ook enkele boekjes: een 
Kangaroo and Map sou
venirboekje ($ 24.95) en 
een prestige boekje dat de 
geschiedenis van de kan
goeroe  op Australische 
postzegels illustreert 
($ 12.95). Beide verschenen 
op 10 mei. 

Australische vogels 
Op 11 mei volgde een serie 
van vier vogelzegels (60c, 
$1.20, $1.80 en $3.00) 
met afbeeldingen van 
pardalotes (diamantvo
gels), inheemse vogels, 
een beetje lijkend op onze 
winterkoninkjes. Er zijn 
nogal wat soorten, die ge
kenmerkt worden door de 
aanwezigheid van kleine 
witte vlekjes en een klein 
staartje. 
De zegels zijn ook in een 
$ 24.95 kostend prestige
boekje te koop. Tijdens 
de tentoonstelling was er 
tevens een speciale editie 
(oplage 2500 stuks) voor 
$ 29.95 verkrijgbaar. De 
waarde van $ 1.20 werd 
ook aangeboden in vel
letjes van vijf stuks. En 
twintig van die velletjes in 
een zogenaamd c/)ei?«e
book. Maar dan heb je wel 
honderd zegels! 

De vier diamantvogels 

Regeringsgebouwen 
Ook na de Expo gaat 
de post onverminderd 
voort. Zo komt er op 11 
juni een serie postzegels 
met afbeeldingen van 
regeringsgebouwen in 

Perth, Hobart, Sydney en 
Adelaide. Het zijn fraaie 
voorbeelden van histori
sche architectuur. De vier 
zegels, elk van 60c, zijn 
ook verkrijgbaar in een 
boekje van twintig stuks. 
Een chequebook met 
twintig van deze boekjes 
behoort ook weer tot het 
assortiment. 

Regeringsgebouwen in Australië 

Bloeiende struiken op 
Kersteiland 
Het tot het Gemenebest 
van Australië behorende 
Kersteilandkomtopi8 
juni met vier zegels (twee 
maal 60c en twee maal $ 
1.20) met afbeeldingen 
van inheemse bloeiende 
struiken. De zegels worden 
door de Australische post 
uitgegeven en vermelden 
ook de r\3.am Austral ia 
en in een kleinere letter 
Christmas Island. 
De zegels van 60c worden 
ook verkocht in een tien 
zegels tellend boekje. En 
twintig van die boekjes 
vormen weer een ... Maar 
dat verhaal kent u al. 

Azerbeidzjan 
Europa 
De twee op 25 februari 
verschenen postzegels met 
afbeeldingen van post
voertuigen zijn ook in een 
boekje verkrijgbaar. De 
zegels, van 20 en van 6og, 
zijn per vier têtebêche 
in het boekjesvelletje 
gerangschikt. 

Voorzijde van het Europaboek/e 
van Azerbeidzjan 

Cyprus 
Koetsen, ezels... 
De eerste postdienst op 
Cyprus ontstond pas in 
1845. Lange tijd gebeurde 
dat, zoals m vele landen, 
met postkoetsen. Op het 
platteland van Cyprus zelf 
met ezels. 
De eerste postauto's wer
den in gebruik genomen 
in 1910. De beide Europaze
gels van dit jaar, uitgeko
men op 2 mei, bevatten 
afbeeldingen van kleine 
bestelauto's zoals die 
tegenwoordig in gebruik 
zijn. 
De zegels, van € 0,31 en 
€ 0,51, zijn ook in boekjes 
verkrijgbaar. Deze bevat
ten velletjes met vier 
zegels van elk, zodat de 
verkoopprijs op € 3.40 
komt. 

Ook deze zes zegels zijn 
verkrijgbaar in boekjes 
(400.000), vermelden het 
f klas tarief en ook hier 
was Enschedé de drukker. 

Van sommige van deze sporten 
bestaan zelfs wereldkampioen

schappen! 

Franicrijlc 
Uitgiftedata 
De Franse post goochelt 

GrootBrittannië 
Voetbalhelden 
Van het in het aprilnum
mer aangekondigde 
boekje met voetbalhelden 
uit het verleden kon de 
verkoopprijs nog niet 
meegedeeld worden. 
Het inmiddels op 9 mei 
verschenen boekje, in een 
nieuwe verpakking, kost 
{11,11. 

Ierland 
Nieuwe permanente 
zegels 
Als gevolg van de nieuwe 
posttarieven  ingegaan 
op 1 april  verschenen er 
twee nieuwe permanente 
zegels. De 60c voor bin
nenlandse post met een 
afbeelding van de putter 
(distelvink) en 90c met 
een zeeanemoon, ook 

Finland 
Moomins 
Al in 1992 verscheen er een 
postzegelboekje met de 
Moomms, de Finse strip
helden van de schrijverte
kenaar Tove Jansson.Later 
volgden er meer en recen
telijk  op 6 mei  kwamen 
de Moomins opnieuw op 
een zestal kleurige postze
gels tot leven. 

De zegels zijn verkrijg
baar in boekjes (500.000 
stuks), hebben als frank
eerwaarde 'ie klas' (= 80c) 
en zijn vervaardigd door 
de Nederlandse drukker 
Joh. Enschedé. 
Finse eigenaardigheden 
Zagen we in maart al 
postzegels met toilet
gebouwtjes, de Finnen 
hebben nog meer gekke 
dingen. Op 6 mei ver
schenen zes postzegels 
met 'unieke' sporten: 
vrouwen dragen, gitaar 
spelen zonder gitaar, op 
een mierenhoop zitten, 
laarswerpen, mannetje 
rijden en moerasvoetbal. 

Populaire Moomins 

nogal eens met zijn 
uitgiftedata. Het eerder 
in deze rubriek gemelde 
boekje met paardenras
sen verscheen al op 8 april 
en dat met de 'water
kunst' van voor en na het 
impressionisme op 29 
april. Overeind blijft wel 
dat beide boekjes twaalf 
'groene' zegels bevatten 
en derhalve € 6.96 kosten. 

Griekenland 
Europa 
De aankondiging in het 
meinummer was niet cor
rect. Het boekje met Euro
pazegels bevat namelijk 
de beide zegels: 
€ 0.78 postfiets en 
€ 3.28 postauto tweemaal. 
De prijs van het boekje, 
waarvan er 12.000 zijn 
vervaardigd, is € 8.10. 
Twee cent korting dus. 

*UAS 

De beide Europazegels van 
Griekenland 

wel paardenanemoon 
genoemd. 
Beide zegels zijn ookin 
boekjes van elk tien stuks 
verkrijgbaar. De zegels zijn 
zelfklevend. 
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Korea-Noord 
Zeedieren 
In een op 21 maart versche
nen boekje bevindt zich 
een velletje met vier zegels 
waarop zeedieren staan 
afgebeeld: witte haai (30 
won), zeeschildpad (50 
won), baars (90 won) en 
zeepaardje (110 won). Het 
boekje kost 294 won. Het 
is in dit land de laatste 
jaren gebruikelijk dat de 
prijs van het boekje 14 won 
hoger is dan de nominale 
waarde. Er is, zoals steeds, 
ook een ongeperforeerde 
versie. De prijs ervan is 
gewoonlijk dubbel. 

Walrussen op het boekje van 
Noord-Korea 

Dag van de Zon 
Dit boekje verscheen 
op 15 april ter gelegen
heid van de Dag van de 
Zon. Op de zegels staan 
zomerbloemen (waarden 
30,50,70 en 90 won), die 
door verschillende landen 
aan president Kim II Sung 
geschonken zijn. Aldus de 
toelichting in het boekje. 
Prijs van het boekje is 254 
won. Ook nu weer een 
ongeperforeerde versie. 

Bloemen voor de president 

Kroatië 
Fauna 
Al vele jaren schenkt de 
post van Kroatië aandacht 
aan de fauna en de flora 
van het land. Een kwart 
van de oplage is ook 
steeds in boekjes verkrijg
baar. Dit jaar is de fauna 
aan de beurt. Op 8 april 
verschenen drie postze
gels met afbeeldingen van 
de vuurbuikpad (i.6ok), 
de salamander (3.10k) en 
de grottenolm (4.60). Alle 
drie zijn ze ook per tien 
in een boekje te koop. 
Oplage 5000 boekjes. 

Letland 
Europa 
De bezoekers van de Messe 
in Essen - waaronder tradi
tiegetrouw veel Nederlan
ders - werden aangenaam 
verrast bij de stand van 
Latvijas Pasts. Op 2 mei 
gaf de post van Letland 
namelijk ook een boekje 

uit met de Europazegels 
van dit jaar. Het bevat vier 
postzegels van 0.55L met 
daarop afgebeeld een 
postkoets en een postwa-
gon. De oplage bedraagt 
5000 boekjes. 

Voorzijde van het Europaboekje 
van Letland 

Man 
De drie benen in het 
wapen 
Op veel gebouwen en mo
numenten op het eiland 
Man staat de triskilion 
afgebeeld, een rad dat 
bestaat uit drie mensenbe
nen. Het is een symbool uit 
de heraldiek dat staat voor 
vrijheidszin en onverzet
telijkheid. 
Op 3 april kwam de post 
van het eiland met een 
serie van acht postzegels 
waarin de ontwikkeling en 
de varianten van dit sym
bool geschetst worden. 
Het wordt vaak vergezeld 
van de tekst 'Quocunque 
)eceri Stabit' oftewel 'Hoe 
je het ook werpt, het blijft 
staande'. 
Twee van de zegels 
zijn ook in een boekje 
verkrijgbaar. Het ene 
bevat tienmaal 40p voor 
post op het eiland en het 
andere tienmaal 42p voor 
post naar het Verenigd 
Koninkrijk. 

Triskelion, als symbool al gebruikt 
sinds de oudheid 

Nieuw-Caledonië 
Het leven in de zee 
Bij Nieuw-Caledonië ligt 
de grootste lagune ter 
wereld, die jaarlijks door 
duizenden kitesurfers, dui
kers, zeilers en snorkelaars 
bezocht wordt. Dat een 
serie postzegels dit gebied 
als onderwerp heeft zal 
niemand verbazen. 
Op 7 juni verschijnt een 
boekje met tien zelfkle
vende postzegels van 
elkiioXPF. De oplage 
bedraagt 60.000 boekjes. 

Noorwegen 
Toeristenzegels 
Het thema van de toeris
tenzegels van dit jaar is 
de actieve vrijetijdsbeste
ding. Niet voor iedereen 
geschikt lijkt me zo: 
ijsklimmen, wildwaterva
ren en rivierboarden. De 
zegels beelden de Jostedal 
gletsjer af, de berg Gausta-
toppen en de Sjoa rivier. 
De zes zegels zijn over drie 
boekjes verdeeld: tien 
maal A-binnenland (9.50 
kr), A-Europa (13.00 kr) en 
A-overzee 15.00 kr). 
De boekjes zijn vervaar
digd door Joh. Enschedé 
in oplagen van 319.000 
(binnenland en Europa) en 
219.000 (wereld). 

Zes toerlstenzegels m drie boekjes 

T.A.A.F. 
Reizen 
Frans Antarctica ofte
wel Terres Austraies et 
Antarctiques Frangaises 
verrast de postzegelwereld 
sinds een jaar of tien zo af 
en toe met een grootfor
maat postzegelboekje. 
Op 5 april verscheen er 
weer zo'n boekje met als 
thema het reizen in het 
Antarctisch gebied. De 
nominale waarde in euro's 
ligt op € 25. Voor dat geld 
krijg je 16 postzegels met 
de vermelding 'Lettre 20g 
tarif international'. 
Opmerkelijk is wel dat 
dit overzeese gebied van 
Frankrijk vijf districten en 
o (nul) inwoners telt. 

Tanzania 
Toeristische attracties 
Tanzania heeft toeristen 
wel wat te bieden: de 
Kilimanjaro met z'n Kibo 
(bijna 6000 meter hoog), 
het eiland Pemba en wild 
als giraffen en leeuwen. 
Al eerder verschenen er 
postzegels (en boekjes!), 
waarop het land met z'n 
uitzonderlijke flora en 
fauna te zien is. 
De vier hierboven genoem

de voorbeelden staan op 
de eerste zelfklevende 
postzegels van dit land, 
inmiddels verschenen op 
16 mei 2011. En alle vier 
blijken ook al ruim twee 
jaar verkrijgbaar te zijn 
in boekjes! Ze bevatten 
acht zegels van 500 (berg 
Kibo), 700 (Pemba), 800 
(giraffen) en 900s (groep 
leeuwen). Verrassend 
overigens dat deze boek
jes hier nog niet eerder 
gesignaleerd werden. 

Groep leeuwen in Serengeti 
National Park 

Verenigde Staten 
Old Glory 
De Amerikaanse vlag 
wappert het hele jaar door 
op de vlagzegels, die op 
17 mei verschenen. Het 
gaat om vier zegels (vier 
seizoenen) die ook in een 
vouwboekje van twintig 
stuks verkrijgbaar zijn. De 
zegels hebben de bekende 
aanduiding for ever. Het 
tarief is momenteel 46c. 
Twee drukkers vervaar
digden de boekjes: APU 
en SSP. De letter bij het 
plaatnummer geeft dit 
verschil aan. Wie heeft 
welk nummer? 

old Glory in vier seizoenen 

Zweden 
Koekjes 
Koken is in tegenwoor
dig: er worden boeken 
overvolgeschreven, 
tv-programma's en blogs 
besteden er volop aan
dacht aan. Ook het bakken 
van koekjes lift mee in de 
groeiende belangstelling. 
^aarhigh tea in Neder
land erg in zwang is, houdt 
men in Zweden meer van 
een coffee party. Met 
koekjes natuurlijk. 
In een vijftal op 8 mei 
verschenen koekjeszegels 
wordt dit aardig geïl
lustreerd. Vier van deze 
zegels zijn alleen in een 
boekje verkrijgbaar. Het 
bevat tien zegels met de 
vermelding 'brev', be
stemd voor binnenlandse 
brieven. (6 kr). 

De vier zegels met boekjes 

Zwitserland 
Musea 
Hoewel Zwitserland maar 
een klein land is, telt het 
toch altijd nog meer dan 
1000 musea. Een fors aan
tal ervan is klein en vaak 
gewijd aan de regionale 
en lokale geschiedenis. 
Om wat meer aandacht 
aan het nationale erfgoed 
te geven, en om het 
behoud ervan te steunen, 
besloot de stichting Pro 
Patria met de postzegels 
dit jaar de kleine musea 
postale aandacht te 
schenken. 
Op 7 mei verschenen er 
vier postzegels met wat 
voorbeelden van typisch 
Zwitsers erfgoed. Twee 
ervan zijn ook in een post
zegelboekje verkrijgbaar: 
de waarde van 85+40 R 
(zes stuks) en 100+50 Rp 
(vier). De verkoopprijs van 
het boekje is Fr 14.50. 

Afgebeeld op de beide zegels in het boekje is een strooien hoed (circa 192}) 
en een houtschaaf (begin 1900) 



NIEUWE UITGIFTEN 
Samenstelling: 
ArieNoorlandAIIP 
Postbus 21331,3001 AH Rotterdam 

TnSëzêlSbriek worden 
zegels vermeld van landen 
die  voor zover dat valt na 
te gaan  zijn aangesloten bij 
de Wereldpostunie (UPU). in 
enkele gevallen worden ook 
nietUPUlanden vermeld, 
bijvoorbeeld als hun uitgiften 
als normale emissies in 
de algemeen gebruikte 
postzegelcatalogi (zoals Michel 
en Yvert) worden vermeld. 

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

EUROPA 

ALAND 
46'i3. Waterlelies. 
Inrikes (€ 1.), € 2.50. Soorten 
resp. Nymphaeaaiba, 
Nuphar lutea. 

i27'i3. Muziekfestivals. 
Lokalpost (€ o.8o),Världen 
(€1.10). Resp. Rocko|f|es
tival (Marienamn), Island in 
the sun (Jurmo). 

58'i3. Veerboot. Gezamen
lijke uitgifte met Rusland. 
€2.. m.s. 'Princess Anas
tasia'. 
208'i3. Sepac*, vlinder. 
Världen. Inachis io. 

ANDORRA FRANS 
ii5'i3. Place Rebés. 
€ 0.63. Plein met huizen in 
Andorra la Vieille. 

i85'i3. Europa, postvervoer. 
€ 0.80. Historische postbus. 

I — ANDORRA SPAANS 
^rZ 65')3. Diversiteit in An
Q ) m dorra, Portugese bevolkings

H h ^ ö Sroep. 
^ K es € 0.90. Vrouwen in kleder

l i f _ dracht. 
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AZERBEIDZJAN 
^o-e^-'^i. IAAS20 jaar. 
0.20 M. (ook ongetand). 
Beeldmerk. 
ii4'i3. Vuurtorens. 
Velletje met vijfmaal 0.50 m. 
(ook ongetand). Shivelan, 
Amburan, Boyuk Zhire, 
Absheron, Chilo. Op rand 
landkaart. 

i44'i3. Volksdansen. 
Gezamenlijke uitgifte met 
WitRusland. 
Velletje met 0.50,0.50 m. 
(ook ongetand). Dansparen 
uit Terekeme (Azerbeidzjan), 
Kryzhachok (WitRusland). 

BOSNIËHERZEGOVINA 
i53'i3 Insecten. 
Velletje met tweemaal 
2.50 KM. Chorthippus brun
neus, Tibicen linnei. 
203'i3. Historisch erfgoed. 
0.70 KM. Vestingruïne in 
Kijuc. 

BOSNIEHERZEGOVINA 
(Kroatische PostAAostar) 
54'i3. Europa, postvervoer. 
3., 3. KM. (samenhangend). 
Bestelwagen, bromfiets. 

POSTANSKI KOMBI BcU^OPA 

3,00 

BULGARIJE 
293'i3. Groetzegels. 
0.65,0.65, 0.65,1. L. Resp. 
Vogel met druivenplant en 
wijnvat, clown met trompet, 
haas met fiets en huis, bellen. 
293'i3. Voetbalclub FC 
Chemo More 100 jaar. 
0.65 L. Spelers, beeldmerk. 
54'i3. Voetbalclub FC 
Slavia 100 jaar. 
0.65 L. Spelers, beeldmerk. 
i24'i3. Eerst vrouwen in de 
ruimte 50 jaar geleden. 
Blok 0.65 L. Russische astro
naute Valentma Tereshkova 
('937) Op rand Amerikaanse 
Sally Ride (19512012) en 
Chinese Liu Yang (1978). 

CYPRUS 
25'i3. Europa, postvervoer. 
€ 0.34, 0.51. Brievenbussen 
met postauto's. 
2513. Flora. 
€ 0.22; blok € 0.85. Twee
maal Origanum dubium. 

DUITSLAND 
25'i3. Toeslagserie' Voor 
de Sport'. 
€ 0.58*0.27, 0.90+0.40, 
145*0.55. Muis van cartoonist 
Uli Stein resp. bij start van 
sprint, met surfplank, tijdens 
turnoefening. 

25'i3. Europa, postvervoer. 
€ 0.58. Elektrische pakketbe
stelwagen uit 1908. 
25'i3.200e geboortedag 
Richard Wagner (18131883). 
€ 0.58. Portret componist en 
handschrift. 

ESTLAND 
i24'i3. Klederdracht. 
€ 0.45,1.. Man en vrouw uit 
resp. Kihelkonna, Karja. 

1 ÉSi 
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254'i3. Ijsbreker Tarmo 
50 jaar. 
€1.. Schip. 

25'13. Eerste Estlandse 
satelliet. 
Blok €1.10. Satelliet. 
25'i3. Europa, postvervoer. 
€ 1., 1. (samenhangend). 
Postkoets met paarden, 
bestelwagen. 

FAERÖER 
294'i3. Europa, postver
voer. 
7., 12.50 kr. Resp. bestel
wagen Fiat DobloMaxi, 
vrachtauto Scania R420. 
294'i3. Rat en muis. 
11., 12.50 kr. Resp. Rattus 
norvegicus, Mus domesticus. 

FRANKRIIK 
i6'i3. Tuinen van Frankrijk, 
ontwerpen van André Le 
Nótre (16131700). 
Velletje met tweemaal € 2.55. 
Versailles met fontein en 
kasteel, Chantilly met kasteel 
en vijver. 
3613. Rode Kruis, 'Kleine 
stromen maken grote rivie
ren'. 
Twaalfmaal Lettre verte 20g. 
(in boekje). Mont Gerbier de 
jonc, Lac de Grangent met 
kasteel, Blois met brug en 
schip, CandesSaintMartin, 
Bec d'Allier, Gien met brug, 
IngrandessurLoire met 
brug, Champtocreau met 
ruïne, Pointe de Courpin, Ma
rais de Brière met roeiboten. 

FINLAND 
65'i3. Merkwaardige Finse 
sporten. 
Zesmaal t KI. (in boekje). 
Vrouwen dragen, luchtgitaar 
spelen, mierenhoop zitten, 
oude kerels racen, laarzen 
werpen, moddervoetbal. 

i46'i3. Eerste parachute
sprong 100 jaar geleden. 
€2.55. Adolphe Pegoud 
(18891915), vliegtuigen, 
parachutes. 

SUOMI FINLAND \ 

65'i3. Nationaal park 
Nuuksio. 
1 KI. Bossen bij Haukkalampi
meer, landkaart. 
65'i3. Zomergroeten. 
1 KI. Boeket zomerbloemen. 

GROOTBRITTANNIE 
273'i3 Regionale frankeer
zegels. 
Viermaal 88 p. Distel 
(Schotland), narcis (Wales), 
linnen (Noordlerland), eik 
(Engeland). 

HONGARIJE 
24'i3. Europese judokam
pioenschappen in Boeda
pest. 
360 Ft. judoka's. 
24'i3. Gezondheidstoe
risme. III. 
145,165 Ft. Széchenyibad 
resp. exterieur, interieur. 
94'i3. Fauna. 
110,140, 230, 290; blok 6 0 0 
Ft. Resp. Mustela erminea, 
Sorex minutus. Lynx lynx, 
Myotis myotis; Erinaceus 
roumanicus. 

65'i3. Europa, postvervoer. 
1 KI. Bestelauto Ford Transit 
Connect (2012) met postbode 
en brievenbus, historische 
postbus Volvo LV70 (1933). 
65'i3. Moomin, komische 
stripfiguren van Tove jansson 
(19442001). 
Zesmaal 1 KI. (verschillende 
afmetingen, in boekje). 
Moominpappa, Moomintroll, 
Moominmamma, Little My, 
Snorkmaiden, Snufkin. 

264'i3. Dag van de 
Postzegel, internationale 
postzegeltentoonstelling 
Székesfehérvér. 
85,110 Ft.; blok 500*200 Ft. 
Resp. fontein met beeld van 
St. Astene van Pannonhalma, 
gemeentehuis en beeld van 
Vrouwe Justitia; Cisterciën
zerkerk in Székesfehérvér. 



3"5"'i3- Europa, postvervoer. 
Tweemaal 235 Ft. (samenhan
gend). Sconka-pakketwagen 
(1914), Ford-bestelwagen. 
3-5-'i3. Toerisme IV. 
85,325 Ft. Resp. kathedraal 
van Szeged, huls in Orfü. 
3-5-'i3. Serie 'Schatten uit 
Hongaarse musea'. 
250,400 Ft. Resp. Calcletkris-
tal-museum In Fertörakos: 
gesteenten. Lampenmuseum 
In Zsambék: lampen. 

ITALIË 
5-4-'i3. Serie 'Parken en 
Tuinen'. 
Driemaal € 0.70. Kasteel 
Trautmansdorff (Merano), 
Nationaal Park CInque Terre, 
Museum Orto Botanico (Bari) 
met brug. Alle zegels met 
bloemenrand. 

5-4-'i3. Edict van Milaan, 
vrijheid van godsdienst, 1700 
jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Vaticaan. 
Blok € 1.90. Detail van fresco 
uit 1248: Paus Silvester I toont 
icoon aan keizer Constantijn 
I met de gezichten van de 
heilige Petrus en Paulus. 
2-5-'i3. Inwijding paus Fran-
clscus (1936). Gezamenlijke 
uitgifte met Vaticaan. 
€ 0.70. Portret. 

7-5-'i3. Technische Universi
teit van Milaan 150 jaar. 
€ 0.70. Gebouw. 

JERSEY 
2-4-'i3. Bussen, III. 
45, 55, 60, 68, 80, 88 p. Resp. 
Leyland(i948), Leyland 
(<955). Karrier Bantam (1960), 
Leyland TIger 1962, Leyland 
(1963), Dennis Triton (1963). 
f9-4-'t3. Renpaard Corbiere. 
55,60,68,80 p.; blok £2.-. 
Resp. vier verschillende 
afbeeldingen van winnaar 
English Grand National In 
1983; paard met ruiter en 
vuurtoren. 

i3-5-'i3. Rode Kruis. 
Local Letter, UK Letter, Europe, 
Local Large, International, UK 
Large; i 2.-. Resp. hulpver
lener met vrouw en kind, 
voedselvoorziening. Vrouw 
en kinderen, training eerste 
hulp, helikopter, prinses 
Diana (1961-1997) tijdens 
bezoek aan Angola; aankomst 
s.s.'Vega' bij aankomst in 
jersey na bevrijding m 1945. 

KOSOVO 
26-i2-'i2.500e Sterfdag Ma
rin Barletit(ca.i450-ca.i5i2). 
€ 1.-. Priester en historicus. 

KROATIË 
i6-4-'i3. Bekende personen. 
1.20,1.20, 5.80, 5.80 kn. 
Resp. diplomaat Stjepan Gra-
dlc (1613-1683), ontwerpster 
Antonlja Krasnik (1874-1956), 
schrijver Ranko Marinkovlc 
(1913-2001), sopraan Mllka 
Trnina (1863-1941). 
29-4-'i3. Bruggen en via
ducten. 
Velletje met tweemaal 
7.10 kn. Spoorbrug in Zagreb, 
historische brug in Tounj. 

LETLAND 
3-3-'i3. Frankeerzegels, 
stadswapens. 
0.02, 0.03,0.05,0.10 Lvl. 
Resp. Auce met kreeft, Zem-
gale met eland, Smiltene met 
vogels, Dobele met zwaard. 

i5-4-'i3. Europa, postvervoer. 
0.55 (€0.78), 1.20 Lvl. (€1.71). 
Resp. postkoets en wagon, 
vrachtwagen met bestelbus 
en fiets met vliegtuig. 

LIECHTENSTEIN 
3-6-'i3. Schilder Hans Kle
mand (1922-1976). 
1.-, 1.90 F. Pentekeningen 
resp. 'Gezicht op Vaduz', 
'Gezicht In RIjnvallei'. 
3-6-'i3. jonge dieren In de 
Alpen. 
0.85,1.-, 1.40 (Sepac*), 1.90 F. 
Resp. Capra Ibex, Rupicapra 
rupicapra, Marmota mar-
mota, Lepustimidus. 

3-6-'i3. Bruggen. 
0.85,1.-, 1.40,1.90 F. Resp. 
tweemaal oude brug over 
Rijn tussen Vaduz en Sevelen, 
tweemaal spoorbrug tussen 
Schaan en Buchs. 
3-6-'i3. Alpenflora. 
1.-, 1.90, 4.- F. Resp. Gentiana 
rhaetica, Myosotis alpestrls, 
Rhododenaron hirsutum. 

**"""***** 
LITOUWEN 
9-3-'i3. Schrijvers. 
1.35, 2.- Lt. Resp. Antanas 
Strazdas (1763-1833), Pranas 
Maslotas (1863-1940). 
23-3-'i3. januarl-opstand 150 
jaar geleden. 
1.35 Lt. Portret leider Zigman-
tas Muravyov (1826-1863) en 
strijders met geweren. 
9-4-'i3. Nationale vogel. 
7.- Lt. CIconiaciconla. 

1 LiÈTÜVAÏfc i 
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LUXEMBURG 
2-5-'i3.15e Spelen van de 
Kleine Europese Landen. 
€ 0.60, 0.60 (samenhan
gend). Tweemaal robot
mascotte. Belde zegels met 
QR-code. 

2-5-'i3. Europa, postvervoer, 
€ 0.60, 0.85. Bestelwagens 
resp. Citroen 2CV AZU, 
Renault Kangoo 
2-5-'i3. Tour de France. 
Blok € 4.-. Are de Triomphe, 
Elffeltoren, wielrenners. Op 
rand portretten van Luxem
burgse winnaars. 

MAN 
3-4-'i3. Nationaal symbool. 
5,10, 40, 42,69, 73 P., tl.19, 
2.-. Verschillende afbeeldin
gen van'Triskelion met drie 
benen. 

2i-4-'i3. Kroning koningin 
Elizabeth II (i926)6o|aar 
geleden. 
Blok £3.-. Portret. 

QUBEN EUZUEIH ITS 
CORONATION 

24-4-'i3. Zanger Robin Gibb 
(1949-2012). 
2, 40, 42, 50, 69, 73 p, i 1.20, 
1.78. Platenhoezen resp. 
'Robin's reiqn' (1970), 'How 
old are you?' (1983), 'Secret 
Agent'(1984), Walls have 
eyes' (1985), 'Magnet'(2oo3), 
'Robin Gibb llve'(2005), 'The 
Titanic requiem'(20i2), '50 St. 
Catherine's Drive'(postuum 
2013). 
'7-5-''3- Spoorwegen. 
40,42, 69 p., £1.19,1.60, 
1.61. Resp. stoomlocomo
tief, elel<trische wagons, 
stoomlocomotief, elektrische 
wagons, stoomlocomotief 
met wagons, elektrisch 
treinstel. 

MOLDAVIË 
30-3-'i3. Fruitbomen en 
-struiken. 
558,1.50,1.75,1.75,2.-, 4--L. 
Resp. RIbes uva-crlspa, 
Vaccmium myrtillus, Rubus 
Idaeus, Viburnum opulus, 
Hippophae rhamnoides, 
Rlfces rubrum. 

;MO_LDO_VA_ J,,^ 

MONACO 
i7-5-''3- Historisch Monagas-
kisch leengoed in Frankrijk, 
hertogdom Valentinols. 

2-5-'i3. Bekende personen. 
€ 0.60,0.60. Theoloog Mgr. 
Nicolas Adams (1813-1887), 
schrijver en cabaretier Putty 
Stein (1888-1955) 

€ 1.05. Toren van Crest, wa
penschild van Grimaldl. 
22-5-'i3.2O0e geboorteda
gen Guiseppe Verdi (1813-
1901) en Richard Wagner 
(1813-1883). 
€ 1.55,1.85. Resp. Verdi met 
scène uit 'La Travlata', Wag
ner met scène uit 'Der Ring 
des Nibelungen'. 

22-5-'i3. Stravinsky's ballet 
'Sacré du printemps' 100 
jaar. 
€2.55. Balletscène. 

28-5-'i3. Monaco 20 jaar lid 
Verenigde Naties. 
€ 0.80. Monaco met haven, 
VN-beeldmerk. 

NOORWEGEN 
i9-4-'i3. Toerisme. 
A Europa, A Europa, A Inn-
land, A Europa, A Europa, 
A Verden. Resp. bergkllm-
mer op Jostedal-gletsjer, 
B0ya-gletsjer, tweemaal 
wandelaars op Gaustatop
pen, rafters op Sjoa-rlvier, 
wildwater boarding op 
S|oa-rivier. 

i9-4-'i3.250e geboortedag 
koning Karel III Johan (1763-
1844). 
30.- kr. Standbeeld van 
koning op paard. 

OEKRAÏNE 
25-3-'i3- 2ooe geboortedag 
Semen Hulak-Artemovsky 
(1813-1873). 
2.- Hr. Portret operacom
ponist en zanger met 
operascène. 
27-3-'<3- Spoorwagons. 
2.-, 2.-, 2.50,2.50 Hr. Resp. 
tankwagon model 15-1547-
03, wagon model 12-791, 
wagon model 19-7017-01, 
wagon model 20-732. 
2-4-'i3. Luchthaven Boryspil 
20 jaar. 
2.- Hr. Stationsgebouw. 

OOSTENRIJK 
4-5-'i3. Stoomraderschip 
'Hohentwlel'100 jaar. 
€ 0.62. Schip tijdens vaart op 
Bodensee. 

100 Jahre Schaufelraddampfer 

5-5-'i3. Openluchtmuseum 
Stüblng50jaar. 
€ 0.70. Waterrad. 
6-5-'i3. Europa, postvervoer. 
Blok € 0.70 (zegel In au-
tovorm). E-Caddy Renault 
Kanqoo. Op rand historische 
pakketwagen Austro-Daimler 
E (1913) 
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85'i3.150 jaar Rode Kruis. 
€ 0.62. Tekst, beeldmerk. 
ii5'i3. Weens Concertge
bouw 100 jaar. 
€ 0.90. Gebouw. 

i35'i3.100e geboortedag 
Robert )ungk(i9i3i994). 
€ 0.90. portret schrijver en 
journalist. 
2^5'i3. Serie 'Wijnregio's', 
ZuidSteiermark. 
€ 0.62. Glas met windmolen, 
duivenaanplant, druiventros 
295'i3. Vestiging bevol
kingsgroep Walser in Vorarl
berg 700 jaar geleden. 
€1.45. Heilige TheoduI, 
schutspatroon van de Walser. 

3i5'i3.500 jaar bedevaart 
in Maria Luggau. 
Blok € 1.70. Moeder van 
Genade met de Verlosser, 
landschap met basiliek in 
Lesachtal. 

POLEN 
83'i3. Frankeerzegels tot 
350 gram. 
Ea(i.6oZl), Eb(3.75Zl.), Pa 
(2.35ZI.), Pb (5.10 Zl.). Letters 
in blauw. 
293'i3. Frankeerzegels tot 
1000 gram. 
Ea(3.7oZl.), Eb(4.75Zl.), Pa 
(4.50), Pb (7.10 Zl.). Letters 
in groen. 
i24'i3. Vogel.i94'i3. 
Blok 4.55 Zl. Alcedo atthis. 

164'13. Wieslaw Chrzanow
ski (19232012). 
3.80 Zl. Oudvoorzitter 
Poolse Lagerhuis. 
'9*'i3. Opstand joods 
ghetto in Warschau 70 jaar 
geleden. 
3.80 Zl. Bloem in vorm van 
davidster. 

: P15K8 iMia 

25'i3. Dag van de Poolse 
Vlag. 
1.60 Zl. Vlag. 
65'i3. Europa, postvervoer. 
4.60 Zl. Auto, postbode, 
postkantoor. 

PORTUGAL 
'5"4"'i3 Bekende personen. 
€ 0.36, 0.60,0.70, 0.80,1.. 
Resp. acteur joäo Villaret 
(19131961), schrijfster Ilse 
Losa (19132006), psychiater 
ioäo Dos Santos (19131987), 
civiel ingenieur Edgar Car
doso (19132000), journalist 
Raul Régo (19132002). 

ROEMENIE 
54'i3. Pasen. 
1. L. Icoon met opstanding 
van Christus. 

iMmsmiui 
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64'i3. Economische Univer
siteit 100 jaar. 
8.10 L. Geoouw in Boekarest 
met portret koning Carol I 
(18391914). Ook blok met 
zegel. 
i74'i3. Architectuur, Natio
nale Bank van Roemenië. 
3.10,3.60, 4.50, 4.70 L. Resp. 
gebouw, hal met balies, hal, 
monumentale trappen. Ook 
velletje met dezegels. 

224'i3. Dag van de Aarde. 
5. L. Wereldbol, handen, 
bloem. 
264'i3. Werelddag Intel
lectuele Eigendom. 
'•, 3.30, 9.10 L. Resp. Roe
meense fysica en uitvindster 
kunstmatige radioactiviteit 
Stefania Maracineanu (1882
1944), Amerikaanse huis
vrouw en uitvindster vaat
wasser Josephine Cochrane 
(18391913), Amerikaanse 
wiskundige en uitvindster 
Cobolprogrammeertaal 
Grace Murray Hopper (1906
1992). 
304'i3. Europa, postver
voer. 
2.10,14.50 L. (samenhan
gend). Resp. vliegtuig, fiets 
en postkoets met auto. 

RUSLAND 
263'i3. Diplomatieke 
betrekkingen met Algerije 
50 jaar. 
10.r. Vlaggen. 
264'i3. Europa, postver
voer. 
15.r. Slee met paarden. 
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m. 
264'i3. Werelderfgoed in 
Rusland. 
10., 15., 20.r. (samen
hangend met doorlopend 
beeld). St. Petersburg resp. 
winterpaleis, admiraliteit en 
Izaäkkathedraal, Vasilevs
kyeiland met voormalige 
aandelenbeurs. 

SAN MARINO 
t34'i3. Cricket en voetbal
club Genoa 120 jaar. 
€ 1.. Beeldmerk, aanvoerder 
Sir James R. Spensley (1867
1915), deel van stadion. 

SLOWAKIJE 
i24'i3. Strijd tegen Borst
kanker. 
€ 1.10. Vrouw, beeldmerk. 
264'i3. Historische molen. 
T2 50g. Windmolen in Holici. 
95'i3. Europa, postvervoer. 
€ 0.90. Bus type Skoda 125. 

SPANJE 
45'i3. Bruggen. 
€ 2.; blok € 2.. Resp. Puente 
de Besalil over rivier Fluvia, 
Puente de los Santos over 
rivier Eo bij Ribadeo (Lugo) 

75'i3.100 jaar luchtvaart 
Canarische Eilanden. 
€ 0.52. Vliegtuig en land
kaart. 

7"5"''3 Sportverenigingen 
Basconia en Baskonia Meni 
Taldea 100 jaar. 
€ 0.52. Voetbalveld, toren, 
beeldmerk. 
2i5'i3. Jubileumjaar van 
Mariano del Rocio. 
€ 0.90. Maagd van Rocio, 
patroonheilige van Almonte 
(Huelva). 

TSJECHIË 
244'i3. Frankeerzegel. 
A (10. Kc). Portret president 
Milos Zemana (1944). 
25'i3. Europa, postvervoer. 
25. Kc. Wagen voor pakket
tenvervoer. 

VATICAAN 
25'i3. Aantreden paus 
Franciscus (1936). Gezamen
lijke uitgifte met Italië. 
€0.70,0.85, 2., 2.50. 
Verschillende afbeeldingen 
van paus. 

25'i3.150e sterfdag 
Giuseppe Gioachino Bello 
(17911863). 
€1.. Portret dichter. 
25'i3.28e Wereldjongeren
dagen in Rio de Janeiro. 
€ 1.90. Beeld Christus de 
Verlosser. 

25'i3. Europa, postvervoer. 
€ 0.70, 0.85. Bestelwagen 
met resp. St. Pietersbasiliek, 
wereldbol. 

WITRUSLAND 
Mrt.'i3. Frankeerzegels, mo
numenten van architectuur. 
5.000,10.000, 20.000 r. 
Resp. hoofdpostkantoor in 
Minsk, Lidakasteel, Budslav
klooster. 
234''3 20 jaar congres 
voor telecommunicatie en 
technologie TIBO. 
N (3.000 r.) Beeldmerk. 

294'i3. Europa, postver
voer. 
H (5.500 r.),P (5.800 r.) 
(samenhangend). Resp. be
stelwagen, vrachtwagen. 

1 .^Imt 

ZWEDEN 
85 ' i3 . Koekjes. 
Brev (rolzegel), viermaal Brev 
(in boekje). Verschillende 
koekjes. 

Wi 
85'i3. Weer en tijdinstru
menten. 
30., 40. kr. Resp. barome
ter, zonnewijzer. 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
r64'i3.50 jaar Chinese 
medische zorg in Algerije. 
15. Dh. Landkaart, esculaap, 
vlaggen. 

264'i3. Nationaal Bureau 
Auteursrechten 40 jaar. 
15. Dh. Beeldmerk. 
294'i3. Nationale Over
heidsschool voor Ambte
naren. 
15. Dh. Gebouw m Algiers. 
55'i3. Glaswerk. 
15., 15., 15.. Verschillende 
antieke Romeinse vazen. 

ANGUILLA 
26n'i2. Koninklijke Politie 
Anguilla40jaar. 
30C.,$i.. 1.50,1.90,5.. 
Resp. politiebureau, parade, 
hoofdbureau, beeldmerken, 
eerste politiechef Lt.Col. C.M. 
Robberts. 



ANTIGUA EN BARBUDA 
i2-ii-'i2. Oorlog Verenigde 
Staten en Verenigd Ko
ninkrijk 200 jaar geleden, 
schilderijen. 
Velletje met zesmaal $ 2.75; 
blok $ 9.-. Resp. HMS 'Shan
non' met gekaapt Ameri
kaans fregat 'Chesapeake' in 
haven van Hallfax van Louis 
Haghe (1706-1885), zeege
vecht tussen USS 'Constitu
tion' en HMS 'Guerriere' van 
Michele F. Corné (1752-1845), 
president lames Madison 
(1751-1836) van Johan Van-
derlyn (1775-1852), president 
Andrew lackson (1867-1845) 
van Ralph Earl (1751-1801), 
beschadigde Capitool van 
George Munger (1771-1825), 
Slag op Eriemeer van William 
Henrv Powell (1823-1879); 
bomfcardement van Fort 
McHenry van lohn Bower. 
Vijf blokken elk $9.-. Vier 
verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zanger; 
Presley met president Ri
chard M. Nixon (1913-1994). 
20-2-'i3. Schilderijen van 
Raphael (1483-1520). 
Velletje met viermaal $ 33.35; 
blok $ 9.-. Resp. 'Andrea Na-
vagero', 'La muta', 'Zelfpor
tret', 'La fornarina'; 'Portret 
van een kardinaal'. 

ARGENTINIË 
9-3-'i3. Constitutionele As
semblee 200 jaar. 
$ 3.50. Geketende handen, 
zon, deel van vlag, vrouwen
silhouet. 

23-3-'i3- Slag bij Salta 200 
jaar geleden. 
$ 3.50. Slagveld met militai
ren, paarden en kanon. 
23-3-'i3- Populaire nationale 
feesten. 
Viermaal $ 3.50. Citroenfeest 
met meisje en citroen, Petro-
leumfeest met boortoren, Fo-
relfeest met vissen en vissers, 
Folklorefeest met dansers. 

$350 

ARUBA 
i6-i-'i3. Vlinders. 
Twaalfmaal 150 c. (sa
menhangend). Graphium 
sarpedon, Danausplexip-
pus, Danis danis, Scoptes 
alphaeus, lunonia orithya, 
Colias eurytheme, Anthocha-
ris cardamines, Pseudacraea 
boisduvali, Morpho pleides, 
Palla ussheri, Diaethria cly-
mena, Eryphanis polyxena. 

28-2-'i3. Trouwkleding. 
Zesmaal 200 c. (samen
hangend). Verschillende 
trouwjurken. 
5-4-'i3. Papiergeld. 
Vijfmaal 200 c. (samenhan
gend).10 florm met schelp 
(Melongena melongena), 
25 florin met ratelslang 
(Crotalus durissus unicolor), 
50 florin met uil (Speotyto 
cunicularia arubensis), 100 
florm met kikker (Epinep-
helus morio), 500 florin met 
rode tandbaars (Epinephelus 
mono). 

ASCENSION 
2i-5-'i3.200 jaar Brits 
gebied, I. 
45, 50, 60p., tl.45. Schil
derijen van resp. Josephine 
Bonaparte (1763-1814), Napo
leon Bonaparte (1769-1821) bij 
Arcole-brug, Napoleon met 
Generale Staf op kamelen. 
Napoleon als eerste consul. 

i4-6-'i3. Margaret Thatcher 
(1925-2013). 
45, 50,60 p., f 1.45. Britse 
oud-premier resp. maakt V-
teken, in Harrier straaljager, 
tijdens bezoek aan Ascen
sion, benoemd tot ridder m 
de orde van de Kousenband. 

AUSTRALIË 
io-5-'i3. Koloniaal erfgoed, 
100 jaar Kangoeroezegels. 
510.-. Kangoeroe en land
kaart. Ook blok met zegel. 

io-5-'i3. Australische 
militaire inzet bij Slag van 
Bersheba (1917). Gezamenlijke 
uitgifte met Israël. 
60 c , $ 1.20. Resp. herden
kingsmonument met paard 
en ruiter, paarden met 
militairen en brug. 

ii-5-'i3. Diamantvogels. 
60 c., $1.20,1.80,3.-Resp. 
Pardalotus quadragintus, 
Pardalotus punctatus, 
Pardalotus rubricatus, Parda
lotus striatus. 

ii-5-'i3.100 jaar Australische 
bankbiljetten. 
60 c, $ 2.60. Resp. ceremonie 
tijdens drukken van eerste 
serienummer door gouver
neursdochter Judith Denman, 
staatswapen met emoe en 
kangoeroe. Ook velletje met 
de zegels. 

ii-6-'i3. Historische architec
tuur I, 
Viermaal 60 c. Gouver-
nementshuizen in Perth, 
Hobart, Sydney, Adelaide. 

BAHAMAS 
'5-5-'i3- Koninklijk Politie 
Muziekkorps 120 jaar. 
15,25,50,65, 70,80 c. Resp. 
Fred Neville Seymour ont
vangt onderscheiding van 
gouverneur Sir William Murp-
ny (1948), band met konink
lijk jacht 'Brittannia'(i975), 
band tijdens optreden, band 
in Las Vegas, trommel met 
vlag en beeldmerk, band 
tijdens parade. 

BAHREIN 
i5-2-'i3.60 jaar postzegels 
Bahrein. 
20ofils. Portret koning 
Hamad Bin Isa Al Khalifa 
(1950) en zegel-op-zegel 
Yvert 83E met portret Shaikh 
Salman Bin Hamad Al Khalifa 
(1894-1961). 
26-3-'i3. Verzekeringsdag. 
100, 200, 25ofils. Resp. 
Stadsgezicht en zeilschepen, 
huis met auto en vliegtuig, 
beeldmerk. 

BANGLADESH 
26-3-'i3. Onafhankelijkheid 
42 jaar. 
10.-1. Portret oud-president 
Mujibur Rahman (1920-1975). 

BOLIVIA 
i4-i2-'i2. Onderwijswet Ave-
lino Sinani-Elixardo Perez. 
2.50 Bs. Onderwijzer en leer
lingen op inheemse school 
van Warisata. 
i8-i2-'i2. Internationaal laar 
van Quinoa. 
1.-, 3.50, 4.- Bs. Resp. zaden 
en planten in Andes, oogst, 
planten en zaden. 

i9-i2-'i2. Vereniging van 
Onafhankelijke Ondernemers 
50 jaar. 
4.- Bs. Beeldmerk. 
27-2-'i3. Internationale Dag 
tegen Corruptie. 
2.-,3.- Bs. Resp.manen 
beeldmerk, president Evo 
Morales (1959). 

BURKINA FASO 
7-ii-'ii. Groenteteelt. 
30,70,100 F. Resp. uien, 
kool, wortelen. 

2012. Parlement 50 jaar. 
200,690 F. lubileumbeeld-
merk. 

BURUNDI 
2i-i2-'i2. Mineralen, II. 
Velletje met 1.180,1.190, 
3.000,3.000 F.; blok 7.500 F. 
Resp. orthode, agaat, gale-
niet, topaas; calciet. 
2i-i2-'i2. Chimpansees. 
Velletje met 1.180,1.190, 
3.000, 3.000 F.; blok 7.500 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van Pan troglodytes. 
2i-i2-'i2. Vlinders. 
Velletje met 1.180,1.190, 
3.000,3.000 F.; blok 7.500 F. 
Verschillende vlinders. 

2i-i2-'i2. Goudvissen. 
Velletje met 1.180,1.190, 
3.000,3.000 F.; blok 7.500 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van goudvissen. 
2i-i2-'i2. Leeuwen. 
Velletje met 1.180,1.190, 
3.000,3.000 F.; blok 7.500 F. 
Beeldmerk Lions Internatio
nal met verschillende afbeel
dingen van Pantheraleo. 

2i-i2-'i2. Dolfijnen. 
Velletje met 1.180,1.190, 
3.000, 3.000 F.; blok 7.500 F. 
Resp. Cephalorhynchus hec-
tori maui, Lipotes vexillifer, 
Delphinus delphis Mediter
ranean, Orcaella brevirostris; 
Platanista gangetica. 
2i-i2-'i2. Uilen. 
Velletjemet 1.180,1.190, 
3.000,3.000 F.; blok 7.500 F. 
Resp. Bubo virginianus. Bubo 
africanus. Bubo bubo en 
Bubo africanus; Otus asio en 
Ptilopsis leucotis; Tyto alba. 
2i-i2-'i2. Schubdieren. 
Velletjemet 1.180,1.190, 
3.000,3.000 F.; blok 7.500 F. 
Verschillende soorten schub
dieren. 

2i-i2-'i2. Papegaaien. 
Velletjemet 1.180,1.190, 
3.000,3.000 F.; blok 7.500 F. 
Resp. verschillende pape
gaaien; Poicephalus meyeri. 
2i-i2-'i2. Giftige padde
stoelen. 
Velletje met 1.180,1.190, 
3.000, 3.000 F.; blok 7.500 F. 
Resp. verschillende padde
stoelen; Boletus satanas. 
2i-i2-'i2. Roofvogels. 
Velletje met 1.180, i.tgo, 
3.000,3.000 F.; blok 7.500 F. 
Resp. Elanuscaeruleus, 
Milvus sp., Milvus milvus, 
Haliaeetus vocifer; Haliaeetus 
vocifer. 
2i-i2-'i2. Schelpen. 
Velletjemet 1.180,1.190, 
3.000, 3.000 F.; blok 7.500 F. 
Resp. verschillende schelpen; 
Hippopus hippopus en Melo 
aethiopicus. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
i6-3-'i3. Bloesems. 
Tweemaal 0.80, negenmaal 
1.20,1.50 y. Verschillende 
perzikbloesems. 
22-3-'i3. Internationaal Jaar 
Watersamenwerking. 
1.20 y. Waterkringen en 
druppels. 
I3"4"'i3- Zijdebewerking 
tijdens Tang-dynastie. 
1.20,1.20,1.20, 6.- y. Verschil
lende schilderijen van Zhang 
Xuan (713-755). 

2i-4-'i3. Antieke cloisonne 
voorwerpen. 
0.80,1.20,1.20,1.20,1.20, 
3.- y. Resp. driepoot vuurpot 
(Yang-dynastie), beker 
(Ming-dynastie), wijnkan in 
vogelvorm (Qing-dynastie), 
schenkkan (Qing-dynastie), 
hangvaas, flesvaas (Ming-
dynastie). 
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CUBA 
66'i2. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Indonesia 2012, schelpen. 
10,30, 45.65.75, 85 c.; blok 
1, P. Resp. Cypraea auratum, 
Strombus pugilis, Voluta 
fulgetrum, Architectonica 
maxima, Murex beaui, Spon
dylus aurantium; Epitonium 
pretiosum. 
59'i2. Gewapende opstand 
Cienfuegos 55 jaar geleden. 
65 c. Vlag, vuisten, geweren. 
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i69'i2. Volkstelling. 
65 c. Beeldmerk, mensen. 
269'i2. Diplomatieke 
betrekkingen met Cookei
landen, Fiji, Nauru, Kiribati, 
Salomonseilanden en Tonga 
10 jaar. 
65 c. Vissen met verschil
lende vlaggen. 

3io'i2. Diplomatieke 
betrekkingen met Frankrijk 
110 jaar. 
75 c. Eiffeltoren (Parijs), deel 
van schilderij 'De vrijheid 
leidt het volk' van Eugene 
Delacroix (17981863), vlag, 
José Martiplein (Havana), 
monument, standbeeld. 
3io'i2. Diplomatieke be
trekkingen met Zwitserland 
110 jaar. 
75 c. Vlaggen, Museum van 
de Cubaanse Revolutie (Ha
vana), parlementsgebouw 
(Bern). 
24io'i2. Dag van de Mijn
werker en Geologen. 
65 c. Mijnwerkers met hou
welen, documenten. 
27io'i2.200e geboortedag 
Cirilo Valverde (18121894). 
75 c. Portret schrijver, 
veerpen. 
7ii'i2. Expeditie naar An
tarctica 30 jaar geleden. 
75 c. Antropoloog Antonio 

m Nüfiez Jimenez (19231998), 
~ landkaart. 
f< 20ii'i2. Verkeersveiligheid. 
_ 65,90 c. Resp. meisje met 
* verkeerslicht, schoolkinderen 
^ met auto's en verkeersbor

den. 
26ii'i2. Hermanos Ameijei
rasziekenhuis30 jaar. 
65 c. Ziekenhuis. 
29ii'i2. Tweede Cubaanse 
Filatelistische Cup, flora en 
fauna. 

5,10,15,65,75, 90 c.; blok 
1. P. Resp. eekhoorn, kanons
kogelboom (Couroupita gui
anensis), waterlelie, pauw, 
slak, orchidee; kramsvogel 
(Turduspilarus). 

ii2'i2. Ballet van Ca
magüey 50 jaar. 
75,85 c. Resp. danser Fer
nando Alonso (1914) en balle
rina's, danser en danseres in 
scène uit ballet Don Quijote. 

6i2'i2. Diplomatieke 
betrekkingen met Barbados, 
Jamaica, Guyana en Trinidad 
& Tobago. 
65 c. Wereldbol, vlaggen. 
i4i2'i2. Zorgprogramma 
voor diabetespatiënten vijf 
jaar. 
65,75 c. Resp. voeten, medi
cijnen. 

CURASAO 
222'i3. Chinees Nieuwjaar', 
jaar van de Slang. 
175,301, 428 c.; blok 500C. 
Verschillende tekeningen 
van slangen. 

i36'i3. Abstracte kunst. 
118,175, 200,250,301,450 c. 
Silhouetten met verschil
lende kunstwerken. 

DOMINICA 
i9ii'i2. Kerst, schilderijen. 
50, 90 c., $3.50, 5.. Resp. 
'Maagd in aanbidding van 
Jezus van Peter Paul Rubens 
(15771640), altaarstuk van 
Albrecht Dürer (14711528), 
'Kroning van St. Catherine' 
van Rubens, 'Aanbidding 
door de Drie Koningen' van 
Dürer. 

EGYPTE 
i2ii'i2. Faculteit kunston
derwijs van Universiteit van 
Heiwan 75 iaar. 
Et 2.. jubiieumbeeldmerk. 
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FALKLANDEILANDEN 
i65'i3. Margaret Thatcher 
(19252013). 
30,75 p., il., 1.20. Britse 
oudpremier resp. met echt
genoot bij Downingstreet 10, 
tijdens inspectie mijnenveld 
op Falklandeilanden, tijdens 
tweede bezoek aan eilanden, 
met herdenkingsmunt ter 
gelegenheid van 25 jaar 
bevrijding. 
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ii6'i3. Rex Hunt (19262012). 
30, 75 p., il., 1.20. Oud
gouverneurresp. in kantoor, 
in uniform met auto, met 
vlag, met koningin Elizabeth 
11(1926). 

FILIPPIJNEN 
i33'i3. Vleesetende 
planten. 
Viermaal 10. P. (samenhan
gend). Nepenthes peltata. 
Nepenthes truncata. Ne
penthes burkei. Nepenthes 
attenboroughii. Ook velletje 
met de zegels. 
24'i3. Universiteit van 
Filippijnse Studentenvereni
ging 100 jaar. 
Viermaal 10. P. (samenhan
gend). Standbeeld, klokken
toren, gebouw, beeldmerk. 
44'i3. Diplomatieke be
trekkingen met Italië 65 jaar. 
40., 40. P. (samenhan
gend). Rijstterrassen van Ba
naue, kust bij Cinque Terre. 
Beide zegels met vlaggen. 
i54'i3. Eetbare noten en 
zaden. 
Viermaal 10. P. (samen
hangend). Cashewnoten, 
pilinoten, watermeloenpit
ten, pinda's. Ook velletje met 
de zegels. 

PILIPINAS 110; 
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GHANA 
97'i2. Afrikaanse pape
gaaien. 
Velletje met zesmaal 2. Ghc; 
blok 5. Ghc. Resp. Poicep
halus robustus, Poicephalus 
rufiventris, Poicephalus 
meyeri, Poicephalus ruep
pellii, Psittacus erithacus, 
Poicephalus cryptoxanthus; 
Poicephalus senegalus. 

FARROTS 
OF AFRICA 

GRENADA 
28ii'i2. Chinese dierenriem. 
65, 65 c. Ram, paard. 
3i'i3. Schelpen. 
Velletje met driemaal $ 3.50; 
velletje met viermaal $ 3.50; 
velletje met tweemaal $ 4.50; 
blok $ 9..Resp. Coralliop
hila abbreviata, Mactrellona 
alata, Niso aeglees; Callios
tomaadspersum, Nassaria 
acuminata, Strombus alatus, 
Conus jaspideus; Nuculana 
acuta, Pitar albidus; Tur
ritellaacropora. 

3i'i3. Prinses Diana (1961
1997)
Twee velletje met elk vier
maal $ 3.50. Verschillende 
afbeeldingen van prinses. 
3i'i3. Verdwijning Amelia 
Earhart (18971937) 75 jaar 
geleden. 
Velletje met zesmaal S 2.25; 
blok $9.. Resp. Earhart 
tijdens eerste vliegles van 
Neta Snook (1921), eerste 
transAtlantische vlucht als 
passagier (1928), vestiging 
van wereldsnelheidsre
cord voor vrouwen (1930), 
ontvangst gouden medaille 
van president Hoover (1932), 
eerste solovlucht over Pacific 
(1935). met navigator Fred 
Noonon (1937); portret. 
3i'i3. Vlinders. 
Velletje met viermaal $ 3.50; 
blok $ 9.. Resp. Heliconius 
mimicry, Junonia evarete, 
Heliconius erato petiveranus, 
Agraulis vanillae; Anartia 
jatrophae. 

I 
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3i'i3. Voltooiing Sixtijnse 
kapel door Michelangelo 
(14751564). 500 jaar gele
den. 

Velletje met viermaal $ 3.25; 
blok $ 8.. Resp. 'Schepping 
van Adam', 'Zondvloed , 
'Zondeval van Adam en 
Eva','verbanning uit het pa
radijs'; 'Offer van Noach'. 
3113. Kerst. 
51., 1.. 2., 2., 5., 5.. 
Verschillende religieuze 
schilderijen van Fra Angelica 
(ca.13951455). 
ii3'i3. Elvis Presley (1935
1977)

Vijf blokken elk $9.. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zanger en 
filmacteur. 

GRENADA/CARRIACOU 
EN PETITE MARTINIQUE 
3i'i3. Prinses Diana (1961
1997). 
Velletje met viermaal $ 3.50; 
blok $9.. Verschillende 
afbeeldingen van prinses. 
3i'i3. Ondergang Titanic 
too jaar geleden. 
Velletje met viermaal $ 3.50; 
blok $ 9.. Vier verschillende 
afbeeldingen van schip en 
opvarenden; krantenjongen. 
3i'i3. Elvis Presley (1935
1977)
Vijf blokken elk $9.. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zanger en 
filmacteur. 
3i'i3. Walvissen. 
Velletje met viermaal $ 3.50; 
blok $ 9.. Resp. Carperea 
margmata, Eschrichtius 
robustus, Feresa attenuata, 
Balaena mysticetus; Megap
teranovaeangliae. 

mm 

3i'i3. Dolfijnen. 
Velletje met zesmaal $ 2.75; 
blok $ 9.. Resp. Lagenor
hynchus obscurus, Sousa 
cninensis chinensis, Cepha
lorhynchus commersonii, 
Cephalorhynchus hectori, 
Stenella frontalis, Stenella 
coeruleoaiba; Stenella lon
girostris. 
ii3'i3. lohn F. Kennedy 
(19171963). 
Velletje met zesmaal $ 2.50; 
blok $9.. Verschillende 
afbeeldingen van oudpresi
dent Verenigde Staten. 
ii3'i3. Diamanten jubileum 
konmg Elizabeth II (1926). 
Velletje met viermaal $ 3.25. 
verschillende afbeeldingen 
van Britse vorstin. 

GUATEMALA 
iii2'i2. Museumstukken. 
0.40,0.40 Q. (samenhan
gend). Keramiek Mayafi
guur met fluit, kleifluit in 
hertvorm, moderne Franse 
glazen figuren van fluitspeler 
en antilope. 
i2i2'i2. Halve marathon 
Max Tott 75 jaar. 



8.- Q. Hardloper, kerk 
Cerro del Carmen, Charles 
ll-fontein. 
i3-i2-'i2. Zusters van Lief
dadigheid van St. Vincent 
de Paul. 
6.60 Q. Glas-m-loodraam. 
i7-i2-'i2. Maya-kalender. 
Velletje met 5.-, 8.-, 10.- Q.; 
velletje met 3.-, 5.-,io.-Q.; 
velletje met 1.-, 2.-, 4.-Q. 
(drie velletjes in boekje). 
Resp. gezicht van koning, pi
laar met inscripties, moderne 
Mayakalender; dierenfiguur. 
Maya balspeler, piramides; 
ronde Mayakalender, 'Ley-
den Plate' gegraveerd jade, 
Maya balspeler met ronde 
kalender. Alle velletjes met 
doorlopend beeld. Zegels 
ook uitgegeven in velfen. 

GUINEE 
io-5-'ri. Mensen en katten. 
Velletje met tweemaal 5.000, 
tweemaal 10.000 F.; blok 
45.000 F. Resp. Frank Zappa 
met Bengaalse kat, Samuel 
Johnson met snowshoe-kat, 
Colette met Californian rex, 
Elizabeth Taylor met Britse 
langhaar; kind met savan-
nenkat. 
io-5-'ii. Dolfijnen. 
Velletje met tweemaal 5.000, 
tweemaal 10.000 F.; blok 
45.000 F. Resp. Stenella 
frontalis, Tursiops truncatus, 
Tursiops aduncus, Stenella 
coeruleoaiba; dolfijn op 
fresco uit paleis van koningin 
van Knossos. 

io-5-'ii. Honden. 
Velletje met tweemaal 
5.000, tweemaal 10.000 F.; 
blok 45.000 F. Resp. Golden 
Retriever, Maltezer, Beau-
ceron; welpen van Parson 
jack Rüssel Terriër en Golden 
Retriever. 
io-5-'ii. 250e geboortedag 
Madame Marie Tussaud 
(1761-1850). 
Velletje met driemaal 5.000, 
driemaal 10.000 F.; blok 
45.000 F. Resp. Amerikaanse 
trompettist Louis Armstrong 
(1901-1971), paus Johannes 
Paulus II (1920-2005), Ame
rikaanse honkballer George 
H. Ruth. 'Babe' (1895-1948), 
Amerikaanse zanger Michael 
lackson (1958-2009), Ame
rikaanse politicus Benjamin 
Franklin (1706-1790), Ame
rikaanse acteur Bela Lugosi 
(1882-1956); Marie Tussaud 
met wassenbeelden. 
io-5-'ii. 200e geboortedag 
Franz Liszt (1881-1886). 
Velletje met driemaal 5.000, 
driemaal 10.000 F.; blok 
45.000 F. Hongaarse com
ponist met resp. Italiaanse 
violist en componist Niccolo 
Paganini (1782-1840), slot 
Befvedere (Weimar), Poolse 
componist en pianist Frederic 
Chopin (1810-1849), Villa 
d'Este (Tivoli), Franse schrijf
ster Marie d'Agoult (1805-
1876); Beethoven-monument 
(Bonn); Liszt. 
io-5-'ii. Aanvang Ameri
kaanse burgeroorlog 150 jaar 
geleden. 

Velletje met driemaal 
5.000, driemaal 10.000 F,; 
blok 45.000 F. Resp. Joseph 
Hooker en Slag bij Nashville, 
Raphael Semmes en schip 
'Alabama', Jefferson Davis en 
belegering van Vicksburg, 
Ambrose Burnside en Slag 
van Fredericksburg, Joshua 
Chamberlain en Slag van 
Gettysburg, William Sherman 
en Slag van Chattanooga; 
Abraham Lincoln en Slag van 
Gettysburg. 
io-5-'ii. 150e geboortedag 
Noorse poolreiziger Fritjof 
Nansen (1861-1930). 
Velletje met driemaal 5.000, 
driemaal 10.000 F.; blok 
45.000 F. Resp. Nansen en 
alk(Aicatorda), ElvindAl-
strup (1871-1895) en baardrob 
(Erignathus barbatus), 
Nansen en ijsbeer (Ursus 
maritimus), Ernest Shackle-
ton (1874-1922) en sneeuwuil 
(Nycteascandiaca), Frederick 
Cook (1865-1940) en kleine 
Canadese gans (Branta hut-
chinsii), Robert F. Scott (1868-
1912) en poolvos (Alopex 
lagopus); onderzoeksschip 
'Fram'. 

io-5-'ii. Overlijden van Eliza
beth Taylor (1932-2011). 
Velletje met driemaal 5.000, 
driemaal 10.000 F.; blok 
40.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van Brits-Ame-
rikaansefilmactrice. 
io-5-'ii. Zaligverklaring paus 
Johannes Paulus II (1920-
2005). 
Velletje met driemaal 5.000, 
driemaal 10.000 F.; blok 
40.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van paus. 
io-5-'ii. Huwelijk prins 
William (1982) en Catherine 
Middleton (1982), 
Velletje met driemaal 5.000, 
driemaal 10.000 F.; blok 
40.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van prins en 
echtgenote. 

GUINEE BISSAU 
i4-8-'ii. Wereldkampioen
schap ijshockey in Helsinki en 
Stockholm. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 2.600 F. Verschillende 
ijshockeyspelers. 
i4-8-'ii. Japanse honkballers. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 2.800 F. Resp. Takashi 
Saito, Hisanori Takahashi, 
Ryota Igarashi, Tsuyoshi 
Nishioka, Yoshinori Tatey
ama. 
i4-8-'ii. Cadell Evans (1977). 
Velletje met viermaal 850 F.; 
blok 3.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van Australi
sche wielrenner. 

i4-8-'ii. 65e geboortedag 
Freddy Mercury (1946-1991). 
Velletje met viermaal 775 F.; 
blok 2.800 F. Verschillende 
afbeeldingen van Britse 
muzikant. 
i4-8-'ti. Benz-patent op 
motorwagens 125 jaar. 
Velletje met viermaal 800 F.; 
blok 2.700 F. Verschillende 
afbeeldingen van Duitse 
autopionier Carl Benz (1844-
1929) en door hem gebouwde 
motorwagen. 
H-8-'ii. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 
Velletje met viermaal 850 F.; 
blok 3.000 F. Resp. viermaal 
schip; schip en kapitein Ed
ward J. Smith (1850-1912). 
H-8-'ii. Autosport, Formule 1. 
Blok 2.500; blok 2.600; blok 
2.700; 3.000 F. Resp. Michael 
Schumacher; Lewis Hamilton; 
Fernando Alonso; Sebastian 
Vettel.' 
3-9-'ii. Orchideeën. 
Velletje met viermaal 500 F. 
Cattleya chocoensis, Cattleya 
superba, Aerides quinque-
vulnerum, Cypripedium 
mastersianum. 
3-9-'ii. Vlinders. 
Velletje met viermaal 500 F. 
Apatura iris, Satyrium pruni, 
Papiliotroilus,Junonia 
almana. 

3-9-'ii. Vissen. 
Velletje met viermaal 500 F. 
Betta splendens, Parapterois 
heterura, Synchiropus splen-
didus, Oxymonacanthus 
longirostris. 
3-9-'ii. Kikkers. 
Velletje met viermaal 500 F. 
Agalychniscallidryas, 
Ranitomeya amazonica, Den-
drobates tinctorius, Oophaga 
pumilio. 
3-9-'ii. Prehistorische 
reptielen. 
Velletje met viermaal 500 F. 
Coelophysis bauri, Alec-
trosaurus olseni, Eoraptor 
lunensis, Eustreptospondylus 
oxoniensis. 
3-9-'ii. Komodovaraan. 
Velletje met viermaal 500 F. 
verschillende afbeeldingen 
van Varanus komodoensis. 
3-9-'ii. Reuzenpanda. 
Velletje met viermaal 500 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van Ailuropoda melanoleuca. 
3-9-'ii. Katten. 
Velletje met viermaal 500 F. 
Sphinx, Turkse angora, De
von Rex, Egyptische mau. 

GUYANA 
2-i2-'i2. Chinese dierenriem. 
$ 50, 50. Konijnen, tijger. 

HONGKONG 
7-5-'i3. Gerenoveerde histo
rische gebouwen. 
$1.40,1.80,2.40, 2.50,3.-, 
5.-. Resp. jeugdhotel YHA 
Mei Ho House, instituut Fong 
Yuan Study Hall, academie 
Jao Tsung-I, Baptist Univer
sity School of Cninese Medi
cine Lui Seng Chun, hotel Tai 
O Heritage, Savannah College 
of Art and Design. 

INDIA 
ii-4-'i3. Architectonisch 
erfgoed. 
Velletje met 5.-, 20.-R. 
Tempels in resp. Srikurmam, 
Arasavalli. 

i2-4-'i3. Postkantoren in 
Mumbai en Agra 100 jaar. 
Velletje met tweemaal 5.- R. 
Postkantoren. 
i4-4-'i3. Chaitay Bhoomi. 
5.- R. Portret politiek leider 
en filosoof Dr. Babasaheb 
Ambedkar, stupa. 

INDONESIË 
20-2-'i3. Archeologisch 
complex Ratu Boko. 
2.500, 2.500 Rp. (samen
hangend). Poort en dansers, 
ruïnes. 
9-3-'i3. Traditionele muziek. 
Zesmaal 2.500, vijfmaal 
3.000 Rp. Verschillende 
muziekinstrumenten. 
6-4-'i3.60 jaar diplomatieke 
betrekkingen met Mexico. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Mexico. 
8.000,8.000 Rp. (sa
menhangend). Katachtige 
roofdieren: Neofelisdiardi 
borneensis, Panthera onca. 

ISRAËL 
io-5-'i3. Australische inzet 
bij Slag van Bersheba (1917). 
Gezamenlijke uitgifte met 
Australië. 
NIS 2.-, 6.10. Resp. herden
kingsmonument met paard 
en ruiter, paarden met 
militairen en brug. 

26-5-'i3. Zionistische jeugd
beweging Hashomer Hatzair 
100 jaar. 
NIS 3.-. Blauw hemd met 
draadjes bij de hals. 
26-5-'i3. Wandelroute van 
Dan-rivier naar Eilath. 
Velletje met tienmaal 
NIS 2.- (doorlopend beeld 
op landkaart). Wandelaars 
met vogel met deltavlieger, 
ruïne met hert en monument, 
surfer en meisje met vlieger, 
kabelbaan met picknickers 
en Kennedy-monument bij 
Jeruzalem, tulpen met ruïnes 
en kartauto, bergbeklim
mer en kampeerders met 
kampvuur en gitaar, fietser 
en jongen m rubberboot. 

struisvogel en antiloop met 
kind in boom, dolfijn en 
onderwaterolDservatorium in 
Eilat, hond en mensen in auto 
en palmbomen. 

26-5-'i3.19e Maccabiah 
Spelen. 
NIS 3.- Atleet, gymnaste. 

26-5-'i3. Postvervoer door de 
jaren heen. 
Velletje met NIS 2.-, 3.-, 5.-. 
Resp. Oostenrijkse post
wagen met paarden bij 
Jaffa-poort in Jeruzalem, 
Stoomlocomotief met post-
sorteerder in treinwagon, 
postauto en vliegtuig type 
Constellation C49. 
26-5-'i3. Yitzak Shamir (1915-
2012). 
NIS 9.50. Portret oud-premier. 

JAPAN 
i6-4-'i3. Bergroute Tateyama 
Kurobe (Toyama prefectuur). 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Ruigpoothoen, bus tussen 
sneeuwbergen, waterval 
Shomyodaki, gentiaan, twee
maal vijvers op Midagahara-
plateau (doorlopend beeld), 
lavaplateau Murododaira en 
bloemen, wezel, bloemen 
(Geum pentapetalum), pano
rama bij Daikanbo. 
i9-4-'i3. Week van de 
filatelie. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Verschillende afbeeldingen 
van vogels en bloemen. 
24-4-'i3. Seizoensbloemen. 
Vijfmaal 50 yen (samen
hangend); vijfmaal 80 yen 
(samenhangend). Resp. lelie, 
daglelie, sering, clematis, 
aronskelk; zelfde bloemen 
maar andere afbeeldingen, 
i5-5-'i3- Wet lokale autono
mie prefectuur Miyagi 60 
jaar. 
Velletje met vijfmaal 80 yen. 
Schip en standbeeld van 
strijder Date Masamune 
(1567-1636) op paard, bloei
ende bomen met berg, 
Sendai Tanabata-festival, 
brug bij Narukokyo, feestver
lichting. 
23-5-'i3. Fauna en flora. 
Vijfmaal 80 yen (samenhan
gend). Sabelmarter (Martes 
zibellina), vogel, primula 
(Primula kisoana), kever, 
schelpen. 
24-5-'i3. Boomplantdag. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Eik, lelie, kersenbloesem, 
taxusbessen, schijnkastanje, 
iris, fruitbloesem, kakivruch
ten, kastanje. Magnolia 
obovata. 
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3i5'i3. Bacterioloog Hideyo 
Noguchi (18761928), ont
dekker van medicijn tegen 
syfilis. 
Tweemaal 80 yen (samen
hangend). Portret met resp. 
microscoop en bloemen van 
Rhododendron brachycar
pum, globe. 

KAZACHSTAN 
94'i3. Europa, postvervoer. 
2001. Transport per kameel 
in 1916. 

KENIA 
30ii'io. Afrikaanse post
unie PAPU*3o jaar. 
25 Sh. Olifant, beeldmerk. 

2011. Afkondiging nieuwe 
grondwet. 
25 Sh. President Mwai Kibaki 
(1931), vlag. 

2o4'i2. Milieuprogramma 
Verenigde Naties 40 jaar, I. 
30,90,110 Sh. Resp. vlaggen 
bij UNEP'gebouw in Nairobi, 
gebouwen in Stockholm, 
standbeeld Christus de ver
losser in Rio de Janeiro. 
226'i2. Milieuprogramma 
Verenigde Naties 40 jaar, II. 

30,90,110 Sh. Resp. 'Over
eenkomst inzake de interna
tionale handel in bedreigde 
soorten wilde dieren en 
planten': gestileerde olifant 
met verschillende dieren en 
planten, 'Montreal Protocol' 
Descherming ozonlaag; 
beeldmerk, Groene econo
mie': windmolens en planten 
met kraan en zon. 
307'i2. Milieuprogramma 
Verenigde Naties 40 jaar. III. 
30, 90,110 Sh. Resp. Energie 
Neutraalkantoor (Nai
robi), geothermisch station 
(Olkaria), windmolenpark 
(Turkana). 
259'i2. Nobelprijs voor de 
Vrede 2004. 
30 Sh. Prof. Wangari Muta 
Maathai (19402011). 

KIRGIZIË 
233'i3 Nationale Paarden 
Spelen. 
35.s. Ruiter op paard. 

KOREA NOORD 
i92'i3. Nieuwjaarstoe
spraak Kim Jongun (1984). 
10,10,30,30 w.; blok 50 w. 
Landbouw en lichte indu
strie, versteviging politiek 
en militaire macht met vlag, 
voetballer en gebouwen, 
landkaart; Kim )ongun. 
2i3'i3. Zeedieren. 
Velletje met 30 (rond zegel), 
50, 90, now. Resp. haai 
(Carcharodon carcharias), 
schildpad (Caretta caretta), 
vissen (Peprilus simillima), 
zeepaardje (Hippocampus 
histrix). 
94'i3. Kim jongil (1942
2011) 20 geleden gekozen 
tot voorzitter van Nationale 
Defensiecommissie. 
30 w. Nationaal beeldmerk, 
vlaggen. 
i54'i3.101e geboortedag 
Kim llsung (19121994), 
bloemen. 
30, 50,70, 90 w. Zinnia 
elegans, Celosia cristata. 
Dahlia X cultorum, Tropaeo
lummajius. 

KOREA ZUID 
i4'i3. Diplomatieke betrek
kingen met Peru 50 jaar. 
Gezamenlijke uitgave met 
Peru. 
270, 270 w. (samenhan
gend). Machu Pichu (Peru), 
Seongsanbergtop. Beide 
zegels met vlaggen. 
i94'i3. Suncneon Bay 
Garden Expo. 
270 w. Rivier, drasland, bloe
men, beeldmerk met vogel. 

LIBERIA 
i6i2'ii. Voltooiing St. 
Paulskathedraal in Londen 
300 jaar geleden. 
Velletje met zesmaal $ 6.; 
velletje met tweemal $ 150. 
Resp. plattegrond kathe
draal, gebouw, architect Sir 
Christopher Wren (1632
1723), paus Clementius XI 
(16491721), kathedraal, paus 
Benedictus XVI (1927); paus 
Clementius XI, paus Benedic
tus XVI. 
i42'i2. SOS kinderdorpen 
30 jaar in Liberia. 
$45, 55. Beeldmerken 
landkaart met resp. tekst, 
palmboom. 
98'i2. Apen. 
Velletje met viermaal $ 90. 
Macaca sylvanus. Pan pa
niscus. Gorilla gorilla, Papio 
ursinus. 
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MACAU 
254'i3.130 jaar brandweer. 
1.50, 2.50, 3.50, 4.ptcs.; 
blok 12.ptcs. Verschil
lende brandweerstations 
met resp. Britse handpomp 
(1877), ladderwagen (1955), 
ladderwagen met platform 
(2008), waterwagen (2007); 
stoompomp met paarden. 

MALAWI 
i8i'ii. Betrekkingen met 
Europese Unie 35 jaar. 
Velletje met 65, 65 K. Vlaggen 
met projecten, gezin. 
3ii'ii. Fauna, Big Five. 
80,100,135,140,145 L. Resp. 
Syncerus caffer, Panthera 
pardus, Dicerosbicornis, 
Loxodonta africana, Pan
thera leo. Ook velletje met de 
zegels. 

i6i2'ii. Kerst. 
80,100,135,140,145 K. Resp. 
engelen en herders, herder 
en Jezus, Driekoningen 
volgen ster. Drie Koningen 
en giften met Jezus, Simeon 
zegent Jezus. 
25i'i2. Campagne be
strijding Tseetseevlieg en 
Trypanosomiasis. 
65,105,110,115 K. Resp. man 
en tseetseevl legen met land
kaart, campagnebeeldmerk, 
landkaart en beeldmerk, 
tseetseevlieg en beeldmerk. 
Ook zegels met gekleurde 
kaders resp. bruin, oranje, 
blauw, bruinviolet. Ook vel
letjes met dezegels. 
59'i2. Antiaidscampagne. 
80,100,135,140,145 K. Resp. 
landkaart en aidslint, man 
en vrouw met lint, man en 
vrouw met arts, man en 
vrouw met lint, zwangere 
vrouw en verpleegster. 

MALEISIË 
304'i3. Vuurtorens, II. 
50,60, 60 sen; blok RM 5.. 
Resp. Pulau Rimau, Fort 
Cornwallis, Pulau Angsa; One 
Fathom Bank. 

; Malaysia «») SOsen ; 

MARSHALLEIUNDEN 
273'i3. Kaften. 
Zesmaal $ 0.33. Kat met 
resp. roze bloem, mand en 
sprinkhaan, oranje en gele 
bloemen, kolibries, roze 
bloem, blauwe bloem en 
vlinders. 
94'i3. Presidenten Van 
Verenigde Staten. 
Vel met 45 maal $ 0.46. 
Medailles met afbeeldingen 
van George Washington, 
John Adams, Thomas Jef
ferson, James Madison, James 
Monroe, John Quincy Adams, 
Andrew Jackson, Martin 
Van Buren, William Henry 
Harrison, John Tyler, James K. 
Polk, Franklin Pierce, James 
Buchanan, Abraham Lincoln, 
Andrew Johnson, Ulysses S. 
Grant, Rutherford B. Hayes, 
James Garfield, Chester A. Ar
thur, Grover Cleveland, Ben
jamin Harrison, Peace Medal, 
William McKinley, Theodore 
Roosevelt, William H. Taft, 
Woodrow Wilson, Warren G. 
Harding, Calvin Coolidge, 
Herbert Hoover, Franklin D. 
Roosevelt, Harry S. Truman, 
Dwight D. Eisennower, John F. 
Kennedy, Lyndon B. Johnson, 
Richard M. Nixon, Gerald R. 
Ford, James Carter, Ronald 
Reagan, George H. W. Bush, 
William Jefferson Clinton, 
George W. Bush, presidenti
eel zegel, Witte Huis. 

MAURETANIE 
2011. Vissen. 
100,220, 370 um. Resp. Da
syatis margarita, Trygonor
hina fasciata, Carcharhinus 
brevipinna. 
2011. Dieren in Nationaal Park 
Bancd'Arguin. 
100,370 um. Resp. Hyaena 
hyaena, Vulpes zerda. 
2012. Festival van de Oude 
Steden. 
100, 370 Um. Resp. stad met 
lemen huizen, beeldmerk en 
stadsnamen. 

MEXICO 
2i3'i3.100e geboortedag 
Dr. Guillermo Haro Barraza 
(19131988). 
$7.. Astronoom. 
263'i3. Afkondiging Plan 
van Guadeloupe 100 jaar 
geleden. 
$ 7. Tekst proclamatie en 
ruiters op paarden. 

Isk. 

* * '^\K\! 

64'i3.60 jaar diplomatieke 
betrekkingen met Indonesië. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Indonesië. 
515., 15. (samenhangend). 
Katachtige roofdieren: 
Neofelis diardi borneensis, 
Panthera onca. 
i74'i3. Mexicaans leger 
100 jaar. 
$ 7.. Standbeeld van militair, 
hoofd met helm, militairen 
op paarden, gebouwen. 

MICRONESIË 
78'i2. Elvis Presley (1935

1977). 
Vijf blokken elk $3.50. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zanger en 
filmacteur. 
288'i2. Paus Benedictus 
XVI (1927). 
Twee velletje met elke 
viermaal $ 1.25. Verschillende 
afbeeldingen van paus. 
288'i2. Ruimtevaart, 
toespraak J.F. Kennedy (1917
1963)50 jaar geleden. 
Twee velletjes met elk vier
maal $ 1.25. Resp. astronaut 
op maan, Kennedy achter 
microfoon. Mercurycapsule, 
Geminicapsule; Lunar
module in baan om maan, 
Apollomodule in baan om 
maan. Lunarmodule en man 
op maan, Kennedy en vlag. 
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28-8-'i2. Ranger-maanpro-
gramma 50 jaar. 
Twee velletjes met elk 
viermaal $ 1.25. lancering 
Atlas Agena-raket, nadering 
maan, Ranger-maanlander 
boven doel, Ranger 3 boven 
maan; Ranger 3 boven maan. 
Ranger 7, Ranger-maanlan
der boven maan. Ranger 4. 
28-8-'i2. Vleesetende 
planten. 
Velletje met viermaal $ 1.25; 
velletje met tv^eemaal $ 1.25. 
Resp. Nepenthes vieillar-
dii, Utricularia dichotoma, 
Drosera spatulata, Drosera 
burmannii; Utricularia bifida, 
Nepenthes mirabilis. 
io-io-'i2. Chinees Nieuw
jaar**, jaar van de Slang. 
Vijfmaal 18 c. (samen
hangend). Verschillende 
slangen. 
1-11-12. Kerst. 
25,25, 45, 45 c. Resp. ster 
boven eiland Kosrae, ge
boortescène met stenen Yap-
munten, zeilkano bij Chuuk-
eilanden. Heilige Familie met 
Pohnpei-eilanden. 
28-ii-'i2. Octopus. 
Velletje met vijfmaal $1.-
Octopus defilippi. Octopus 
vulgaris. Enteroctopus sp.. 
Octopus rubescens, Octopus 
cyanea. 
28-ii-'i2. Schilderijen van 
Rafael Santi (1483-1520). 
Velletje met viermaal $ 1.-; 
blok $ 3.50. Resp. 'Johan
nes de Doper', 'Sixtijnse 
Madonna, 'Kardinaal Ber
nardo Dovizi van Bibbiena', 
'Madonna;' 'De gedaantever
andering'. 
28-ii-'i2. Voltooiing Sixtijnse 
Kapel 500 jaar geleden. 
Velletje met driemaal $ 1.25; 
velletje met viermaal $ 1.25. 
Schilderingen resp. 
'Scheidingvan landen 
water', 'Schepping van de 
zon', 'Scheiding van land 
en water'; verschillende 
afbeeldingen van 'Schepping 
van Adam . 
8-i-'i3. Wereld Radio Dag. 
Velletje met viermaal $ 1.25; 
blok $ 3.50 (rond zegel). 
Resp. wisselstroomdynamo 
van Alexanderson, Brant 
Rock-radiotoren, elektro-
nenbuis, kristalontvanger; 
Telstar-satelliet. Op rand 
landkaart. 
8-i-'i3. Schilderijen van Vin
cent van Gogh (1853-1890) 
Twee velletjes met elk vier
maal $ 1.20; blok $ 3.50. Resp. 
'Ingang St. Paul Hospitaal' 
'Caféterras in de nacht', 
'Fruitmand en handschoe
nen', 'Vincents slaapkamer 
in Aries'; 'Zelfportret', 'Ster
renhemel', 'Irissen', 'Wilg bij 
zonsopkomst'; 'Schilder op 
weg naar werk'. 
ii-3-'i3. In memoriam Lois 
Englberger (1949-2011), voed
seldeskundige. 
$ 1.20. Verschillende lokale 
groenten- en fruitsoorten. 

MONTSERRAT 
i9-3-'i3. Frankeerzegels, 
vlinders. 
$ 0.10,0.30,0.35,0.50,0.70, 
0.80,0.90,1.-, 1.10,1.50, 
2.25, 2.50,2.75, 5.-, 10.-, 20.-. 
Resp. Anaea minor, Phoebis 
sennae, Dionevanillae, 
Chlorostrymon simaethis, 
Nyctelius nyctelius, Leptotes 
cassius, Antillea pelops, Bat-
tus polydamas, Dryas iulia, 
Electrostrymon angerona, )u-

nonia evarete, Biblis hyperia, 
Anartia jatrophae, Urbanus 
obscurus, Heliconius charito-
nius, Polygonusmanueli. 

NAMIBIË 
5-4-'i3. Kevers. 
Standard Mail, Inland Re
gistered Mail, N$ 5.10,5.80, 
6.90. Acmaeodera viridae-
nea, Anthiini carabidae, Bra-
chycerus ornatus, Pachnoda 
sinuata, Cheilomenes lunata. 

NAMIBIA m 
NEVIS 
28-ii-'i2. Vlinders. 
Velletje met zesmaal $ 2.50. 
Hamadryas amphinome, 
Lycorea halia atergatis, Mar-
pesia eleuchea banamensis, 
tweemaal Pyrisitiaproterpia, 
Pyrrhocallesantiqua. 
28-ii'i2. Kevers. 
Velletje met viermaal $ 2.50; 
velletje met tweemaal $ 4.-. 
Resp. Lema biornata, Lema 
splendida, Lemaminuta, 
Lema dorsalis; Stilodes hey-
deni. Stilodes leoparda. 

28-ii-'i2. Elvis Presley (1935-
1977)-
Vijf blokken elk $9.-Ver
schillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zanger en 
filmacteur. 
28-ii-'i2. Kerst. 
25, 39. 90 c., $1.-, 3.-, 5.--
Schilderijen van Caravaggio 
(1571-1610). Resp. 'Aanbid
ding door de herders', 'De 
aankondiging', 'Heilige Fami
lie met Johannes de Doper', 
'Geboorte met St. Francis 
en St. Lawrence', 'Vlucht uit 
Egypte', 'Madonna van de 
rozenkrans'. 
28-ii-'i2. Voltooiing Sixtijnse 
Kapel 500 jaar geleden, 
werken van Michelangelo 
(1475-1564). 
Velletje met viermaal $ 3.50; 
blok $ 9.-. Resp. vier verschil
lende afbeeldingen van 
plafonaschilderingen 'De 
voorvaders van Christus'; 'De 
schepping van Adam'. 

NIEUW-CALEDONIË 
i4-5-'i3. Suikerproductie. 
120 F. Fabriek met schoor
steen, ossenkar. 

NIEUW-ZEELAND 
8-5-'i3. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926)60 jaar 
geleden. 

70,70 c, $ 1.40,1.90,2.40, 
2.90. Verschillende munten 
en portretten van vorstin. 
Ook velletje met de zegels. 
io-5-'i3. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Australia 2013 in Melbourne. 
Velletje met 70 c., $1.40, 
2.90. Verschillende portret
ten en munten van koningin 
Elizabeth II (1926). 

NIGER 
2011. Toerisme. 
175.320. 500.735 F- Rêsp. me-
ditatieplaats van politiek en 
geestelijk leider Usman dan 
Fodio (1754-1817), eiland Lété, 
zakken met violette uien 
uit Galmi, ruïnes van lemen 
huizen in Djado. 
2011. SalouDjibo (1965). 
1.000 F. Portret staatshoofd. 
i-3-'i3. Vlinders. 
Twee velletjes met elk met 
viermaal 750 F.; tweemaal 
blok 2.500 F. Resp. Catopsilia 
florella, Coeliades forestan, 
Acraeaneobule, Hypolim-
nas misippus; Pinacopteryx 
eriphia, Colotis euippe, Pa-
pilio thoas, Zizeeria knysna; 
Danaus chrysippus; Spialia 
spio. 
i-3-'i3. Zoetwatervissen. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 2.500 F. Resp. Hemichro-
mis fasciatus, Fundulosoma 
thierryi, Aphysemion bitaeni-
atum, Arnoldichtys spilopte-
rus; Oreochromis aureus. 
i-3-'i3. Schildpadden. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 2.500 F. resp. Psam-
mobates geometricus, 
Pelomedusa subrufa, Pelusios 
niger, Astrochelys yniphora; 
Pelusios sinuatus. 

i-3-'i3. Krokodillen. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 2.500 F. Resp. tweemaal 
Crocodylus niloticus, twee
maal Mecistops cataphrac-
tus; Crocodylus niloticus 
i-3-'i3. Slangen. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 2.500 F. resp. Dasypeltis 
sehalensis, Dromophis prae-
ornatus, Dromophis lineatus, 
Dasypeltis gansi; Atractaspis 
microlepidota. 
i"3"'<3- Vogels. 
Zes velletjes met elk viermaal 
750 F.; zes blokken 2.500 F. 
Resp. Treron waai ia, Oena 
capensis, Columba guinea, 
Columba arquatrix; twee
maal Ardea cinerea, Ardeola 
rufiventris, Ardea goliath; 
Chalcomitra senegalensis, 
Hedydipna platura, Necta-
riniapulchella, Nectarmia 
cuprea; Circaetus cinereus, 
Aquila pennatus, Aquila 
rapax, Aquila pomarina; 
Scotopelia peli, Glaucidium 
perlatum, Otus senegalensis, 
Ptilopsis leucotis; Poicep-
halus robustus, tweemaal 
Psittacula krameri, Psittacus 
erithacus; Treron waalia; Ar
dea cinerea; Nectarinia coc-
cinigastra; Faico naumanni; 

Bubo ascalaphus; Psittacus 
erithacus. 

PAKISTAN 
23-3-'i3. Schrijvers. 
15.-, 15.-R. QudratUllah 
Shahab (1917-1986), Allama 
Muhammad Asad (1900-
1992). 
11-4-'13. Kinnaird Hogeschool 
voor Vrouwen 100 jaar. 
15.- R. Beeldmerk. 

KtKlNAIRD 
C ü L L E G l B,i5 

2i-4-'i3.75e sterfdag Allama 
Muhammad Iqbal (1877-1938). 
15.- R. Portret dichter. 

PALAU 
28-8-'i2. Rondleiding 
Jacqueline Kennedy (1929-
1994) door Witte Huis 50 jaar 
geleden. 
Velletje met viermaal $ 1.25. 
Jacqueline Kennedy, eettafel, 
president John F. Kennedy 
(1917-1963), president met 
Witte Huis. 
28-ii-'i2. Vleesetende 
planten. 
Velletje met viermaal $ 1.20; 
blok $3.50. Resp. Pingui-
cula lusitanica, Genlisea 
margaretae, Drosera aliciae, 
Utricularia subulata; Drosera 
regia. 
24-i2-'i2. Kerst, schilderijen 
van Albrecht Dürer (1471-1528). 
29, 29, 45, 45 c., $1.05,1.05; 
blok $ 3.50. resp. 'Vlucht uit 
Egypte', 'Madonna met Kind', 
'Maagd met Kind en St. Anne, 
'Maagd met Kind', 'Moeder 
van zorgen', 'Maagd Maria 
ingebed'; 'Kindje jezusmet 
wereldbol'. 
3i-i2-'i2. Verongelukken 
Hindenburg 75 jaar geleden. 
$1.20; blok $3.50. Resp. 
luchtschip, luchtschip met 
Chrysler-gebouw, Eiffeltoren, 
Empire State Building, bank 
of Manhattan. 
2-i-'i3. Wereld Radio Dag. 
Velletje met viermaal $ 1.20; 
blok $ 3.50. Symbolische 
afbeeldingen van microfoon, 
radiogolven, AM-signaal, 
FM-signaal; zon en planeten. 
8-i-'i3. Diamanten jubileum, 
koningin Elizabeth II (1926). 
Velletje met viermaal $ 1.20; 
blok $3.50. Koningin resp. 
met gezin, met prins Philip 
(1921) en corgihond en wacht, 
met corgihond, wuivend in 
auto, met jonge prins Charles 
(1948); koningin. 
8-i-'i3.150e geboortedag 
schilder Paul Signac (1863-
1965). 
Velletje met driemaal $ 1.50; 
blok $3.50. Schilderijen 
resp. 'De storm', 'Pijnboom 
in Saint Tropez, 'Portret van 
Felix Feneon'; 'Vrouwen bij 
waterput'. 
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PARAGUAY 
i2-ii-'i2. Nanduti Radio. 
1.400 Gs. Boom. 
i8-i2-'i2. Kerst. 
1.000, 5.000,11.000 Gs. 
Resp. Kerstfiguren. 
i8-i2-'i2. Milieuprogramma 
Verenigde Naties 40 jaar. 
3.000,16.000 Gs. Resp. vo
gel in drasland, rode lepelaar 
(Plataleaajaja). 
27-i2-'i2. Mercosur*, alter
natieve energiebronnen. 
Vijfmaal 1.500 Gs. (samen
hangend); blok 3.000 Gs. 
Resp. windturbines, zon
nepanelen, fruit, hooi, maïs; 
zonnebloemen. 

POLYNESIE 
io-5-'i3. Jacques Brei (1929-
1978). 
500 F. Belgische zanger, 
componist en tekstschrijver 
met vliegtuig. 

io-5-'i3. Fruit. 
Zesmaal 100 F. (in boekje). 
Ananas, banaan, kokosnoot, 
mango, papaja, waterme
loen. 

QATAR 
3-8-'i2. Dag van de Arabi
sche Post. 
1.- R. Landkaart, duif, beeld
merk. 
7-io-'i2. UPU*-congres in 
Doha. 
2.- R. Beeldmerk. 
i-ii-'i2. VN-Klimaatconferen-
tiein Doha. 
2.50 R. Beeldmerk. 

El 
D'jHA2Cfj2 
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SALOMONSEILANDEN 
i2-2-'ii. Schelpen. 
Velletje met $ 1.-, 1.-, 1.-, 1.90, 
1.90,1.90, 2.30,2.30,2.30. 
Resp. Cypraea cribraria, Cy
praea felina, Cypraea erosa 
en Cypraea stolida, Cypraea 
teres, Cypraea tigris, Cypraea 
lynx, Cypraea mappa, 
Cypraea vitel lus, Cypraea 
testudinaria. 

: SOLOMON ISLANDS $1.00 rh ! 
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NIEUWE 

i5-2-'r3. vogels. 
Twee velletje met elk 
viermaal $ 5--; tweemaal 
blok S24--. Resp. Ptiloris 
paradiseus, Caloenas nico-
Darica, Ptilinopus richardsii, 
Cacomantis variolosus; 
Ardea modesta, Ptilinopus 
superbus, Vini australis, 
Cacomantis flabelliformis; 
Pachycephala pectoralis; 
Caloenas nicobarica. 
i5-2-'i3. Katten. 
Velletje met viermaal $ 7.-; 
blok$35.-. Resp. Manx, 
bambino, Bengaal, sphynx; 
Devon rex. 
i5-2-'i3. Honden. 
Velletje met viermaal $ 5.-; 
blok $24.-. Resp. Austra
lische terriër, Australische 
silkyterriër, Tenterjield ter
riër, Australische kortstaart 
veedrijvershond; Australi
sche kelpie. 
i5-2-'i3. Fauna. 
Velletje met viermaal $ 5.-; 
blok $ 25.-. Resp. grijze dol
fijn (Grampus griseus), slanke 
dolfijn (Stenella attenuata), 
buitrug (Megaptera novae-
angliae), zeekoe (Dugong 
dugong); boomkikker (Phyl-
lomedusasauvagii). 

i5-2-'i3. Vissen. 
Velletje met viermaal 5 7.-; 
blok $ 35.-. Resp. Cetoscarus 
bicolor, Sargocentron spini-
ferum, Arothron nigropunc-
tatus, Pseudanthias huchtii; 
Amphiprion percula. 
i5-2-'i3. Koraal. 
Twee velletjes met elk 
viermaal $ 5.-; tweemaal blok 
$ 24.-. Resp. Acanthastrea 
lordhowensis, Platygyra 
daedalea, Alveopora tizardi, 
Acropora florida; Dendropht-
hya sp., Sinularia sp., Mon-
tipora foliosa, Kallypilidion 
sp.; Stylaster californicus; 
Sebae anemone. 
i5-2-'i3. Paddenstoelen. 
Velletje met viermaal $ 6.-; 
blok $ 28.-. resp. Trametes 
versicolor, Coprinopsis 
altramentaria, Amanita 
rubescens, Phellodon conflu-
ens; Agaricus dulcidulus en 
Hydnellum concrescens. 
i5-2-'i3. Cruiseschepen. 
Velletje met viermaal S 6.-; 
blok $ 28.-. Resp. 'Freedom 
of the Seas', Carnival Magic', 
MSC 'Splendida', RMS 'Queen 
Mary 2 ; 'Norwegian Epic'. 
i5-2-'i3. Nationale tradities. 
Velletje met viermaal $ 6.-; 
blok 28.-. Resp. houtsnijwerk 
beelden, borstschild en 
versteende schelp, fluitspe
lers, gemaskerde mannen; 
bamboe stokken. 
i5-2-'i3. Rotary. 
Velletje met viermaal $ 7.-; 
blok 35.-. Resp. samenbren
gen van projecten, kind 
met malarianet en muskiet, 
tsunamihulp met zandzak
ken, kind met potlood; 
zwaaiende mensen. Alle 
zegels met beeldmerk. 

i5-2-'i3. Rugby, spelers van 
Salomonseilanden. 
Velletje met viermaal $ 6.-; 
blok $ 28.-. Resp. Dominique 
Peyroux, Gerard Ian Tenna, 
Jardine Bobongie, Radike 
Samo;MalMeninga. 

SENEGAL 
5-6-'i2. Paardensport. 
10,50,250, 500 F. Verschil
lende afbeeldingen van 
paarden met ruiters. 
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27-6-'i2. Diplomatieke 
betrekkingen met Vaticaan 
50 jaar. 
50, 200 F. Resp. Vlaggen, 
Schilderij 'Christus geeft 
sleutels aan Petrus' van Pie-
tro Perugino (ca.1450-1523). 
i8-9-'i2. Weven. 
50,150, 300, 500 F. Resp. 
Man met spinapparatuur, 
garenklossen, vrouw met 
weefgetouw, vrouw met 
geweven kleed. 

SRI LANKA 
i8-3-' i3. Opening luchthaven 
Mattala Rajapaksa. 
5.- R. Stationsgebouw, 
verkeerstoren, motor van 
vliegtuig. 
5-4-'i3. Voetpelgrimage 
'Pada Yatra' van spiritueel 
leider Gyalwang Drukpa. 
5.- R. Pelgrims en tempels. 

ST. MAARTEN 
i8-7-'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
25. 50,75,90,100,120,170, 
200,220, 250, 300, 400 c. 
(samenhangend); blok 125, 
225,350 c. Resp. handbal, 
atletiek, hockey, judo, tennis, 
voetbal, kanovaren, wielren
nen, gymnastiek, basketbal, 
volleybal, hink-stap-sprong; 
boogschieten, duiken, ge
wichtheffen. 

i2-9-'i2. Koninklijk Huis. 
100,125, 200,275,325,475 c. 
(samenhangend). Resp. 
koningin Beatrix (1938), 
koningin aan roer, koningin 
met kleinkind, prins Willem-
Alexander (1967), prinses 
Margriet (1943), prinses 
Maxima (1971). 
i7-io-'i2. Schaken. 
Vel met 10,20, 30, 40, 55,75, 
85, 95,100,110,120,135,165, 
185,195, 210,230, 260,380 c. 
Stel I ing met schaakstukken 
uit partij Botwinnik- Euwe 
in 1948. 
i4-ii-'i2. Bezienswaardig
heden. 
115,200, 250,350 c. (samen
hangend). Resp. Fort Amster
dam, Hoofdstraat, kust met 
zeegezicht, strand van Mano 
met vliegtuig. 
i2-i2-'i2. Vogels. 
10,30, 50,75,100,150,175, 
200,240, 300, 350, 400 c. 
(samenhangend). Resp. 
Amazilia leucogaster, Aula-
corhynchus derbianus. Bubo 
virginianus, Jacamerops 
aurea, Pteroglossus aracari, 
Discosura longicauda, Ac-
cipiterbicolour, Gampsonyx 
swainsonii, Leptodon caya-
nensis, Topaza pella, Cotinga 
cayana. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
24-4-'i3. Klassieke zeilsche
pen. 
€1.25. Katrol met touw. 

18-5-'13. Rugby. 
€1.13. Bal, spelers, leeuw. 

ST. VINCENT 
i8-ii-'i2. Kerst, schilderijen 
van Raphael (1483-1520). 
8oc.,$i.-, 1.70, 2.20, 2.65, 
3.40. Resp. 'Madonna en 
jozef met Johannes', 'De 
Heilige Familie', 'Madonna en 
Kind met heiligen', 'Heilige 
Familie', 'De Afdobrandini 
Madonna'; 'Het bezoek'. 
28-2-'i3. Koraalriffen. 
Velletje met viermaal $ 3.50; 
blok $ 9.-, Resp. schildpad 
(Eretmochelys imbricata), 
zeesponzen en tropische 
vissen, zeester (Oreaster 
reticulatus), koraal; schildpas 
met vissen en koraal. 
28-2-'i3. Krabben. 
Velletje met viermaal $ 3.50. 
Mithraxspinosissimus, 
Stenorhynchus seticornis, 
Dromia erythropus, Darda-
nus megistos. 

28-2-'i3. Kevers. 
Velletje met viermaal $ 3.50; 
blok $9.-. Resp. Doryp-
hora undata, Leptinotarsa 
lacerata, Chrysomelapopuli, 
Leptinotarsa decemlineata; 
Leptinotarsa puncticollis. 
28-2-'i3. Honden. 
Velletje met viermaal $ 3.50; 
blok 5 9.-. Resp. Spaanse 
mastiff poedel, dashond, 
basenji; Duitse herder. 

SURINAME 
i3-3-'t3. Bloemen. 
Velletje met B(SR$ 0.55), SR$ 
1.35,1.85, 2.25,2.50,3.50, 
3-75. 4-25, 5.50, 7.50,10.50, 
11.50. Agapanthus africanus, 
Anthurium andraenum, 
Aquilegia vulgaris, Ferocactus 
wislizenil. Crocus vernus, Ga-
zania rigens, Leucospermum, 
Saguaro cactus, Sempervivum 
grandiflorum, Telopea speci-
osissima, Tulipa gesneriana, 
Zantedeschia aethiopica. 

TAIWAN 
to-5-'i3. Literatuur. 
Nl$5.-, 5.-, 10.-, 25.-. Ver
schillende afbeeldingen uit 
'Verhaal van de wateroever'. 
22-5-'i3. Felicitatiezegels. 
Nl$ 3.50,3.50, 5.-, 5.- (rond 
te maken). Resp. vissen, zwa
nen, pinguïns, eenden. 

THAILAND 
29-3-'i3. Rode Kruis. 
3.- B. Oprichter Thaise Rode 
Kruis koning Rama V (1853-
1910) en koningin Srisavarin-
dira (1862-1955). 

i-4-'i3. Overheidsspaarbank 
100 jaar. 
Viermaal 3.- B. Verschillende 
bankgebouwen. 
2-4-'i3. Nationaal erfgoed. 
Achtmaal 3.- B. (samen
hangend). Verschillende 
maskers. 
25-4-'i3. Bangkok, wereld-
hoofdstad van het boek. 
5.- B. Boekomslag met kin
deren en hondje, beeldmerk 
met olifant. 

TOGO 
28-i2-'ii. 150e geboortedag 
james Audubon (1785-1851). 
Velletje met driemaal 950 F.; 
blok 3.000 F. Amerikaanse 
schilder en natuuronderzoeker 
met vogels resp. Pandion hali-
aetus, Colaptes auratus, Strix 
varia; Pelecanus occidentalis. 

28-i2-'ii. Filmactrices. 
Velletje met driemaal 900 F.; 
blok 3.000 F. Resp. driemaal 
Marilyn Monroe (1926-1962); 
Marlene Dietrich (1901-1992). 
28-i2-'ii. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 
Velletje met driemaal 900 F.; 
blok3.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van passa
giersschip. 
28-i2-'ii. Xinhai-revolutie 
100 jaar geleden. 
Velletje met driemaal 900 F.; 
blok3.000 F. Resp. politicus 
Li Yanhong (1864-1928) met 
medaille, tweemaal revoluti
onaire vlaggen en herden-
kingsmunten; revolutionair 
en politicus Sun Yat-sen 
(1866-1925). 
28-i2-'ii. Koningin Elizabeth 
II (1926) 60 jaar op troon. 
Velletje met driemaal 950 F.; 
blok 3.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van Britse 
vorstin. 
28-12-'«. Eerst commerci
ële vlucht Concorde 25 jaar 
geleden. 
Velletje met driemaal 950 F.; 
blok 3.000 F. Concorde met 
resp. tweemaal Franse piloot 
André Turcat, Britse piloot 
Brian Trubshaw; Turcat. 
28-i2-'ii. Aanslag WTC in 
New York 10 jaar geleden. 
Velletje met driemaal 950 F.; 
blok 3.000 F. Resp. inzet 
reddingswerkers, berging 
slachtoffers, brandweerman 
met -wagen; John F. Kennedy 
(1917-1963). 
28-i2-'ii. Geleerden. 
Velletje met driemaal 950 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Britse 
wiskundige Isaac Newton 
(1643-1727), Amerikaanse uit
vinder Thomas Alva Edinson 
(1847-1931), Duitse astronoom 
en wiskundige Nicolaas 
Copernicus (1473-1543); 
Russische kernfysicus Andrei 
Sacharov (1921-1989). 
28-i2-'ii. Franse filmactrices. 
Velletje met driemaal 950 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Brigitte 
Bardot (1934), Laetitia Casta 
(1978), Catherine Deneuve 
(1943); Sophie Marceau 
(1966), 
28-i2-'ii. Tenoren. 
Velletje met driemaal 950 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Placido 
Domingo (1941), Luciano 
Pavarotti (1935-2007), José 
Carreras (1946); Domingo. 



28-i2-'ii. Bekende vrouwen. 
Velletje met driemaal 950 F.; 
blok 3 .000 F. Resp. Paki
staanse oud-premier Benazir 
Bhutto (1953-2007), Birmese 
oppositieleider Aung San Suu 
Kyi (1945), katholieke zuster 
en stichter Missionarissen 
van Naastenliefde moeder 
Teresa (1910-1997); moeder 
Teresa. 
28-i2-'ii. Politici en geweld
loosheid. 
Velletje met driemaal 950 F.; 
blok 3 .000 F. Resp. Marten 
Luther King (1929-1968), 
Wangari Maathai (1940-2-11), 
Leopold Sédar Senghor 
(1906-2001); Mahatma 
Gandhi (1869-1948). 
28-i2-'ii. Musici. 
Velletje met driemaal 950 F.; 
blok 3 .000 F. Resp.Jimi 
Hendrix (1942-1970), Fats 
Domino (1928), Bob Marley 
(1945-1981); Ray Charles 
(1930-2004). 

TRINIDAD EN TOBAGO 
2012. Overdruk, vogel. 
$ 1.- op $ 2.25. Ramphastos 
vitellinus. 

TUNESIË 
22-3-'i3. Internationaal laar 
Watersamenwerking. 
2.350 m. Handen, waterdrup
pel. 
26-4-'i3. Architectuur in 
Touzeur. 
250, 600 m. Resp. treinsta
tion, gebouw in oude stad. 

TURKS EN 
CAICOSEILANDEN 
io- io- ' i2 . Diamantenjubi
leum koningin Elizabeth II 
(1926). 
$ 3.50 (diamantvorm); blok 
$ 9.-. Verschillende portret
ten van koningin en rozen. 
7-3-'i3. Nationaal bezit. 
$ 3.50 Replica van slavenhut 
op Cheshire-plantage. 

TUVALU 
3i-i2-'i2. Diamanten jubi
leum koningin Elizabeth II 
(1926). 
Velletje met viermaal $ 1.35; 
blok $3.50. Koningin en 
prins Philip (1921) tijdens 
buitenlandse bezoeken 
resp. Grote Muur in China 
(1986), Yosemite National 
park (1983), met keizer Halle 
Selassie bij Tisial-waterval 
m Ethiopië (1965), Taj Mahal 
(1961); Tuvalu (1982). 

2i-3-'i3. Internationale Dag 
van Humanitaire Hulp. 
Velletje met viermaal $ 1.20; 
blok $ 3.-. Resp. wereldbol, 
duif met olijftak, vredeste
ken, kruis; hart. 

URUGUAY 
i6-3-'i3. Militaire luchtvaart 
100 jaar. 
Blok $ 15. Mensen bij vlieg
tuig. 
i i -4 - ' i 3 . Dag van de Patiën-
tenveiligheid. 
$ 15. Wereldbol met esculaap 
en groen lint. 

VANUATU 
28-3-'i3.WWF*,vis. 
30 ,70 ,100 , 200 vt. (samen
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van Oxymona-
canthus longirostris. 

VENEZUEU 
i2-4-'i3. Hugo Chavez (1954-
2013). 
Vel met 0 .30 ,0 .30 ,0 .30 , 
0.30,0.40,1.50,1.50, 4.20, 
11.70,14.-; blok 20.- Bs. Oud-
president resp. met crucifix, 
saluerend, met vlag, met 
schoolkinderen, met oudere 
vrouw, zittend, in traditio
neel kostuum, wijzend, met 
baret , op podium met gita
rist; portret. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
21-3- '13. Internationale 
Moederdag. 
3.- Dh.(zeskantig zegel). 
Beeldmerk 'Moeder van de 
Natie'. 
30-3-'i3. Postdienst 50 jaar. 
1-, 1.50,3.-, 4.-Dh; velletje 
10.- Dh. met vier zegels. 
Resp. viermaal verschillende 
afbeeldingen van brieven 
en postzegels; Postkantoor 
en auto (1916), postkantoor 
(1968), postkantoor met 
mensen en auto's (1975), 
postkantoor (1993). 

7-4-'i3. Frankeerzegels. 
1.-, 1.50,3.-, 5.-, 6.-Dh.Valk 
in verschillende kleuren. 

VERENIGDE NATIES 
3i-5-'i3. Wereld Oceanen 
Daq. 
Velletje met twaalfmaal 
US5 0.46; velletje met twaalf-
maal Zw.Fr. 0.85; velletje met 
twaalfmaal € 0.70. Verschil
lende afbeeldingen van vis
sen uit kinderboek 'One Fish, 
Two Fish, Red Fish, Blue Fish' 
van Dr. Seuss (1904-1991). 

VERENIGDE STATEN 
N.B. de in de mei-editie 
genoemde uitgifte 'Bewegen' 
is door de Amerikaanse pos
terijen verplaatst naar een 
niet nader genoemde datum. 
De voor 17 mei geplande 
uitgifte 'Vlag in alle seizoe
nen' wordt uitgegeven op 16 
augustus a.s. 
i3-7-'i3. Vuurtorens. 
Vijfmaal Forever. Portland 
Head (Maine), Portsmouth 
Harbor (New Hampshire), 
Boston Harbor (Massachu
setts), Point Judith (Rhode 
Island), New London Harbor 
(Connecticut). 

WALLIS EN FUTUNA 
2-i2-'i2. Eerste inlandse 
bisschop. 
1.000 F. Mgr. Fuahea(i927-
2011). 

i9-5-'i3. Ontdekking van 
Horn-eiland. 
330 F. Baal met schepen. 

ZUID-AFRIKA 
22-2-'i3. Hulpverleningsor
ganisaties. 
Velletje met tweemaal B5; 
velletje met tweemaal B5. 
Resp. 'Rescue South Africa'; 
helikopter en reddingswer
kers met hond, reddings
werkers; 'Gift of the Givers': 
tweemaal hana en landkaart. 

verongelukte helikopter, 
voor gouvernementshuis op 
Falklandeilanden, met munt, 
portret. 

20-3-'i3. Internationaal jaar 
Watersamenwerkinq. 
Vijfmaal blok (rond) interna
tional Small Letter (zegel in 
druppelvorm). Biodiversiteit: 
vissen en libel, landbouw: 
vrouw met gewassen, 
industrie: windmolens, 
consumptie: kraan en hand 
met glas, waterprogramma: 
beregeningsinstallatie voor 
landbouw. 

ZUID-GEORGIË EN 
ZUIDELIJKE SANDWICH-
EIUNDEN 
<j-6-'i3. Astronomie. 
65,75 p. , £1.-, 1.20. Ster
renbewegingen boven resp. 
Harker-gletsjer, Maiviken-
hut, wrakken van walvis-
vaarder 'Albatros' en 'Dias', 
herdenkingskruisbij Hope 
Point. 

South Georgia 

n-6-' i3. Rex Munt (1926-2012). 
65.75P-. tl--, 1-20. Oud-
gouverneur resp. bij 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
5-4-'i3. Marineschip. 
Lettre 20g ta r i | préférentiel. 
Fregat 'Le Floreal'. 

29-4-'i3. Frankeerzegels. 
€ 0.01, 0 .02 ,0 .03 , 0.04, 
0.63. Beeldmerk met resp. 
schildpad, helikopter, 
pinguïn, schip, schildpad 
met pinguïn en helikopter 
en schip. 

*) Gebruikte afkortingen: 
Mercosur Gemeenschappe

lijke Economische 
Markt voor Zuid-
Amerika 

PAPU Pan African Postal 
Union 

Sepac Small European 
Postal Administra
tions Cooperation 

UNEP United Nations 
Environment Pro
gramme 

UPU Universal Postal 
Union 

WWF World Wildlife Fund 

**) Chinees Nieuwjaar: Jaar 
van de Slang io-2-'i3 t/m 
30-i- 'i4. 

stenen buitenkruier op staäswal 
A.D. i6s9 Korenmolen 

Dijkstraat, Wijk bij Duurstede 
(Zie molen velletje op pagsji) 
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DE NATIONALE SCHATKAMER IS WEER OPEN 

Na tien jaar verbouwen, 
renoveren en restaureren 
kon het Rijksmuseum in 
Amsterdam op 13 april 
eindelijk zijn deuren 
weer openen voor het 
grote publiek. Daarmee 
kwam een einde aan een 
onverwacht lange periode, 
die echter ook zijn goede 
kanten had. Men heeft 
goed kunnen nadenken 
over de presentatie van de 
collectie. Na het fiasco van 
het Nationaal Historisch 
Museum heeft Nederland 
nu toch een museum 
gekregen, waar 800 jaar 
vaderlandse geschiede
nis in kunststukken en 
voorwerpen getoond 
wordt (1,2). In tegenstel
ling tot de presentatie 
voor de sluiting heeft men 
ervoor gekozen om alles 
in zijn tijd te plaatsen, 
waardoor er meer eenheid 
ontstaat tussen dat
gene wat getoond wordt. 
Slechts een schilderij staat 

op zijn oude plek en dat is 
het kroonjuweel van het 
museum: de Nachtwacht 
van Rembrandt. De eerste 
bezoekers van het ver
nieuwde museum prijzen 
het werk van de architec
ten Cruz en Ortiz die van 
het gebouw uit de 19de 
eeuw een museum voor de 
21ste maakten vol licht en 
ruimte. Tijdens de verbou
wing is men teruggegaan 
naar de basis van 1885 en 
heeft men toevoegingen 
van latere datum onge
daan gemaakt (3). Ook 
is er lof voor de architect 
JeanMichel Wilmotte, die 
voor de inrichting van de 
zalen de grandeur van de 
19de eeuw combineerde 
met modern design. Naar 
verwachting zal het ver
nieuwde Rijksmuseum een 
van de topattracties van 
Amsterdam worden met 
1,5 ä 2 miljoen bezoekers 
per jaar. 

Swipen 
Om de heropening van 
het museum te vieren gaf 
PostNl een velletje van 
tien zegels uit (4). Wie 
de zegels vergelijkt met 
het velletje dat in 2000 
aandacht besteedde aan 
het museum, ziet meteen 
het verschil. Indertijd 
werden ook delen van 
kunstwerken getoond, 
maar ze belichtten elk een 
bepaald soort emotie en 
er was een zekere eenheid 
tussen de zegels. Nu is 
er een ogenschijnlijke 
ratjetoe aan soms zeer 
kleine details afgebeeld. In 
het persbericht van PostNl 
zegt ontwerpster Irma 
Boon daar het volgende 
over: "Het Rijks is al tien 
jaar mijn opdrachtgever 
en ik ben vast en zeker de 
meest fanatieke bezoeker 
van hun website. In de 
aanloop naar de opening 
van het museum is deze 
site compleet vernieuwd. 
De mogelijkheden zijn ein
deloos: inzoomen op de

tails, bestanden van hoge 
kwaliteit downloaden en 
eigen collecties samen
stellen. De site IS volledig 
geschikt voor de swipe
techniek op smartphones 
en tablets. Die swipe
cultuur is mijn inspiratie 
voor het ontwerp geweest, 
ik wilde op deze manier 
een hedendaags postze
gelvel maken. Het vierkant 
is ook ontleend aan de 
site, waarop de enorme 
bestanden 'getiled' zijn. 
De vierkanten  er is denk 
ik geen vierkant schilderij! 
 maken het totale beeld 
uniform en geven het een 
zekere moderniteit." 
"Er is een selectie gemaakt 
die representatief is 
voor de collectie. Met 
meesterwerken uit zes 
eeuwen, met verschillende 
technieken. Er is vanuit 
een thematische indeling 
gewerkt, met religie en 
moraal op de eerste rij, 
stillevens en natuur op de 
tweede rij, beweging en 
verstilling op de derde rij. 

CHTDM M COUCCM 

eenvoud en rijkdom op de 
vierde rij en mannen en 
kinderen op de vijfde rij. 
Alle afbeeldingen zijn met 
een witruimte van elkaar 
gescheiden, die dezelfde 
functie heeft als de spatie 
in het nieuwe logo van het 
Rijksmuseum. Het ontwerp 
is dicht bij het onderwerp 
gebleven  de collectie 
van het Rijks. Zo werk ik al
tijd. Ik verzin nooit iets, ik 
werk altijd van binnenuit 
op basis van het specifieke 
van het onderwerp. Dit 
postzegelvel hoort bij het 
Rijksmuseum en is met 
inwisselbaar." 
"Mijn bedoeling is dat de 
postzegels je aansporen 
om de collectie van het 
Rijks te ontdekken, in het 
museum zelf of op de web
site (www.rijksmuseum. 
nl). Vrijwel alle 24 kunst
werken hangen straks in 
het museum. Op de site 
kun je ook op onderwerp 
zoeken, dus ik denk dat 
het geen probleem is 
om alle werken terug te 

% RijktmuiDunt 
• Inda Bchstkamervan 
• NederbrKr hangan voal 

meesierwerhan Hel 
Melkmelsie van 
Johanrmt Vsrmeer 
do Nachtwacht van I 
Rembrandt Ket 
Huishaudan vttt Jan 
Stesn Allemael gemaekt 
in da Gouden Eeuw 
Toen wBS kunal net ais 
nu kostbaar goed 
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vinden. Maar mijn hoop is 
dat men zo geïnspireerd 
raakt en gaat 'zwerven' op 
de site. Er zijn zoveel bij
zondere en mooie werken." 

Koninklijke collectie 
De oorspronkelijke 
collectie van het museum 
bestaat uit stukken 
afkomstig uit de verzame
ling van stadhouder 
Willem V. Toen hij in 1795 
voor de Fransen vluchtte 
moest hij die collectie 
achterlaten en accepteren 
dat die als oorlogsbuit 
naar Frankrijk werd 
overgebraclit. Wat niet 
naar Frankrijk ging werd 
door de patriotten 
verkocht op veilingen. 
Slechts een klein deel kon 
voor de staat behouden 
blijven en dat werd 
overgebracht naar Huis ten 
Bosch, waar op 31 mei 1800 
de Nationale KonstGallery 
werd geopend. 
Toen op last van keizer Na
poleon zijn broer Lodewijk 
koningvan Holland werd, 
ontfermde de nieuwe vorst 
zich over een deel van de 
verzameling (5, afbeelding 
afkomstig uit prestige 
boekje 17). Hij eiste van het 
gemeentebestuur van Am
sterdam dat het stadhuis 
op de Dam aan hem werd 

afgestaan. Bij de inrichting 
van zijn 'paleis' maakte hij 
dankbaar gebruik van de 
verschillende schilderijen, 
waaronder Rembrandts 
Nachtwacht. Koning Lode
wijk had het goed met zijn 
volk voor. Hij probeerde 
Nederlands te leren, had 
oog voor de sociale noden 
en leefde mee wanneer er 
zich een ramp had voor
gedaan. Hij liet het volk 
ook toe in zijn paleis in de 
hoop dat de glorie van de 
fraaie kunstwerken en tot 
de verbeelding sprekende 
voorwerpen als de boe
kenkist van Hugo de Groot 
(6) en het harnas van Piet 
Hein ook op hem zouden 
afstralen. Lodewijk be
steedde veel tijd en aan
dacht aan de collectie en 
maakte plannen voor een 
Paleis van Wetenschap
pen en Kunsten, waar de 
collectie tentoongesteld 
moest worden. Daar kwam 
uiteindelijk niets van 
terecht doordat de keizer 
zijn broer terugriep en het 
koninkrijk Holland inlijfde 
bij Frankrijk. 

Kathedraal 
De Gemeente Amsterdam 
probeerde de kunstcollec
tie veilig te stellen in wat 
men het Groot Hollands 

Museum noemde. Koning 
Willem I, die het Paleis op 
de Dam had teruggeven 
aan de stad, maar het on
middellijk ook weer kreeg 
aangeboden, vond het 
uitdijende Rijksmuseum in 
zijn paleis maar niets. De 
gemeente wilde de collec
tie voor de stad behouden 
en stelde het Trippenhuis 
ter beschikking, waar de 
verzameling in 1817 naar
toe verhuisde. (7, brief 
gericht aan de kunstenaar 
jan Willem Pieneman die 
van 18441847 directeur 
van het Rijksmuseum 
was). De verzameling bleef 
echter groeien en bekende 
Amsterdamse kunstlief
hebbers pleitten voor een 
nieuw gebouw. Er werd 
een prijsvraag uitgeschre
ven om een museum te 
ontwerpen, die gewonnen 
werd door de gebroeders 
Lange, de inzending van 
de architect Cuypers werd 
tweede. Er volgden jaren 
van gesteggel over de ont
werpen en de financiën. 
In 1876 kreeg Cuypers de 
definitieve opdracht. Op 13 
juli 1885 werd het nieuwe 
Rijksmuseum geopend, 
dat tot verbazing van 
velen toch erg afweek 
van het ontwerp uit 1876. 
De kritiek was niet van 

de lucht en naar verluidt 
weigerde de protestantse 
koning Willem III de of
ficiële openingshandeling 
te verrichten omdat het 
gebouw teveel overeen
komsten vertoonde met 
een kathedraal (8). 

Onoverzichtelijk 
Het nieuwe museum 
bood plaats aan allerlei 
collecties die tot dan toe 
op verschillende plaatsen 
waren ondergebracht, 
zoals in de Rijksverzame
lingvan Kunstwerkenen 
Moderne Meesters en het 
Rijkskabinet van Prenten 
en Tekeningen (9,10). 
Aanvankelijk probeerde 
men de kunstobjecten 
en andere voorwerpen 
zodanig tentoon te stellen 
dat ze bijdroegen aan 
versterking van het natio
nale bewustzijn. In de loop 
van de twintigste eeuw 
werd dit een achterhaalde 
opvatting en vond er een 
strikte scheiding plaats 
tussen kunst en historische 
voorwerpen. Ook begon 
men met het organiseren 
van speciale tentoonstel
lingen, die altijd zorgden 
voor extra bezoekers 
(1116). 

Na de Tweede Wereldoor
log vonden verschillende 

verbouwingen plaats en 
werden de muurschilde
ringen en plafonds wit 
geverfd, zoals dat hoorde 
bij de moderne tijd. Het 
gebouw werd er niet over
zichtelijker van en ook niet 
aantrekkelijker, waardoor 
de behoefte aan grondige 
renovatie ontstond. Die 
is nu inmiddels achter de 
rug, maar de tijden zijn 
ook veranderd. Over
heidssteun is niet langer 
meer vanzelfsprekend en 
daarom werd de vereni
ging Vrienden van het 
Rijksmuseum opgericht en 
probeert men op allerlei 
andere manieren, zoals 
het verhuren van zalen, 
geld bijeen te brengen. 
Een uitgekiende PR 
campagne maakte rond 
de opening het Rijksmu
seum het gesprek van de 
dag. Daarnaast gingen 
beelden van de opening 
door koningin Beatrix en 
het afscheidsdiner dat zij 
met de Nachtwacht op de 
achtergrond organiseerde 
voor de koninklijke gasten 
de hele wereld rond (17). 
Een betere reclame voor 
een hernieuwde kennisma
king met oude vertrouwde 
kunstwerken (18,19,20) 
had het Rijksmuseum zich 
niet kunnen wensen. 

R;j,.smuseum Amsterdam 
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AANGEBODEN 

www.motiefonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. Pzh. 
Jansen. Telefoon 0493-320949-

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13,6135 CS, Sittard. 
Telefoon 046-4512751-
E-mail robert-wiktor@home.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Telefoon 0229-261611. 
www.stamps-dns.com 

www.aephilatelie.nl en 
www.postzegel-veiling.nl voor 
al uw postzegels van vele landen. 
Voor meer informatie: 
A.M. Eijgelaar. Telefoon 010-5222914. 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle 
Europese landen 35%, FDC's, boek
jes etc.). Römkens. 
Telefoon 045-5462894. E-mail: 
john-stamps-romkens(5)hotmail. 
com 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Zwitserland, Oostenrijk, Indonesië 
20-25%. R. Dorman, Fonteinkruid 
37,7772 ML Hardenberg. 
Telefoon 0523-272182. 

www.filateiiehpz.nl verrassend 
leuk, verrassend voordelig. 
CPC Conny's Pakettencentrale, 
postzegelpakketten op land en op 
motief. CD. v/d Wel. 
Telefoon 0223-614066. 

www.postzegelparadljs.nl Losse 
zegels, series, collecties, PWS, etc. 
N. Engelhart, telefoon 06-15641312. 

Nederland, Europa, Overzee, 
Motief www.tenkatephilatelie.nl 
E-mail infocBtenkatephilatelie.n! 
Telefoon 06-46644808 of 
026-4722176. 

Mist u no9 iets in uw ver
zameling? In onze winkel een 
ongekend groot aantal series en 
blokken van diverse landen en 
motieven www.wereldzegels.eu 
M.v.Dal. Telefoon 0492-522224. 

www.postzegelfouten.nl grote 
collectie fouten 20% catalogus
waarde tot het jaar 2000. Arend 
Spijkman. Telefoon 0598-393841. 

Ongeveer 90.000 postzegels 
70% grootformaat en 95% gesor
teerd per land/motief. 
Voor meer informatie: 
j.rotmanss^(5)upcmail.nl 

Indonesië na 1949 is mijn speci
aliteit, pfr. * gst. mooie voorraad 
abonnementen op maat en manco 
lijsten verzorg ik ook. M. Snoek. 
E-mail: mennosnoek(5>hetnet.nl 
Telefoon 0228-318267 of 
06-14511744. 

Nieuw: postzegels, albums en par
tijen: wwWjStarnplandjTlW.Buit. 
Telefoon 06-20284370. Kom maar 
kijken. 

Te koop postzegelmapjes 1 t/m 
449 t.e.a.b. A. Visser, Eikstraat 18 
Leerdam, 4142 CR Leerdam. 
Telefoon 0345-613121. 

Verzameling vogels, ruim 4500 
verschillende. B.j. Boer. 
Telefoon 0172-603105. 

Kilowaar grootformaat waarbij 
nieuw Duitsland, Nederland en 
West Europa. H.J. de Vries, Hille-
gom. Telefoon 0252-518302. 

GEVRAAGD 

Grote collecties en partijen van 
de gehele wereld. Contante beta
ling. D. van der Toorn. Telefoon 
070-3388427 of 06-51118436. 
Bezoek aan huis. Geen object te 
groot. 

Dringend te koop gevraagd 
postzegelverzamelingen en 
munten. Bezoek aan huis moge
lijk. Bredenhof. 
Telefoon 010-4826725. 

Betere postzegelboekjes 
Nederland Europa en Wereld. 
Aanbiedingen aan Walter de Rooij, 
Postbus 1051,5140 CB Waalwijk. 
Telefoon 0416-331451. 
E-mail info@booklets.nl 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 070-3860232, zie 
www.sgbritannia.nl Blad, mee
tings, 4 grote veilingen, boekjes 
en veel verzamelplezier. join the 
club, see youl 

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 06-25240316. 

P.V. "Telstar" houdt op za
terdag 6 juli haar jaarlijkse 
Postzegel- en ruilbeurs van 
10.00-16.00 uur in 't Voorhuys, 
Voorthuizerstraat 14, Putten. Gratis 
entree. Tafels te huur. Inl. P.R. Of-
feringa. Telefoon 033-2459923. 

Fllitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 
06-51140411,0181-774870 of 
www.filitalia.nl 

De Filatelistenvereniging Zui
delijk Afrika? Maak eens kennis 
met ons, 4 bijeenkomsten in Tiel, 4 
veilingen, eigen blad, rondzend-
en nieuwtjesdienst. Contributie 
20,- euro. Inl. P. Mulder. 
Telefoon 020-6197689. 
E-mail ppmulder@planet.nl 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV), brieven en 
postzegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilingen, 
rondz., 4 bijeenkomsten p.j. in De 
Bilt. Contr. 19 euro. 
Info: Pietjan Zwaag. 
Telefoon 020-6277894. 
E-mail: p.zwaaq@hccnet.nl 

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

GROENLAND-IJSLAND-FINLAND-ÄLAND 
POSTFRIS-GEBRUIKT-POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 
BEZOEK MUN WEBWINKEL OP 

WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, V^^fl 
6950 AA Dieren ^ ^ 
Tel: 0313-419041 
Fax:0313-413295 
e-mail pzhronh@bart nl 

Nu te koop: Cd-rom 'Filatelie 
f 2012'. Alle elf edities uit de jaargang 2012 

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

van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie in Leiden, 
onder vermelding van 'laargang 2012 op Cd-rom'. 

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

ADVERTEREN? 
^Bureau de Troye 
Telefoon 036 - 5 38 45 28 

. of info@)bureaudetroye.nl 

http://www.motiefonline.nl
mailto:robert-wiktor@home.nl
http://www.stamps-dns.com
http://www.aephilatelie.nl
http://www.postzegel-veiling.nl
http://www.filateiiehpz.nl
http://www.postzegelparadljs.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
http://www.wereldzegels.eu
http://www.postzegelfouten.nl
mailto:info@booklets.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://www.usca.nl
mailto:info@usca.nl
http://www.filitalia.nl
mailto:ppmulder@planet.nl
mailto:p.zwaaq@hccnet.nl
http://www.scandinavianstamps.nl


BREDENHOF-POSTZEGELIMPORT 
Bovenstraat 286-a, 3077 BL Rotterdam-Usselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fax 010-4797065 

email info@bredenhof.nl • Internet: vvww.bredenhof.nl 
De Wfinkel is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur 

Maandag is de winkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Verzendkosten €5,00. Rembours €6,50. Boven €100,- geen verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden 

HIERONDER VINDT U ENIGE VOORBEELDEN VAN DE ARTIKELEN 
DIE OP ONZE SITE WWW.BREDENHOF.NL KUNT VINDEN. 

ZOALS KILOWAAR, NEDERLAND, CATALOGI, ALBUMS, MOTIEF, ETC. 

l 

OAVO 

1 

U 

DAVO 

Ife ^ ^ 

m IV ^ 

i 1 

DAVO OAVO DAVO 1 

WU ZUN NOG STEEDS OP ZOEK NAAR VERZAMEUNGEN EN 
NALATENSCHAPPEN, WU KOPEN ALLES. 

DEZE MAAND VERWACHT, 
JAPAN MISSIE, AUSTRALIË MISSIE, 

DUITSLAND GROOT, CANADA GROOT 
KLEMSTROKEN; 

250gr. zwart of blanco 18,°° Ikg 61,°° 
250gr. blokken 19," ikg 66,°° 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND; 
W, A w 

PËQUgQjg'y" S(]Dlj)ËlMlli®\15ü/ME (2a@(S)ï[?®Ei;ïa^ï 

Ikg missie ^ ^ 

SLANDl' DUITSLAND 

^ # ^ # ^ SUPER 

Ikg missie 

WERELD 

45, 

GOEDE KILOWAAR GEZOCHT 
KIJK OP WWW.BREDENHOF.NL 
VAKANTIESLUITING VAN 29-7 T/M 19-8 

LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 

ENGELAND 
ENG GEBIEDEN 
FARCER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
IERLAND 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LIECHTENSTEIN 
.UXEMBURG 

MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
THAILAND 
U S A 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

i,00 

OMSCHRIJVING 100 gr 250 gr 500 gr 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 14,00 34,00 65,00 
GROOT ASSORTIMENT 15,00 35,00 
GOEDE MODERNE MIX 22,50 52 50 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 10,00 22,50 42,50 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00 
MET IETS NIEUW GEEN KERST 11,00 25,00 49,00 
GOEDE SORTERING 22,50 55,00 
LEUKE SORTERING ZEER MOEIUJK 50,00 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 15,00 
VEEL NIEUW 14,00 
MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 16 50 
LEUKE MIX MET NIEUW 15 00 
GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 
LEUKE MIX MET NIEUW 17,50 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 14,50 
GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35 00 
MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 
LEUKE MODERNE MIX 9,50 22,50 
GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 
ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 
MET CA 25% EUROWAARDEN 22,50 
LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 
MODERNE MIX 18,00 42,50 
LEUKE MIX MET NIEUW 16,00 37,50 
VEEL LANDEN LEUK 12,00 27,50 
VEEL LANDEN MET NIEUW 13,50 32,50 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 55,00 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10,00 23,50 45,00 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 15,00 35,00 
ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19 00 42 00 - -

35,00 
34,00 
38,00 
37,50 
35,00 
41,00 
34,50 

62,50 

52,50 
60,00 

mailto:info@bredenhof.nl
http://vvww.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL
http://WWW.BREDENHOF.NL


«tRietdiik Meer dan 94 jaa 
in dienst van de 

Filatelie. 
19192013 

Veiling 401 najaar 2013 
Voor onze komende veiling, die in november 2013 plaats zal 
gaan vinden, zijn wij op zoek naar collecties, voorraden en 

partijen postzegels, brieven en prentbriefkaarten. 

Taxaties bij ons op l<antoor zijn vrijblijvend. 
■ (van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur op afspraal<). 

I m^ wwJg3l|lJgw9'9•mw^ 

Voor grotere objecten komen wij graag naar u toe. V:" ^ 

Voor de resultaten van onze veiling kunt u een kijkje nemen 
op onze website: 

I y^,....^:^ ^j^y^-^^ 

Mpi 'fliw'^ '^^^^flni 

U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen 
en bent van harte welkom! 

t'^^wSt^x 
4 

""̂ ^ ^oor 

^ 

uw vet^' » ^ 
0 

Rietdijk B.V. 
Kantoor: Noordeinde41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031(0)70364 79 57 
Fax : +031(0)70363 28 93 

info@rietdijkveilingen.com 
www.rietdijkveilingen.conn 
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