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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 

Wij ontvingen van een handelaar uit Parijs, 
die 40 jaar lang had aangekocht en achter in zijn winkel had opgeslagen, 

een enorme stock van ca.9000 kg. zegels, nu o.a. in deze veiling 

Eerste zitting 
VRIJDAG 20 maart aanvang: 19.00 uur 

WERELD COLLECTIES, VOORRADEN EN RESTANTEN 
Tweede zitting 

ZATERDAG 21 maart aanvang: 12.00 uur 
BUITENLAND LOSSE KAVELS EN COLLECTIES 

Derde zitting 
MAANDAG 23 maart aanvang: 12.00 uur 

NEDERLAND EN OVERZEE, COLLECTIES, VOORRADEN EN RESTANTEN, LOSSE KAVELS 

15 maart 
16 maart 
17 maart 
18 maart 
19 maart 
20 maart 
21 maart 
23 maart 

KIJKDAGEN: 
ZONDAG 
MAANDAG 
DINSDAG 
WOENSDAG 
DONDERDAG 
VRIJDAG 
ZATERDAG 
MAANDAG 

11.00-16.00 uur 
10.00-16.00 uur 
10.00-16.00 uur 
10.00-19.00 uur 
10.00-16.00 uur 
10.00-16.00 uur 
10.00-14.00 uur 
10.00-17.00 uur 

GEHELE CATALOGUS METALLE FOTO'S IN TE ZIEN OP : WWW.NPVNL 
GEDRUKTE VERSIE VERKRIJGBAAR NA OVERMAKING VAN 15€ OP 461000'f EN NAME VAN DE NEDERLAN DSUIL POSTZEGELVLi EINC 

MEI DUIDELi)KE VERMELDING VAN UW NAAM EN ADRES 
LEEUWENVELDSEWEG 14, WEESP • TEL: 0294-43 30 20 • FAX: 0294-43 30 55 • lNFO@NPVN 

http://WWW.NPVNL
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Ned. Ir 
postfris 
plakker 
24 
25 
27 
38/39 
41/47 
50 
54 
56 
65a 
67a 
77a 
115/28 
130 
131 
133 
135/37 
138/41 
141/A 
142/48 
149/59 
160/66 
165 los 
167/70 
171 
172/75 
176/79 
181 
182/85 
186/94 
195/04 
209 
210 
211/15 
216 
217/20 
221/25 
226/27 
228/29 
230/34 
235/38 
239/40 
241/45 
246/52 
253/59 
260 
262 los 
263 los 
264 los 
266/71 
269/70, 
269/70 
273 
277 
278 
280 
287+ C 
288 
289 
290/92 
293/97 
304/16 
326/32 
337/46 
(goed g 
351/61 
359 los 
360 los 
361 los 
383/88 
Lp 1/5 
Lp 6/10 
Lp 11/1 
Lp 13 
Lp 14/1 
Dienst 
1/7 
Brandk 
1/7 
Porto 4 

Porto 4 

Nrs N 
x=ong 
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XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

etand 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

2 XX 
XX 

6 XX 

XX 
st 

XX 
9/52 

XX 
1/48 

XX 

VPH 
ebr. 

35,

55,

98,
2 

98,

25,

12,
80,

10,
45,

150,

225,

17,50 
10 50 
50,

38,

28,

120,

120,

575,

325,

90,
28,

2,50 
38,

19,

15,

19,

16.
88,

4 5 

54,

55,

5,

28,

15,
3,

7,75 
12,
5,

2,75 
9,75 

12,
98,

375,

162,

75,

75,

7 

7,

3,

33,

35,

135,

275,

40,

255,

13,
19,50 
7 50 

14,
77,

188,

30,

66,

90,
144,

44,

60,

30,

75,

425,

440,

44,

21 , 

1 
NED. INDIE 
NW. GUINEA 
INDONESIA 
. £ nr\n/ xx _ 

4 . . ^ va 
Ned. Indië 
Ongeb met plakker 
I x + Cert X 180,

1 fraai 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

(X) 60,

(x)210,

(X) 6,
(X) 3,50 
(x) 50,

(X) 4,
(X) 24,

(X) 32,
(X) 12,

(X) 3,50 
(X) 12,

(X) 54,
(X) 12,

(X) 20,

(X) 13,
(X) 46,

Tanding 
13B 
5G 
12G 
17/22 
23/30 
31/37 
40/47 
48/57 
58/59 

(X) 225,

(x) 100,

(X) 80,

X 45,

X 188

X 85,

X 20,

X 72,50 
X 77,

Tanding 
59A + 
40/49a 
60/61 
63/80 
67 a 
70 a 
71a 
74 a 
76 a 
77 a 
78 a 
79 a 
81/98 
85 f 
90 f 
92 f 
94 f 
95 f 
96 f 
97 f 
99/114 
115/2E 
129/34 
134A 
135/37 
138/41 
141 A 
142/4E 
149/5E 
160/6E 
167/7C 
172/7E 
176/79 
181 
182/8Ï 
186/1C 
211/1J 
217/2C 
221/2J 
230/3^ 
241/4E 

C X 520,

X 36,

X 105,

X 124,

X 18,

X 5,50 
X 5 50 
X 22,50 
X 25,

X 70,

X 70,

X 210,

X 140,

X 21 , 

X 24,

X 7,50 
X 5,50 
X 12,

X 7,50 
X 140,

X 14,

X 30,

X 3 4 

X 10,

X 12,50 
X 5,50 
X 67,50 
X 12,

X 135,

X 98,

X 9,
X 11, 

X 5,50 
X 5,
X 5,50 
X 59,

X 6,65 
X 9,
X 5,25 
X 4,50 
X 3,50 

246/252 X 4,

253/5! 
260 + 
262 
264 
265 
266/7 
274/7e 
277 
278 
279 
280 
281 
282/8f 
287 + 
288 

X 27,50 
C X 275,

X 5 0 

X 17,50 
X 16,

X 3,50 
X 3,
X 24,

X 25,

X 3,
X 99,50 
X 9,
X 20,

C X 224,

X 30,

nai oovo iit 
Ned. Indie 
Ongebr met plakker 
289 X 160,

282/86Da(x) 34,

290/92 X 10,

293/97 X 16,

Zonder w m 
330b + C X 325,

345 X 20,

346 X 42,

351/61 X 120,

359 X 20,

360 X 40,

361 X 60,

371 X 5,

374/88 X 90,

Lp 1/5 X 9,50 
Lp 6/10 X 5,75 
Lp 13 X 1 1 

Lp 14/16 X 1 5 

Porto 
1 + C X 198,

4 X 25,

9 A IV X 155,

9BIV X 155,

11 CIV X 20,

Plaatfout 
9fc X 147,50 
5fdA X 18,

l l f d B X 22,

6fhA X 18,

5/13 X 98,

14/22 X 78,

23/39 X 24 

41/48 X 17,50 
49/52 X 34,

Dienst 
1/7 X 64,

1f X 1 0 

5 f (X) 135,

8/27 X 70,

26 A fa X 7,

27 C fa X 35,
Brandkast 
1/7 X 124,

Indonesia 
RIS 3/25 X 240,

Ned.lndië 
mooi gebruikt 
1 goede rand 70,

1 fraai 30,

2 goed 98,

2 fraai 40,

3/16 110,

Div tandingen 
leverbaar, gaarne 
mancolijst 
21 goed 17,50 
24 16,50 
30 25,50 
37 A 15,

37 B 17,50 
60 A 
61 B 27,50 
80 35,

97 3,

98 37,50 
63 a 2,40 
64 a 2,40 
65 a 5,

66 a 5,

67 a 20,

68 a 5,

70 a 5,

71 a 5,

74 a 10,

76 a 9,

77 a 10,

78 a 9,

79a+C 198,

89 f 7,

92 f 10.

96 f 12,

Ned. indië 
Ongebr gebr 
82 fb X 39,

94 fb X 39,

135/37 12,50 
136 f 224,

149/59 150,
160+Cert 74,

165 24,

166 70.

166fr 30.

167/70 7,50 
172/75 9,50 
176/79 4,60 
182/85 3,50 
195/10 15,

201 los 5,20 
209 los 8,

217/20 7,50 
221/25 4,50 
230/34 3.

241/45 2.75 
256 los 15,

262 los 35,

264 los 10,

265 los 10,

266/71 2.50 
269/70 a 5.

269/70 b 5.

278 27,

288 20,

289 77,

292 7,70 
293/97 15,

345 10,

346 42,

Goed getand 
359 6,
360 22,

361 41 

Porto 
1 — . 

2 48.

3 16.
4 12.
5/13 14.40 
14/22 16,50 
Plaatfout 
18 fc X 5 8 

18fc 44,

34 10,

49/52 38,

52 los 28,

Dienst 
1/7 55,

7 los 42,

1 h 7,50 
6h 120,

7 ti 45,

15fa + C 320,

Indonesia 
nrs Zonnebloem 
1/11 XX 144,

24/38 XX 178,

41/63 XX 325,

+ Cert 
RIAU1/22X 320,

Ned. Nw. Guinea 
1/9 XX 8,

10/18 XX 27,50 
19/21 XX 23,

22/24 XX 24,

22/24 (0) 17,50 
UNTEA 
1/191 XX 24,

1/191 (0) 28,

1/1911 XX 3 1 , 

Indonesia volgens Zonnebloem cat xx=postfns zonder plakker, 
Tiet plakker, (x) = ongebr zonder gom of nagegomd, geen teken 

gebruikt of bij NNG (0). Bij opdracht boven € 1 5 0 ,  franco levenng 
d geldig voorzover de voorraad strekt. Postgiro 271040. Geen winkel, 
< gaarne na telef afspraak 

J.H. Ackermann 
ROSENDAEL 2  1121 HH LANDSMEER  Tel. 0204823966 

De Postzegelvereniging Friesland 
nodigt u uit voor 

13 en 14 november 2009 
in Sporthal Kalverdijkje te Leeuwarden 

Een grote postzegelbeurs 
met demonstraties, een 
minitentoonstelling, 
een speciale jeugdboek 
en enkele bijzondere 
verrassingen. 

Zaterdag 10.00  1 7.00 

P^85 1 B 
■ 
g 

Openingstijden: 
Vrijdag 13.0018.00 

Voor inlichtingen: 

Frits Pietersma 0582161407 Di t /m za 10.00  16.30 
Wytze van de Witte 0518461632 of 0620643722 

e m a i l : w.vdwi t te@plane t .n l 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisctie benodigdheden. 

Korenstraat 1047311 LP Apeldoorn 
Tel.(055)521 54 26. 
Onze w/inkel is dagelijl<s geopend van 9.3017.30 uur, 
nnaandag gesloten. 

ELKE ZATERDAG 5CENT BOEKEN! 
OOK PARTIJEN, BRIEVEN EN FDC's 

C0LLECT4ALL J 
Zuiderparklaan 133 
2574 HD Den Haag 

0703925409 

WWW.COLLECT4ALL.COIVI 

mailto:w.vdwitte@planet.nl
http://WWW.COLLECT4ALL.COIVI


VOORDEEL! Interessante Telefonisch bestellen: 
033-2982353 

EDEL COLLECTIES 
Tel. 033-2982353 

webwinkel: www.edelcollecties.nl 
info@edelcollecties.nl 

I® 
I Oud Duitse Rijk en Duitse Staten. Praclit opruimings
partij nu van € 300,- voor sleclits € 88,50 
Zeer interessante opruimingspartij met heel veel oude en klassieke 

I zegels van Duitsland Voornamelijk uit de jaren 1872 tot 1945 Vele 
honderden en honderden zegels Hiertussen ook vele unieke en hooggenoteerde exem
plaren Met zegels uit het oude Duitse Keizerrijk, uit het Duitse Rijk, oude Inflatie-zegels, 
oude Dienstzegels, zegels uit de oude Duitse Staten, zoals het oude Beieren, van de oude 
Duitse Kolomen, etc etc Een prachtige partij om op uw gemakje uit te zoeken en te sor
teren en allerlei interessante en aparte zegels tegen te komen Zeer aan te bevelen i 
Bestelnr 6060 
Meteen meebestellen Luxe Insteekalbum Oud Duitsland voor slechts €19,-

Verzameling Griel<enland nu van € 250,- voor € 99,-
Prachtige verzameling met veel voordeel Met zegels uit het oude 
koninkrijk (van 1833-1924) getande Hermes uitgiften uit de 19e 
eeuw, zegels uit de emissie 1913, zegels uit de Republiek penode 

1924-1935 o a uit de emissie 1927, 1930 en 1935 Vanaf het nieuwe koninkrijk van 
1937 zeer veel bijzondere uitgiften, zoals de Gnekse Geschiedenis, zegels uit 1937, 
Georg II, uitgiften gedurende WO II, Dodekaner uitgiften en Wederopbouw zegels 
Veel matenaal uit de jaren '50 Daarnaast veel beroemde toeslagzegels uit de periode 
1910-1953 (wo toeslagzegels voor de aardbeving in 1953) en uitgiften uit de 
Bezettingsgebieden Nu met fikse kortmgi Bestelnr 7275 

Nederland: Collectie van de Oudste Postzegels. 
Nu voor € 499 , - Nr 1 uit 1852 tot en met nr 29 uit 1888 in 
mooie kwaliteit Cataloguswaarde € 1377,- Nu voor €499,-
Op = op Bestelnr NL 1/29 

I Prachtige Scandinavië verzameling Superkoopje: nu 
1 van € 2 5 0 , - voor € 62 , - Een buitenkans' Een fantastisch 

mooie verzameling van de Scandinavische landen Noorwegen, 
Denemarken (met daarbij ook wat Groenland) en Zweden Een 

prachtig object om op uw gemak uit te zoeken en bij uw verzameling onder te bren
gen De grote verzameling bevat naar schatting zo'n 1000(0 verschillende postzegels' 
Te meer een goede aankoop omdat de verkoopprijs heel laag is De normale prijs ligt 
rond de € 200,- tot € 300,- Want hoe je het ook went of keert, de prijzen voor 
Scandinavische postzegels zijn zeer sterk De prijs kwaliteit-verhouding is uitstekend 
Zeer aan te bevelen Bestelnr 7084 
Meteen meebestellen Luxe Insteekalbum Scandinavië voor slechts €19,- i 

Grote verzameling Vogels van € 275,- voor slechts 
- «^ € 99 , - Een zeer grote verzameling van meer dan 1000 verschillen

de postzegels met het thema "Vogels" De verzameling bevat zeer 
interessante postzegels, met vele betere exemplaren Hierbij oude 

en moderne postzegels Zowel postfns als gestempeld, alles door elkaar heen Prachtige 
aankoop voor elke filatelist en natuur-liefhebber Bestelnr 7247 

Voor de schatgraver: 1 kilo postzegels (afgeweekt!!) nu 
van € 400 , - voor € 99 , - Om lekker uit te zoeken 
Tienduizenden postzegels Rijp en groen, duur en goedkoop, alles 
door elkaar heen Om avonden lang heerlijk door te spitten en uw 

verzameling uit te breiden Het zijn losse afgeweekte postzegels, dus géén postzegels op 
papier! Houdt u er rekening mee dat u in deze enorme hoeveelheid heel veel dubbelen 
tegen kunt komen Op = op Bestelnr "1 kilo postzegels" 

American Wildlife Collectie. Nu van € 104,- voor slechts 
€ 6 9 . 5 0 De complete collectie van de 50 Wildlife postzegels van de 
USA uit 1987 op FDCi Deze complete verzameling bestaat uit • 50 
eerste-dag-enveloppen met de postzegels van de Amenkaanse PTT en 

full-color schilderijen van Amenkaanse kunstenaars • 13 hoezen om de eerste-dag-enve
loppen te bewaren • 1 luxe Verzamelalbum met cassette Bestelnr "Amencan Wildlife" 

Enorme USA Verzameling nu van € 350,- voor € 75,-
Een grote verzameling van bijna 1000 oude postzegels van de USA 
Nu met een éénmalig hoge korting Op = op i Bestelnr 7377 

Enorme verzameling Nieuw Zeeland van € 550,- nu 
voor € 225 , - Bijzonder mooie verzameling van dit populaire 
land Verzameling van honderden verschillende uitgiften De ver
zameling beslaat het jaar 1900 tot 1990 Op = op Zeer aan te 

beveleni Met gratis luxe insteek-album "New Zealand ' Bestelnr 7395 

Postzegelverzameling Finland nu € 69,- Uitgebreide oude 
verzameling van Finland Met vele betere waarden en goede uit
giften Nu voor de sensationele prijs van slechts € 69,- Op = op 
Bestelnr 2001 

Opruimingsdoos vol schitterende postzegels nu van 
€ 500 , - voor slechts € 79, - Bestel nu deze super spannende 
Opruimings-doosi In elke doos vindt u honderden en honderden 
verschillende, schitterende postzegels! Motiefzegels, bijzondere uit

giften, gelegenheidsuitgiften, oude histonsche zegels, toeslagzegels, gelegenheidsenvel-
oppen, jubileumzegels, enveloppen, etc etc Veel duurdere zegels en senes met hoge 
cataloguswaarden In kleine partijtjes, op bladen, op insteekkaartjes Dit is de ultieme 
Postzegeldoos om van te smullen En nu voor een extra super lage prijsi Nu in de oprui
ming voor slechts € 79,-i Lekker een enorme hoeveelheid postzegels uitzoeken, snuffelen 
in deze grote verzenddoos, zegels sorteren, bekijken en bewonderen, bij elkaar leggen en 
uw eigen verzameling op een geweldige manier uit breiden i 
Bestelnr "Opruiming 79,-' 

Nederland Collectie Kindervelletjes nu voor € 46,50. De 
oudste kindervelletjes 1965 t/m 1973 compleet Prachtig gestem
peld Cat waarde € 133,50 Nu voor € 46,50 Bestelnr 7396 

Aland Verzameling nu voor € 110,-. De complete collectie 
van 1985 tot het eerste deel van 1997 In schitterende postfrisse 
kwaliteit Cataloguswaarde meer dan € 220,- Bestelnr 7402 

Voortreffelijke postfrisse verzameling Aldemey nu voor 
^^^- € 115,- Schitterende verzameling Een complete verzameling van 
^ ^ ^ Alderney vanaf 1983 tot 1996 1983 is de start van het verzamel-

gebied Alderney Alle hoofdnummers, blokken en velletjes 
Cataloguswaarde is ruim € 230 - Bestelnr 7401 

Lekker postzegels uitzoeken met deze prachtige luxe 
wijnkist vol postzegels nu van € 250,- voor € 99,-
Nieuw aanbod! Een wijnkist niet met wijn, maar bomvol met inte
ressante en veel betere postzegels' De komende avonden heeft u 

gezellig werk enorm veel postzegels uitzoeken, snuffelen in deze grote partij, zegels sor
teren en bij elkaar leggen en in uw eigen verzameling doen' In elke kist vindt u een keur 
aan schitterende uitgiften Naar schatting ruim 3000 verschillende postzegels met vele 
betere exemplaren' Pracht partij om van te genieten En nu voor een extra lage prijs De 
normale winkelprijs voor een dergelijke kwaliteits partij ligt al gauw op € 250,- Nu als 
stuntverkoop voor slechts € 99,- i Op = op Bestelnr Wijnkist 

Grote verzameling Dieren van € 175,- nu voor 
€ 6 7 , 5 0 Een zeer grote verzameling van meer dan 1000 ver
schillende postzegels met het thema "Dieren" De verzameling 
bevat zeer interessante postzegels, met betere exemplaren en velle

tjes Hierbij oude en moderne postzegels Zowel postfns als gestempeld, alles door elkaar 
heen Prachtige aankoop voor elke filatelist en dieren-liefhebber Bestelnr 7437 

Bel meteen: 033-2982353 of stuur de onderstaande bon op. 

Voordeelbon a.u.b. uitknippen en in envelop versturen 
(postzegel niet nodig!) aan: 

Edel Collecties, Antwooidnr 1616,3740 WG Bunschoten 

VOORDEELBON 
Ja, stuur mij per omgaande 14 dagen op zicht thuis 

Naam 

Adres 

Postcode/plaats 

Telefoonnummer 
-I- € 3,95 als bijdrage in de porto- en verpakkingskosten 

Betaling via eenmalige automatische afschrijving (hieronder a u b uw bank-
of giro rekeningnummer invullen) 

hr/mw 

Bank/Gironummer l_ J I I I I 

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


MICHEL VOORJAAR 2009 
Oostenrijk Speciaal 2009, met Ganzsachen 

Zwitserland-Liechtenstein Spec. 2009 
met Ganzsachen 
Eurokurs Munten 2009 
Munten catalogus Duitsland 2009 • # 

4 8 , -

| 4 8 , -
6,90 

119,80 

17 april: 
Duitsland Speciaal 1/2009 tot april 1945 69,80 

Duitsland Speciaal 2/2009 vanaf mei 1945 69,80 
Overzee Band 4, Noord- en Oost Afrika 2009 7 9 , -

6 mei: 
Midden Europa 2009 (EK1) 5 2 , -

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

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

UW postzegelhandel op internet 
postzegels 
• albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
verpakkingsmateriaal 

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 MIJN WEBWINKEL OP 

WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, ^ ^ 1 
6950 AA Dieren ^ ^ ^ 
Tel: 0313-419041 
Fax. 0313-413295 
e-mail pzhronh@bart.nl 

^ ^ ^ 

De Ruiter BV 
Numismat iek & Fi late l ie 

Nieuw: Port Betaald zegels 
Provincie Utrecht 

Vijf verschillende 
zegels 3,75 
FDC 7,95 PORT BETAALD <i' © S © i pon 

Tel. 0186-571366 of bestel op: 
www.VerzamelaarsMarkt.nl 

Postzegels-Munten-Bankbiljetten 

• Compleet overzicht Dave 
en Importa albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 

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

• Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

waaronder Davo luxe land-albums 
te l : 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48 

Voor postzegels Nederland & Overzee naar: 

www.postzegelhoes.nl 
of vraag GRATIS prijslijst aan bij: 1 <cL£ " ^iL/ li 

't POSTZEGELHOES rXm^h 12ed^ 
of een briefje naar: Venloseweg 43 5993 PH Maasbree 

www.librenphilatelie.com 
Postfrls, (on)gebruikt en FDC's 

Antillen 
Aruba 
België 
Curacao 
Duitsland 

Frankrijk 
Groot Brittannië 
Nederland 
Oostenrijk 
(Rep.)Suriname 

e-mail: Iibren2@planet.nl 
libren@home.nl 

Telefoon: 045-5245256 

Maandelijkse zaalveiling van: 
postzegels - pos1(waarde)stukken - f(3c's - munten -

ansichtkaarten - alle andere verzamelingen 

V̂5!?\Ä?o(o)©̂ ®(2)CP@ftCP(o)(a]{j'oC(D0 
Veilinghuis "De Voorstraat" 

Voorstraat 23 - 8011 MK Zwol le 
Tel. 038 - 4211045 daags 08.30 tot 16.00 uur 

NIEUWE PRIJSLIJST (w) ANTARCTICA 
(Australisch, Brits, Frans, Falkland eilanden & Dependencies/ 

South Georgia, Ross Dep. & meelopers met Antarctica en pinguïn motief 
uitsluitend postfris is verschenen! 

Ook de eerder uitgebrachte prijslijsten zijn nog verkrijgbaar: 
(c) Groot Brittanniè (jan. 2008) 
(r) Australië en Australisch Antarctica (sept. 2008) 
(s) Nieuw Zeeland en Ross Dependency (sept. 2008) 
(u) Canada (okt. 2006) 
(v) Zuidelijk Afrika (sept. 2008) 
(z) Motief vogels, scheepvaart en zeezoogdieren (juli 2007) 
Bij aanvraag gaarne vermelden welke lijst(en) U wilt ontvangen. 

Grote Markt 1 - 8011 LV Zwolle 
tel. 038-4213838 (fax 4226330) 
ING-Postbank 3931929 
E-mail: boomstamps(a]home.nl 
Winkel geopend: dinsdag t/m zaterdag 
10.00-12.30 en 13.30-17.00 uur. 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) Canada = 

Denemarken = 
Frankrijk = 
Engeland = 
Kanaaleilanden = 
Liechtenstein = 
USA = 
Zweden = 
Zwitserland = 
Duitsland Euro Zegels = 

€ 0,30 per I CAD. 
€ 0,08 per 1 DKK. 
€0,06 per IFF. 
€ 0,65 per 1 GBP. 
€ 0,35 per 1 GBP. 
€ 0,35 per 1 SFR (vanaf 1996). 
€ 0,40 per 1 USD. 
€ 0,04 per I ZWKR. 
€0,40 perl SFR. 
€ 0,80 per 1 euro. 

Rabatt boekjes Zweden tussen 1979 en 1990 5,00 netto per boekje 
(losse zegels 0,25 per stuk) 
Alle zegels dienen met gom te zijn. Geen port en dienst zegels. 
Overige landen op aanvraag. 

U kunt uw frankeergeldige postzegels aanbieden op onze stand 
tijdens de AntwerpFila 28 en 29 maart in Antwerpen 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havil< 4, 5554 MN Vall^enswaard 

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

http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
http://www.VerzamelaarsMarkt.nl
http://www.postzegelhoes.nl
http://www.librenphilatelie.com
mailto:Iibren2@planet.nl
mailto:libren@home.nl
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad uoor Philatelie in Den Haag. Inhoud 
De officiële mededelingen van de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Koninklijice Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen KNBF en de Uit de wereld van de filatelie 
pagina's van De Posthoorn vallen buiten 168/169/170 
verantwoordelijkheid van de redactie. Niéuw öphérpostïantöör 
Hoofdredacteurj BÖëkënpïank '̂ "^ 
Aad Knikman AIIP ^ , , 
Achtergrachtyi, ijSiBLWeesp " ■,••••;■.••■;••■••,■••.■..• 1721175/230 
Telefoon: 0294432801 Verzamelgebied België 
Email: philatelie(ÏDtip.ni •; ■:•■•;■:■••■■■•■■:■•■ ; ^73 
Website: www.fibtdie.ws Verzamelgebied Nederland 

• •• 174/175 
Advertentieverkoop: De Posmoorn  jaargang 58  maart 2009 
Bureau de Troye 176/177/178/179 
Prieelvogelweg 5,1349 CG Almere Postwaardestukken 
Jeanine de Troye 180/181 
Telefoon: 0365384528 De Chinese minderheid in NederlandsIndië 
Telefax: 03653 84 880 182/183/184/185/186 
info@bureaudetrost.til Postzegelboekjes 
A S " : ™ " " ^ ^ " ' ^ " " ' " " ^ Bëtaidjë^vandë^ëhtbijtënöökinChina ' ''"^'' 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest "• •,•••"■ V'AVV ;•••,•••■■■ V', 190/191/192/193 
Telefoon: 0900ABOiAND D^ evolutie van het Chinese belastingstelsel 

(090C2265263) 196/197/198/199/200/201 
Telefax: 0251310405 Studiegroep China is veertig jaar jong 
Mutaties: viau;u)UJ.aboland.nl 202 

De 'Hellebrekers 2009'  over de nieuwe Geuzendamcatalogus 
Adreswijzigingen: 204/205 
Adreswijzigingen geeft u op aan de Mr. X op bezoek bij postzegelvereniging KatwijkRijnsburg 
secretaris van de vereniging waarvan u 206/207 
lid bent. Individuele abonnees zenden Maximafilie 
hun adreswijziging aan de administra ^.o 
tie (zie'Abonnementen'). BÖndspagïna's 
*Hoe word ik abonnee?' :; ;•. r " ; 210/211 
Er zijn twee abonnementsmethoden: Vervalsingen herkennen 
1. een collectief abonnement: 212/213 
U kunt lid worden van een vereniging LezerspOSt 
die bij 'Filatelie' is aangesloten; het 214/215 
abonnementsgeld maakt dan deel uit Filatelistische evenementen 
van uw verenigingscontributie. 216/217 
2. een individueel abonnement: Bon voor het opgeven van kleine annonces 
hiervoor kunt u zich  m.u.v. België 217 
aanmelden bij Abonnementenland \Yii la2en voor u 
in Uitgeest (zie 'Abonnementen') 218/210/220 
voor €27.(Nederland), €44.20 Luchmöstn'i^Üws 
(buitenland, standaard) or € 06.50 ^ 
(buitenland, priority). Een individueel Njëüwë uïtgïftën 
abonnement gaat per de eerste van ivicuwc uiLgmcu , , , ,   , , o, , 
een willekeurige maand in; het loopt •:,•• ■.•• 222/223/224/225/226/227/228/229/230 
mmimaal één jaar (11 nummers). Thematisch panorama 
Abonnementsbeëindiging: zie 'Opzeg 23^/^33 
ging abonnement'. Kleine annonces 

234 
Belgische abonnees • • « • 
Woont u in België? Dan kost een Rïï HP UflrtmüCTlTlil 
abonnement €28.. Stort dit bedrag op SaUmmlJmmÊmmÊÊmÊmmmtÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^^^^^^^^m 
rekening 000035088233 t.n.v. Pen

Ä ^ l ^ d e i p hS'^:^arnaar Net als de kok op het omskg van dit 
het blad moet worden gezonden! nummer van Filatelie Zetten we u een 

aantal pittige en smakelijke gerechten 
Opzeggmg abonnement: r, ■ • i ^ j • ^ i • i 
Een individueel abonnement kan aan VOOr. Zl] he t d a n HlCt m calorier i jke 
het eind van de lopende abonnements v o r m , m a a r in de v o r m van ar t ike len die 
periode worden beëindigd. U doet aand^irht hes t eden aan China en dan 
dit door uiterlijk vier weken vóór het a a n a a c n c Dcsieaen a a n <^nma e n a a n 
aflopen van uw abonnement een brief Uiteraard VOOral aan d e fllatellStlSChe 
te schrijven aan Abonnementenland in aSDCCtCn van da t l and . 
Uitgeest (adres: zie 'Abonnementen'). 
Losse nummers: Foto: RméHïllesum, Roosendaal 
Nummers van de \openAejaargang _ • • i 
kunnen (mits voorradig) voor € 2.50 AdVCrtelltlC"'lllClCX 
per nummer (inclusief porto) worden | |^^^^^2^^l^^_^^|^|llllllllllll_l^_ll_lllll^^^ 
besteld via postgiro 8591403 van 
Abonnementenland in Uitgeest; 
vermeld de gewenste editienummers 
en uw volledige adres. 

Filatelie 
Minderheid 

Ze vormden ruim 
1% procent van 

de bevolking: de 
Chinezen die van 

zuidoost China 
neerstreken in de 

Indische archipel. 
Zij assimileerden, 

maar ze hielden 
toch vast aan 

eigen tradities en 
gewoonten. 

Macht 
Geen thema
nummervan 

Filatelie zonder een 
bijdrage van Jan 

Heijs. Ook dit keer 
belicht hij weer 

hoe de tandjes van 
de macht venijnig 

kunnen bijten. 
Ditmaal gaat het 
om de macht van 

 uiteraard  China. 

182 

190 

Belastingstelsel 196 
Vincent Ong 

(Singapore) bezat 
tot voor kort 

een schitterende 
collectie die 

aandacht besteedt 
aan de evolutie 

van het Chinese 
belastingstelsel. 

Blader mee in 
deze prachtige 

verzameling! 
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CRIMPEN &JOÜNGER 

Crimpen & Younger is een partnerschap tussen Edward Younger en 
Marcel Steenhuis met vestigingen in Maarssen - Nederland, in Wiesbaden -
Duitsland en in Pound Ridge, New York - U.S.A. 
Ons bedrijf handelt in verzamelingen, doubletten, handelsvoorraden en 
-bestanden van alle filatelistische gebieden. 
In Europa hebben wij agentschappen in Spanje, België, Frankrijk, Oostenrijk, 
Zwitserland en Italië. 

Wij reizen regelmatig door heel Nederland en komen u dan graag bezoeken. 
U kunt ook bellen voor een afspraak om bij ons langs te komen. 
Wij betalen contant, in iedere orde van grootte, zonder verdere kosten, 
zonder wachttijd en zonder reclamaties achteraf. 

Onze agent in Nederland is Clemens Smits. 

Op werkdagen zijn wij 
van 09.00 - 16.00 uur te bereiken op: 

Tel. 0346 - 552585 
Fax 0346 - 552584 

Marcel Steenhuis is directeur van 
Postzegelhandel Crimpen B.V. en 
Basic stamp B.V. in Nederland. 
Lid van de APHV. 

Edward Younger is al ruim 30 jaar 
eigenaar van een van de meest 
vooraanstaande postzegelhandels 
in Amerika. Lid van de APS. 

Clemens Smits is eigenaar van 
Smits Philately in Utrecht. Lid 
van NVPH, APHV, PTS en ASDA. 

Crimpen & Younger B.V. I Buitenweg 26 H I 3602 PS Maarssen 
e-mail: crimpenyounger@xs4all.nl I www.crimpenyounger.de 

mailto:crimpenyounger@xs4all.nl
http://www.crimpenyounger.de


Bij Crimpen Ŝ  Younger heeft u 
de volgende mogelijkheden: 

1. Verkoop 
Verkoop uw postzegels aan ons tegen de hoogste marktprijzen. Crimpen & 
Younger berekent minder dan de helft van de gebruikelijke winstmarge daar wij 
geen dure druk- en verzendkosten van geïllustreerde veilingcatalogi, vooral van 
losse nummers, hoeven door te berekenen. 

. ' i * 

2. Commissie 
Geef ons uw verzameling in commissie - wat op hetzelfde neerkomt als wanneer u 
bij een veiling inlevert, maar met de volgende verschillen: 
• U stelt de gewenste verkoopprijs samen met ons vast, d.w.z. dat u niet 

met aanzienlijke prijsschommelingen rekening hoeft te houden. 
• UW prijs garanderen wij en 50% van dit bedrag ontvangt u meteen als 

renteloos voorschot, het restbedrag ontvangt u direct na de verkoop. 
• WIJ bieden uw verzamelingen voortdurend ter verkoop aan, niet slechts 

tijdens enkele veilingsdagen per jaar 
• ONZE klanten zijn dezelfde kopers, als die op vele Nederlandse en buitenlandse 

veilingen een groot deel van de verzamelingen aankopen. 

Crimpen & Younger berekent u enkel en alleen 12% commissie. 

Veilinghuizen bieden u: 
- Losse nummers, verzamelingen en 

nalatenschappen 
- Veilingcatalogi 
- Geen, of een kleine aanbetaling, 

vaak met rente 

B C a . 2 - 4 verkopen / veilingen per jaar 

- Ca 15% inleverprovisie 
+ 

- minstens 17% opgeld voor de koper 

Ca. 32% Kosten 

- Uitbetaling meestal na 4 weken 

Crimpen & Younger biedt u: 
- Verzamelingen en nalatenschappen 

- Geen veilingcatalogi 
- 50% aanbetaling op de postzegels die in 

commissie gegeven worden, renteloos 
of directe contante betaling bij koop 

- Doorlopende verkoop van uw verzamelingen 

- Slechts 12% commissie 
+ 

0% opgeld voor de koper 

Slechts 12% Kosten 

- Directe uitbetaling 

Er ontstaan bij een taxatie, ook in het geval er niet verkocht wordt, géén kosten. 
Ons doel is: u bij de verkoop van uw postzegels zo goed mogelijk te adviseren. 

Crimpen & Younger GmbH i Wilhelmstraße 18 ! 65185 Wiesbaden 
Deutschland i e-mail: info@crimpenyounger.de 

mailto:info@crimpenyounger.de


Smits Philately 
Amsterdamsestraatweg 404 - 3551 CX Utrecht 

Tel.: 030-2443170 (24 uurs bestellijn) 
info@filatelie.net - Bank: 3®.1tt8-|.378 / Giro: 7227081 

^IftfW.RLATBLIIJI^^T - ^i^pi|iyP^PNTHEWEB.COi»i 
Smits Philately: Een kleine greep uit onze 800 collecties/partijen ! 

Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 
Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 

11331 Australië 1913-1997. Prijs: € 225,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Australië 1913-1997 in Davo album Collectie is redelijk gevuld 
en vanaf 1990 voornamelijk postfns Ook leuk klassiek (kangaroes en George V) 
11346 België 1849-1949. Prijs: € 975,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1949 in Davo luxe album Collectie is zeer goed gevuld met 
zeer veel beter matenaal Hoge cat waarde, absolute aanraderi 
11343 België 1849-2001. Prijs: € 2.650,00 
Doos met 13 insleekboeken met een postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-2001 
Collectie IS deels dubbel verzameld (gebruikt en ongebruikt) en bevat ook doubletten Zeer uitgebreide collec
tie met ook blokken, luchtpost, spooiweg, port, pubs en voorafstempelingen Zeer veel materiaal, zeer hoge 
cat waardel Enkele hoogtepunten (Yvert no's) 145**, 147,161 177, 210*, 258-266*, 258-266, 298**, 314**, 
326-332*, 326-332, 351-352,394-400, blok 3,4, 5,6 etc 
11248 Belgiscli Congo tentoonstellingscollectie. Prijs: € 7.250,00 
Ongelofelijke **/*/0 speciaalverzameling met vrijwel alle toppers, bneven, foutdrukken, proeven, ongetand, 
zeer gespecialiseerd verzameld met o a Ie sene meervoudig, 2e sene incl 5fr violet gedeeltelijk getand paar 
de dure Colis postaux zegels, verdere emissies op tandingen verzameld, proeven, bladen uit boekjes, 
Ruanda-Urundi zeer uitgebreid etc etc in 5 banden Eenmalige en zeer waardevolle collectie"! 
11243 Benelux collectie. Prijs: € 3.275,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie wo België wo 1/2,1858,1863,1865/6 series, 1893 sene ongebruikt, 1905 
sene ongebruikt 1915 serie ongebruikt, Belgisch Congo incl 1e en 2e sene, Nederland incl 1/29 compleet, 
bontkraag serie, 77/80 ongebruikt, 49 en 104/5 ongebruikt, tentoonstelling, Veth zonder watermerk en hoge 
waarden ongebruikt, ook senes postfns voor de oorlog, beter Curagao en Sunname + Luxemburg wo beter 
senesjaren 20/30, in band 
11373 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 1.000,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Berlijn 1948-1990 in Schaubek album Collectie is vrijwel com
pleet, vaak dubbel verzameld (postfns en gebruikt) en bevat zeer veel beter matenaal zoals (Michel no's) 1-
20**, 35-41*, 35-41, 42-60**, 61-63, 64-67 68-70, blok 1* (zegels **), 72-73, 74-79", 80-81**, 82-86** (2x), 
87**, 91-100* etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
11230 Brazilië 1844-1967. Prijs: € 1.350,00 
Postfrisse en ongebruikte stock Brazilië 1844-1967 in stockboek Stock bevat veel beter matenaal zoals (Yvert 
no's) 21B(*), 26(*) (4x), 28*, 29*, 33(*), 44(*), 45(*), 47(*) (4x), 200* (2x) 150*, 221-234*, 241-251*, 269-272** 
(blokken van 4), 336-342* etc etc Zeer leuke stock, zeer hoge act waarde' 
11222 Brazilië. Prijs: € 620,00 
Uitpuilend stockboek met een voornamelijk postfnsse stock Brazilië Gigantische hoeveelheid zegels, meestal 
in veldelen, vooral jaren 70 en 80 Veel leuk motief en zeer veel blokken aanwezig 
11257 Bundespost en Berlijn 1946-1986. Prijs: € 230,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Bundespost en Berlijn 1946-1986 in Davo album Collectie is re
delijk gevuld en bevat veel postfns matenaal Ook wat Duitse zones aanwezig 
11285 Canada 1840-1996. Prijs: € 300,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Canada 1840-1996 in 3 Stanley Gibbons albums Collectie is re
delijk gevuld en bevat o a leuke rolzegels 
11225 Costa Rica t/m 1982. Prijs: € 620,00 
Costa Rica t/m 1982, postfrisse, ongebruikte en gebruikte stock In aantallen, wo (Michel no's) 1-4, 5-8, A-E 
91 keerdruk, 141, opdrukken wo kopstaand, BOB wo luchtpost, dienst, Guanacaste In 3 insleekboeken 
11374 Curagao 1873-1948. Prijs: € 780,00 
Ongebruikte collectie Curagao 1873-1948 op blanco bladen in Davo album Ook veel postfns matenaal aan
wezig en betere zegels zoals 34", 35-41*, 42-43(*), 57-67*, 104-120*, 141-152*, luchtpost 1-3*, 4-16**, 26-
40** etc Cat waarde ca 2900 euro 
11253 Cura?ao/Antillen 1873-1989. Prijs: € 475,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Curagao/Antillen 1873-1989 in Davo album Collectie is goed ge
vuld en bevat ook wat beter materiaal zoals 11,13-17*, 42-43 68-70*, 75-81*, 82-88*/o 89-99*/o, 234-238*, 
port 18-20* etc 
11375 Cura?ao/Antillen 1873-1991. Prijs: € 1.325,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Curaijao/Antillen 1873-1991 m Davo cnstal album Collectie bevat zeer veel 
beter materiaal zoals 1-12 (vnl zonder gom, no 4 dunne plek), 29-34*, 35-41*, 42-43 (zonder gom), 44-70*, 
75-81*, 82-88*, 89-99*, 121-137', 141-152* 218-229" 230-233*, 239-243*, luchtpost 1-3*, 18-25*, port 31-
33* etc Mooie collectie zeer hoge cat waarde' 
11376 Curagao/Antiilen 1873-1994. Prijs: € 2.000,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Curagao/Antillen 1873-1994 in Davo album Tevens Aruba 1986-
1995 postfns aanwezig Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals 1-12, 26-28, 29-41,4243* (geen gom), 
44-70*, 75-81 (stempels met controleerbaar), 104-120*, 141-152*, 178-181*, 230-233, 234-238,239-243, lucht
post 1-3,18-25,26-40,82-88*, port 1-10 11-20,31-33*, 34-43* etc Zeer leuke collectie, zeer hoge cat waarde' 
11338 Denemarken 1851-1987/Faeröer/Groenland. Prijs: € 850,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Denemarken 1851-1987 met een goed klassiek deel met veel beter 
matenaal Tevens een collectie Faeroer 1975-1986 en Groenland 1938-1988 Het geheel in 4 Davo luxe albums 
11321 Duitse Reich 1923. Prijs: € 750,00 
Michel 244c, 40m groenolijf postfns blok van 18 zegels, gekeurd Buhier zeer zeldzaam Michel 2006 cat w 
11 700 EURO' 
11323 Duitse Reich infla. Prijs: € 360,00 
Postfnsse betere zegels in veldeeltjes met Michel 253aZ(80), 290Z(150) en 295Z(120) deels gekeurd Buhier, 
cat w 11 000+ euro spotkoopje' 
11229 Duitsland 1851-2003. Prijs: € 2.200,00 
Verzamelaarnalatenschap, deels dubbel verzameld, in 14 dure albums + stockboek, met o a aardig Duitse 
Staten, Saar Danzig, Bund bijna compleet gebruikt, Berlijn idem incl roodopdrukken + certificaat + Bund en 
Berlijn redelijk complete meest postfnsse collecties, Reich een ongebruikte en gebruikte collectie met beter 
etc in 2 dozen 
11270 Duitsland 1872-1997. Prijs: € 1.900,00 
Doos met 5 Davo albums, 1 Kabe album en 1 stockboek met divers matenaal van Duitsland Zeer veel zegels 
met zeer veel beter zoals (Michel no's) Duitse Rijk 351-354,398-401*, 403-406,423-424 430-434,450-453*, 
455, 459-462 474-478, 499-507, blok 9, 10, 11 (met stempel Deutsch Amenkanische Seepost, keur 
Schlegel), 695-697**, 909-910", Bundespost 1951-1997 compleet met o a 111-112,113-115,117-120,121-
122,139-140,141-142 143-146,153-154,156-159, etc Berlijn 1949-1990 zo goed als compleet met o a 35-
41*, 61-63*, 71 72-73*, 74, 75-79, 80-81, 82-86, 87 88-90,101-105,106-109*, etc DDR 1949-1990 vrijwel 
compleet met oa 242 243-244, 251-255, 256-259, 261-270, blok 7 (Debna), 280-281, 282-283, 284-285, 
286-288 blok 8A, 9A, 8B**, 9B** (Karl Marx blokken) etc Mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
11317 Duitsland en gebieden. Prijs: € 1.700,00 
Verzamelaarnalatenschap in 9 albums of insteekboeken met o a aardige Danzig verzameling** of *, D 
Bezetting WO II, Saar met veel doubletten, Reich met infia in aantallen + prachtige collectie Duitse Reich 'el-
ferstreifen' (rolzegels stnppen van 11), in doos Interessante partij' 
11348 Engeland 1841-2005. Prijs: € 350,00 
Gebruikte collectie Engeland 1841-2005 in 3 Davo albums Collectie is redelijk gevuld met ook wat beter klas
siek materiaal en ook kopstaande en liggende watermerken 

11251 Engelse koloniën. Prijs: € 775,00 
Insteekboek met uitsluitend postfrisse senes van diverse Engelse kolomen Bevat veel langlopende senes en 
o a matenaal van Australië, Leeward Islands Norfolk Island, Chnstmas Islands etc Hoge cat waarde' 
11312 Engelse koloniën. Prijs: € 1.500,00 
Diverse landencollecties en doubletten partyen wo Nigena, Kenya, Canada wo veel postfns, New Zealand 
met nieuwtjes Hong Kong, Australische staten etc etc in 13albums/insteekboeken, ingrotedoos Leuke uit-
zoekpartij 
11292 Engelse koloniën. Prijs: € 580,00 
Doos vol met albumbladen met ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse Engelse kolomen Heel erg veel 
zegels, zeer leuke uitzoekpartij' 
11336 Europa CEPT 1949-1990. Prijs: € 775,00 
Vier insteekboeken met voornamelijk postfns matenaal van Europa CEPT 1949-1990 Collectie bevat ook 
voorlopers en meelopers Veel beter matenaal zoals Luxemburg 1956 en 1957 postfns, Liechtenstein 1960 
postfns, Spaans Andorra 1972 postfns etc Mooie collectie, zeer hoge cat waarde Superkoopje' 
11342 Europa CEPT 1949-1992. Prijs: € 950,00 
Doos met 8 stockboeken met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte handelarenvoorraad Europa CEPT 
1949-1992 Heel veel matenaal met ook voorlopers, meelopers, velletjes etc 
11228 Fiji en Samoa vanaf 1877. Prijs: € 700,00 
FIJI en Samoa, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie met betere zegels, incl de hoge waarden, wo 
(Michel) FIJI no's 36,37,39,47-54,115,124-138 141-153, blokken en diverse FDC's Samoaoa 1-7,8-14, 
veel extra's WO overdrukken, blokken en FDC's in 2 ringbanden 
11333 Finland 1866-1991. Prijs: € 300,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1866-1991 in twee Davo luxe albums Redelijk gevulde 
collectie met leuk klassiek en ook veel postfns matenaal 
11306 Frankrijk 1944-1978 ongetand. Prijs: € 15.000,00 
Insteekboek met een zeer goed gevulde postfnsse collectie Frankrijk 1944-1978 ongetand in blokken van 4'" 
Collectie bevat zeer veel betere senes zoals (Yvert no's) 612-617, 663-667, 853-858, 914-915,1192-1194, 
1198-1205,1207-1212 1218-1219,1226-1227 etc etc Zeer mooie collectie, cat waarde ca 84000 euro'" 
11266 Hongarije 1871-1966. Prijs: € 975,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie met veel beter materiaal wo veel zegels emissie Koning Franz 
Josef 1871, verder (Michel cat) no's 15-19, 27-40 diverse tandingen, 54-70 diverse tandingen en watermer
ken, 128-144,162-178,210-211 303-311,383-388,403-410,467-470 478-479,484487,502-510,511-515, 
blok 1,2,3,4, 5,6, 7,8,9, etc, dienst, port, bezetting, luchtpost In 2 Schaubek albums en insteekboek 
11217 IJsland 1876-2001. Prijs: € 460,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie IJsland 1876-2001 in Davo luxe album Collectie is redelijk gevuld 
en bevat ook wat beter matenaal zoals (Michel no's) 104-109*, 113*, 204-207**, blok 1*, etc Leuke collectie' 
11305 Israël 1949-1975. Prijs: € 250,00 
Postfnsse, voornamelijk fulltab collectie Israel 1949-1975 in 2 luxe Lindner albums Beginjaren wat halftab 
aanwezig Redelijk gevulde collectie 
11265 Israël 1951-1992. Prijs: € 200,00 
Redelijk gevulde ongebruikte collectie Israel met full-tab en half-tab Ook betere senes van de beginjaren 
Blokken, vellen en boekjes, luchtpost en port In 2 albums 
11240 Israël. Prijs: € 385,00 
Blanco album met een collectie Israel inclusief wat intenm periode en heel veel poststukken Veel echt ge
bruikt matenaal aanwezig 
11241 Italië 1862-1989. Prijs: € 700,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1862-1989 in Davo album Collectie bevat beter matenaal 
zoals (Yvert no's) 37* 87*, 140-142* 213-222*, 273-279*, 283-294*, 295-304', 378-385*, 386-396* 396-
405* etc Leuke collectie, hoge cat waarde' 
11232 Italië 1960-1987. Prijs: € 230,00 
Postfrisse, vrijwel complete collectie Italië 1960-1987 inclusief blokken in 2 Borek albums Collectie bevat ook 
wat extra's, zoals combinaties 
11319 Italië-Triest. Prijs: € 600,00 
Betere zegels postfns engros Sassone A-2b(100), 4a(20), A4-ab(10) en A20e(35), cat w 17100 euro' Slechts 
fractie van cat w' 
11258 Japanse bezetting Nederlands Indië. Prijs: € 775,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Japanse bezetting Nederlands Indie in speciaal oud voordrukalbum Ook 
wat intenm penode aanwezig en 3 postwaardestukken 
11283 Joegoslavië. Prijs: € 775,00 
Vier insleekboeken met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock van Joegoslavië Stock bevat ook wat 
dienst, port etc Stock bevat beter matenaal zoals (Michel no's) 198* (2x), 243-248* (2x), 249-254*, 272-274*, 
275-277* (2x), 362-365" (2x), 362-365' (4x), 507-511" (4x) 515-520" in paren, 583-586", 583-586* 605-
608* (2x), 611-615*, 611-615 (2x), 616-620*, 655-657* 655-657, 693-695* (2x) 698-703", 698-703*, 738-
749* (2x), 751-754*, 755-759** etc Mooie samenstelling, zeer hoge cat waarde' 
11372 Liechtenstein 1937-2002. Prijs: € 530,00 
Postfnsse collectie Liechtenstein 1937-2002 op blanco bladen in Davo album Collectie bevat o a luchtpost en 
Europa 1960 
11335 Luxemburg 1852-1987. Prijs: € 520,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1987 in twee Davo luxe albums Collectie be
vat leuk klassiek, betere series jaren 30 en 50 en beter Dienst 
11216 Luxemburg 1852-1989. Prijs: € 620,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1989 in Leuchtturm album Collectie bevat ook 
beter matenaal zoals (Yvert no's) 109" 234-238*, 239-243", 244-248* 252-257*, 276-281* etc Goedgevul
de collectie, hoge cat waarde 
11236 Luxemburg 1873-1953. Prijs: € 800,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg, o a (Yvert) no's 1-5, 30-32, 4146, 47-58, 74-88, 209-225, 
226-230,252-257,259-273,276-281 Op bladen in map 
11279 IVIalta 1860-1988. Prijs: € 620,00 
Goedgevulde postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Malta, wo (Michel cat) no's 1,2A, 2B, 3,4-9,10, 
11,12,13,17-22,24-32,33-49,41-50,56-59,82-95,97,101-107,109,110,112-114115-126,135-142,152-
162,164 169-172,176-190,199-213, 214-215 237-253, luchtpost, blokken, port In Davo album 
11350 Monaco 1885-1980. Prijs; € 900,00 
Ongebruikte en postfrisse (paar zegels gebruikt) collectie Monaco 1885-1980 in Frans MOC album Collectie 
IS zeer goed gevuld en bevat zeer veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 6*, 8*, 14*, 21**, 27*, 28-30,54-64*, 
115-118*, 131* 133*, 138-139*, 185-194", 195-199", 200-214*, 334-337A**, luchtpost 1*, 25-27", 28-31*, 
56**, 57", 71-72**, 73-78**, port 27-28', etc Hoge cat waarde' 
11215 Muziek, carnaval, post en postvervoer. Prijs: € 150,00 
Thematische verzameling van muziek carnaval, post en posWervoer Vnl postfns met veel blokken en senes 
In album 
11280 Nauru. Prijs: € 240,00 
Cassette met albumbladen en stockboek met postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van Nauru Mooi ma
tenaal hoge cat waarde' 
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11337 Nederland 1852-1990. Prijs: € 325,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte restantcollectie Nederland 1852-1990 in 4 luxe Lindner albums Collectie 
bevat nog veel matenaal, waaronder goed jaren 50 (zowel ongebruikt als gebruikt) Hoge cat waarde, zeer 
aangeraden' 
11354 Nederland 1867-1894. Prijs: € 1.800,00 
Map met insteekblad met een ongebruikte collectie Nederland 1867-1894 tussen no 8 en 33 Mooi matenaal, 
o a 8* 1 longetand*, 12*, 23*, 24*, 26*, 29', 32*, 33* Cat waarde 7174 euro 
11355 Nederland 1869. Prijs: € 900,00 
Map met een ongebruikte collectie Nederland 1869 inclusief tandingen en wat ongetand matenaal Gat waar
de ca 4950 euro 
11363 Nederland 1869. Prijs: € 660,00 
Map met albumbladen met een gespecialiseerde collectie emissie 1869 Rijkswapen Nederiand Collectie be
vat ongebruikt en gebruikt materiaal, plaatfouten, drukafwijkingen, en wat ongetande proeven 
11345 Nederland 1940-1970. Prijs: € 200,00 
Insteekboek met voornamelijk ongebruikt (ook wat postfns) matenaal van Nederland 1940-1970 Cat waarde 
ca 3300 euro 
11359 Nederland 90-101. Prijs: € 530,00 
Complete ongebruikte Jubileumsene 1913 van Nederland De 10 gulden is wat vlekkeng op de achterkant en 
schijnbaar zonder gom, dus speciale prijsi 
11360 Nederland achterin. Prijs: € 760,00 
Map met albumbladen met luchtpost, port en dienst van Nederland Veel postfns matenaal, zeer hoge cat 
waarde 
11361 Nederland Brandkast. Prijs: € 510,00 
Complete ongebruikte sene Brandkastzegels van Nedertand in nette kwaliteit 
11366 Nederland eerste emissie 1852. Prijs: € 10.000,00 
Prachtlot wo veel geplate zegels met nr 1 214 stuks,, een paar en een bnef nr 2 571 stuks, 33 paren(i), 7 
stnppen van 3 en 7 bneven + nr 3 6 zegels + 3 paren, ook betere halfrond stempels, randstukken, aparte 
stempels, af en toe iets diverse kwaliteit, doch merendeels mooie goedgerande zegels Prachtige collectie 
11226 Nederland en O.G. Prijs: € 2.500,00 
Nederland en Overzee 1852-1992 postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie o a 3,6,11 (*), 14*, 56-76* 
61b*, 177-198*, 347 *,356-373',518-533 *,535*, en veel extra's BoB wo roltanding in paartjes/blokjes, 
luchtpost, port, telegramzegels, dienst, Internenng NI oa no's 3, 4, 8-15, 94-96 In 4 zelfgemaakte al
bums 
11256 Nederland en Overzee 1852-1969. Prijs: € 1.850,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Nederland en Overzee 1852-1969 in Davo album Collectie be
vat zeer veel beter matenaal, iets gemengde kwaliteit Bevat o a 1-12, 29, 48 (scheurtje), 80, 97*, 98*, 105, 
130,131,134-135,244-247,257-260* 267-268*, 348-349", 474-489*, roltanding R19-R31, Nederlands Indie 
30,60-61 81-98, dienst 7 NNGuinea compleet, Sunname 127-140* 146-156*, 179-182 183-193*, 308* etc 
Zeer hoge cat waarde 
11344 Nederland gebruikte stock. Prijs: € 350,00 
insteekboek met een gebruikte stock Nederland 1852-1960 Heel veel zegels, redelijke samenstelling Cat 
waarde 4920 euro Nu voor maar 7%'i 
11318 Nederland jaren 60/70. Prijs: € 1.150,00 
Leuke postfrisse partij, meest nette kwaliteit, in zakjes per soort gesorteerd, alle uitgaven 25x, in doosje 
Cat w vigs bijgevoegde tellijst 14 460 euro cat w Onder 8% cat w, koopjei 
11364 Nederland proeven. Prijs: € 380,00 
Map met blanco albumtjladen met 18 proeven van Nederland tussen pc85 en pc94 Tevens 4x no 19 (Willem 
III. 5 cent blauw) ongetand 
11341 Nederland stempels. Prijs: € 300,00 
Zeer oud (1897) stempel-voordrukalbum van Nederland met wat stempels op bnefstukjes en op zegels en 
twee insteekboeken met puntstempels van Nederland 
11356 Nederland telegramzegels. Prijs: € 1.150,00 
Map met een incomplete ongebruikte sene telegramzegels van Nederland Serie bevat no 1,4,5,6,8,9,10. 
11 Cat waarde 2960 euro 
11365 Nederlands Indië 1870. Prijs: € 1.500,00 
Map met blanco albumbladen met een ongebruikte collectie van Nederlands Indie Willem III, 1870 Collectie 
bevat o a verschillende tandingen, blokken van 4 en specimen opdrukken Zeer hoge cat waardei 
11377 Nederlands Indië en Guinea 1864-1962. Prijs: € 850,00 
Ongebruikte collectie Nederlands Indie en Guinea 1864-1962 in Davo cnstal album Collectie bevat zeer veel 
beter matenaal, maar helaas in gemengde kwaliteit Enkele voorbeelden 1,2, 12, 40-57 (sommige zegels 
zonder gom), 58-59. 98 99-128 129-134 156, 186-210, 261-265 (265 beschadigd), luchtpost 6-10, port 1 
(dun), 3, 4,49-52 dienst 7 (zonder gom), 27 etc Verder Nederlands Nieuw Guinea compleet (incl Untea en 
port), voornamelijk postfns Leuke collectie hoge cat waardei 
11379 Nederlands Indië port 1882-1946. Prijs: € 950,00 
Gespecialiseerde ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indie port 1882-1946 op blanco bladen in al
bum Collectie IS gespecialiseerd op typen en tandingen en bevat ook veel blokken met ook postfnsse zegels 
en plaatfouten Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
11324 Nederlands Indië proeven 1948. Prijs: € 1.750,00 
NVPH nr 344 1 gulden paars ongetande proefdruk in compleet vel van 100 MET gom (proef alleen bekend 
zonder gom vIgs proevenboek) + 1 gulden paars ongetande proefdruk in compleet vel van 100, gedrukt op 
de gomzijde, ook met bekend in proevenboek (vellen zijn in het midden gevouwen, deels door het zegel
beeld) Beide vellen hebben op positie 53 de plaatfout 344P Mogelijke unieke stukken en kroon op grote 
Nederlands Indie collectie' 
11291 Nederlands Indië vierkantstempels. Prijs: € 300,00 
Map met rondzendboekjes met daann ca 1550 zegels van Nederlands Indie met vierkantstempels op no 23 
en 31 Leuk voorde stempel verzamelaar 
11322 Nederlandse Antillen nominaal Prijs: € 2.500,00 
Enorme postfnsse partij wo in vellen en veldelen, grote hoeveelheden boekjes en blokjes, in verhuisdoos 
Nominale waarde fl 16 750 = ruim 7000 euro Dit is frankeergeldig op de eilanden! 

11330 Nederlandse koloniën 1873-2005. Prijs: € 775,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlandse kolomen 1873-2005 in twee Importa verzamelban
den Goed gevulde collectie met Nederlands Indie Nederlands Nieuw Guinea, Aruba, Sunname en 
Curagao/Antillen Nederlandse Antillen aanwezig t/m 2005 Hoge cat waardei 
11255 Nederlandse koloniën. Prijs: € 400,00 
Twee dikke insteekboeken met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Nederlandse kolomen Bevat heel 
veel zegels, met ook betere zoals Nederlands Indie 2.5, 98, dienst 7, brandkast 2, Curapao 95 (2x). 117.232, 
233. Suriname 11.12,36, 52.54, 55,68,118-126*, 214-219,243, etc Heel veel zegels, hoge cat waarde' 
11287 Nepal. Prijs: € 150,00 
Map met stockkaartjes met postfns matenaal van Nepal Bevat beter matenaal zoals (Michel no's) 59-67,98-109, 
111y in vel van 32.115-128,133 in blok, 139,139 ongetand in paar. 153-160, etc Cat waarde ca 800 euro 
11227 Nieuwe Hebriden. Prijs: € 335,00 
Nieuwe Hebriden vnl postfnsse collectie, veel thema en wat blokken Yvert no 6/10**, 11*0,12/14* '" i"" 
stsfikbofik 
11347 Noorwegen FDC's. Prijs: € 150,00 
Importa FDC album met FDC's van Noorwegen, ca 1954 tot 1970 met doubletten Leuke, kleine collectie 
11304 Oostenrijk 1850-2001. Prijs: € 400,00 
Postfnsse. ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-2001 Met luchtpost, blokken, krantenzegels, 
port In 3 Davo chnstal albums en 1 Davo Luxe album 
11274 Papua Nw. Guinea 1952-1989. Prijs: € 350,00 
Leuk postfns en ongebruikt (vnl postfns) lot Papua Nieuw Guinea met port Op albumbladen in ordner 
11282 Paraguay. Prijs: € 540,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte stock Paraguay, wo (Yvert cat) no's 1. 2 (5x). 5.12 13,103 (misdruk), 
393, 398-401 (3x),( Michel cat) no's 392, 393, 398-402,414-418,432-436, opdrukken, blokken van 4. blok
ken, U PU, luchtpost. Official In 3 insteekboeken 
11220 Roemenie 1876-1970. Prijs: € 1.050,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte deels dubbel verzamelde collectie Roemenie 1876-1970 in Kabe album 
Collectie IS goed gevuld met beter klassiek materiaal en veel duurdere zegels Enkele voorbeelden (Michel 
no's) 146-153*, 227-236*, 372-374X*, 372-374Y* (2x), 389-392*, 393-396*, 397-401', 402-405*. 406-412*. 
413-417*. 419-423', 437-442', blok 1 " , blok 1.468-473*. 484488', blok 15'. etc 
11380 Suriname 1873-1983. Prijs: € 950,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie Sunname 1873-1983 in twee Davo albums Collectie bevat o a verschillen
de tandingen en ook beter materiaal zoals 102*'. 108**. 130-136**, 151-156**, 229-243'. 308" Mooie kwali
teit collectie, cat waarde ca 4000 euro 
11244 Turks en Caicos Islands 1867-1984. Prijs: € 1.250,00 
Postfnsse. ongebruikte en gebruikte collectie Turks en Caicos Islands 1867-1984 op blanco bladen in album 
Collectie IS gedeeltelijk dubbel verzameld en zeer goed gevuld en bevat zeer veel beter materiaal, waaronder 
veel klassiek met specialisaties Opgezet volgens Stanley Gibbons catalogus met o a kleurvanaties water-
merkvarieteiten, opdruk afwijkingen, plaatfouten etc Bevat o a (Stanley Gibbons no's) r (3x). 3,4'(2x), 5* 
7* 49*, 62.63.63*, 63b*, 64*. 108*, 109*, 125,126*, 138*, 138b* 139*, 174', 185*, 186*, 203", 204', 204a*, 
205*, 209", 209.221-233' 237-250", 253*, etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
11307 U.S.A. 1851 -2002. Prijs: € 1.550,00 
Hele leuke verzamelaar nalatenschap zowel gebruikt als ongebruikt/postfnsse dubbele collectie, de postfnsse 
15 vanaf 1956 vrijwel compleet met enorme hoeveelheden blokken/velletjes, ook doubletten, in 10 Davo al
bums + 12 insteekboeken. in grote verhuisdoos Enorme nominale waarde + cat w 
11277 Uruguay. Prijs: € 540,00 
Blanco album, insteekboek en wat albumbladen met een gebruikte collectie Uruguay met doubletten Collectie 
bevat goed matenaal zoals (Michel no's) 8.11,12,13,14.27-31, 32-36,37-42,109.374.375.377,378, 379, 
381,438,534,654 (2x) en verder heel veel klassiek materiaal in aantallen, met kleurvarieteiten etc Zeer leuk 
uitzoekkavel' 
11275 Variëteiten. Prijs: € 770,00 
Album met specialiteiten van de hele wereld Bevat o a Palestina, zegels uit de Franklin Roosevelt collectie, 
Oostenrijk, Donau zegels herdrukken in veldelen Yemen ongetand Costa Rica ongetand met keur, Honduras 
1951 UPU. Afghanistan luchtpost 1939 ongetand, luchtpost 1948. Israel 1-7 fulltab op FDC. moderne postffns-
se gutterpairs Engeland (Nominaal ruim 250 pond) etc etc Leuke samenstelling' 
11264 Venezuela. Prijs: € 1.750,00 
Vier insteekboeken met een postfnsse. ongebruikte en gebruikte voorraad Venezuela Enorm veel materiaal 
met veel doubletten en veel betere zegels met heel veel klassiek matenaal en o a (Michel no's) 47' (4x), 52', 
73*. 75*. 83-85* (2x), 187-203*, 204-209* 228*, 285-289*, 301-309', 415-423*, blok 3**, Stempelmarken 
C47*, etc etc Zeer veel zegels, spannende uitzoekpartij' 
11327 West Europa klassiek. Prijs: € 1.225,00 
Safe showalbum met beter klassiek matenaal van diverse West Europese landen zoals Oostenrijk, België, 
Scandinavië, Gnekenland Album bevat voornamelijk gebruikte zegels, hoge cat waarde 
11370 Zuid Afrika 1910-1952. Prijs: € 300,00 
Map met blanco albumbladen met een ongebruikte collectie Zuid Afrika 1910-1952 Collectie bevat wat beter 
matenaal zoals (Yvert no's) 24-30. 31-37, 3846,47-55 luchtpost 14. 5-6. service 12-29, port 7, etc Mooie 
kwaliteit' 
11267 Zuid Afrika 1910-1999. Prijs: € 800,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte, zeer goed gevulde collectie Zuid Afnka 1910-1999 in 3 luxe Davo al
bums Collectie bevat veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 24-31" in paren, 68-75" in paren, 201-214** 
221A-228**, 265-273**, 359-374**, 375-378**, luchtpost 14**, 5-6**, blok 1-2**, port 27A-30** in stnppen van 
3,31-35" 36-41", etc Ook veel postzegelboekjes aanwezig Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
11234 Zweden 1855-1999. Prijs: € 1.250,00 
Leuke ongebruikte/gebruikte/postfnsse doublettenpartij met ook oud beter, UPU 1924 met hoge waarden t/m 
5kr + doubletten, betere samenhangende paren, nominaal, back of the book, in 4 stockboeken Catw 
16 000+euro koopje 
11369 Zweden 1924. Prijs: € 420,00 
Stockblad met 2 UPU series Zweden 1924 Bevat Yvert 163A-177 gebruikt en 178-192 ongebruikt Cat waar
de 2100 euro 

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, Amsterdamsestraatweg 404, 3551 CX Utrecht of fax naar 030-2892620 



A ntwerpfila 
FNIP 

Internationale Postzegel 
en Muntenbeurs 

JLQ 0 ( ZL^ l l l C l C l l l ^vJ\J^ Jan van Rilswlicklaan 191 Jan van Rijswijcklaan 191 
2020 Antwerpen 
Zaterdag van lOuOO tot 18u00 
Zondag van lOuOO tot 16u00 

Toegangsprijs: € 3.00 

FNIP vzw BOEKENBERGLEI 181-3 BE-2100 DEURNE 
www.fnip.be - info@fnip.be - tel.:+32(0)486 96 22 85 - fax: +32(0)3 233 89 70 

In samenwerking met FNIP bieden wij onze lezers gratis toegang aan: JÊÊg^ 
Geef deze bon af aan de ingang voor gratis toegang op zaterdag 28 of zondag 29 maart 2009 

naam: 
adres: 

http://www.fnip.be
mailto:info@fnip.be


VAN LOKVEN FILATELIE BV 

- Op 4 april organiseren wij onze 65e postzegelveiling in - ' , 
Theaterhotel De Oranjerie te Roermond. 

65^*" v e i l i n g 
- een kwaliteitsaanbod Nederland en O.G.D., waarbij goede typen „ 4 a p r i l 

en tandingen en veel oud ongebruikt en postfris materiaal. '' 2 0 0 9 

- uitgebreide verzameling Puntstempels waarbij zeldzame nummers. 

- België met goed klassiek postfris, alsmede vrijwel alle duurdere series. 

- Duitse Rijk en Bezette Gebieden met zeldzame series en blokken, en goed 
overig Europa, waarbij belangrijk Oostenrijk, Zwitserland en Scandinavië. 

- uit diverse grote nalatenschappen veilen wij meerdere landen- en 
themaverzamelingen geheel intact. 

- en verder is er een gevarieerd aanbod van partijen en restanten tegen uiterst 
lage inzetprijzen. 

- Door overmaking van €.10,= op giro 46 00 298 ontvangt u onze goed verzorgde, 
rijk geïllustreerde catalogus 

Jj J J j ^ J U J J - r ' / ' ; 

'iBWUfMT .-<r'i 

VAN LOKVEN FiLATELiE BV 

beëdigd makelaar taxateur 
Bakkerstraat 22 1 Fax. +31(0)475 330 829 

6041 JR Roermond admin@vanlokven nl 
Tel.: +31(0)475 - 563 500 I www.vanlokven nl 

WWW.VANLOKVEN.NL 

http://www.vanlokven
http://www.vanlokven.nl


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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346  56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 UtrechtA'dam) 
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KILOWAAR MET 2004/2005/2006 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO' S 1 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk grote sortering 
W Europa grote sortering en hoge waarden 
Skandinavie grote sortering met IJsland 
Duitsland met toeslag en hoge waarden 
Noorwegen grote variatie en hogere waarden 

veel nieuw en met hoge waarden 
grote sortering 
vele landen (iets Europa) 

Engeland 
Finland 
Wereld 
MISSIEWAAR 
Duitsland Nieuw en met hogere waarden 
Australië veel nieuw en met hogere waarden 
N Zeeland veel grootformaat en hogere waarden 
Engeland met buitenland en hogere waarden 
W Europa onuitgezocht met grootformaat 

00 gr 
12,00 
20,00 
11,50 
12,50 
10,00 
10,50 
8,00 

10,00 
12,00 

8,25 

250 gr 
30,00 
45,00 
25,00 
30,00 
22,50 
25,00 
18,00 
23,50 
27,00 

8,50 
12,50 
19,50 
8,00 
7,50 

1 kg 
99,00 

165,00 
90,00 

112,00 
85,00 
94,00 
60,00 
90,00 
95,00 

28,00 
45,00 
76,00 
27,00 
27,50 

Prijswijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 50 00 + € 4 50 porto Orders boven € 50,00 portovnj 

Levenng onder rembours + €11 50 Filatelistische frankering 
Korting voor grotere partijen op aanvraag 

LEVERING UITSLUITEND ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING OP 
Giro rek nr 7832196 of SNS bank rek nr 82 1907 581 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingstraat 55  6245 GH EYSDEN  Tel. 0434093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

ZOEKT U NEDERLAND OF OVERZEE? 
Dan stuur ik u graag mijn regelmatig verschijnende 

aanbiedingslijsten. Deze zijn interessant voor zowel de 
beginnende als de gevorderde verzamelaar 

(en ook voor de wederverkoper). 

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

Betaling altijd na ontvangst en goedkeuring uwerzijds. 

Mag ik u eens mijn lijst zenden? ' ■ ■ ■ i 
WM Hoekstra, Blijhamsterstraat 27D3, 9671 AT Winschoten 

tel 0597430755fax 0597431428email wmhoekstra@home nl 



POSTZEGELVEILING rmf^ 

RU n mono l|$ 
Westewagenstraat 60,3011 AT Rotterdam - Postbus 2859 - 3000 CW Rotterdam 

T: 010-2130986 F: 010-2131730 E: rynmond@xs4all.nl 

Onze 60̂ ^̂  veiling was 
een enorm succes! 

Enkele opbrengsten zonder opgeld 

Inzet 100 
Toeslag 220 

Inzet 300 
Toeslag 725 (collectie 1953-1985) 

Inzet 320 
Toeslag 1550 (Boekje nr 16) 

Inzet 200 
Toeslag 525 (ongebruikt blok) 

Prachtstukken en collecties uit de velling van 5 en 6 juni 

uit collectie Falkland Mauritius s G 42 Sarawak s G J l l met certificaat Ceylon s G 36 

Inleveren kan nog tot en met 18 april 
Voorschot zeker mogelijk. Deskundige verkaveling verzekerd. 

mailto:rynmond@xs4all.nl


SiMraifii E 
SPECIAAL CHINANUMMER FILATELIE HAAKT IN OP 
THEMA INTERNATIONALE BEURS VOOR POSTSTUKKEN 

met het thema van de 
jaarlijkse Brievenbeurs, 
die op vrijdag lo en 
zaterdag ii april a.s. zal 
worden gehouden. Deze 
internationale beurs voor 
poststukken en postge-
schiedenis wordt voor de 
zestiende maal gehouden. 
Ook dit jaar gebeurt dat 
weer in sporthal De Mam
moet in Gouda. 
Er komen ruim vijfen
dertig gerenommeerde 
standhouders uit Neder
land, België, Duitsland, 
Frankrijk en Engeland 
naar Gouda; ze bieden 
een grote verscheiden
heid aan filatelistisch 
materiaal: poststukken, 
stempels, postgeschiede-

Op verschillende plekken 
in dit nummer komt u 
de hierboven afgebeelde 
foto tegen. Het gaat 
in die gevallen om een 
bijdrage die speciaal voor 
het maartnummer van 
Filatelie werd geschreven. 
Centraal thema van dit 
nummer is 'China' en dat 
correspondeert helemaal 

nis, postwaardestukken 
en literatuur. 
Op de beurs, die gratis 
toegankelijk is, is verder 
een groot aantal gespe
cialiseerde verenigingen 
aanwezig. 
Er is in Gouda ook een 
kleine tentoonstelling, 
bestaande uit verzame
lingen over China, te 
bewonderen. Verder is het 
Belasting- en douane
museum uit Rotterdam 
present; het museum 
toont materiaal in relatie 
tot China, onder andere 
van thee geperst geld uit 
Tibet en geld van Chinees 
porselein. 
Tot slot houdt de stich
ting Pro Filatelie ook dit 
keer weer een postzegel-
beurs houden ten bate 
van het jeugdwerk, in de 

bovenzaal van De Mam
moet. 
Meer informatie en een 
uitgebreide routebeschrij
ving zijn te vinden op de 
speciale site van de beurs 
(u)U)U).bnewnbeurs.com). 
De Brievenbeurs is op 
vrijdag lo april geopend 
van II tot 17 uur en op 
zaterdag 11 april van 
10 tot 17 uur. U vindt 
sporthal De Mammoet 
op het adres Calslaan loi 
(hoek Burgemeester van 
Reenensingel / Groen van 
Prinsterersingel). 
Tot slot: de coördinatie 
van de Chinabijdragen in 
dit nummer was in han
den van René Hillesum 
uit Roosendaal; hem zijn 
we dank verschuldigd 
voor zijn werk aan deze 
editie van Filatelie! 

EEN DUUR SAKSISCH 
BEHANGETJE 

Het hieronder afgebeelde 
zeldzame vel met daarop 
twintig postzegels van 
de nummer i van Saksen 
werd, volgens Timbres 
magazme (nummer 95, 
november 2008) onlangs 
ontdekt, vastgelijmd op 

een muur van een van de 
vertrekken van het post
kantoor in Eibenstock. 
Het stuk zou intussen in 
handen zijn gekomen van 
een of meer toonaange
vende verzamelaars. 
U doet er goed aan thuis 
toch nog maar eens het 
oude behang na te kijken. 

GERARD GEERTS 

MR. X: OP WEG 
NAAR HET EINDE 

Al geruime tijd kunnen de 
lezers van Filatelie de we
derwaardigheden volgen 
van Mr. X, de incognito 
opererende vaste mede
werker van de redactie. 
Niet in alle gevallen zijn 
de ervaringen van Mr. 
X om over naar huis te 
schrijven, maar Mr. X 
doet het tóch. Zijn taak is 
heel simpel: kijken of er 
op verenigingsavonden 
in den lande iets leuks te 
beleven valt. 
Mr. X let daarbij vooral 
op het 'postzegelgehalte' 
van de avonden die hij 
bezoekt. Is een club de 
hele avond bezig met het 
doen van huishoudelijke 
mededelingen, dan valt 
het oordeel doorgaans 
niet zo bestuit. 
Onze geheime rapporteur 
kan nog even vooruit, 
want er liggen nog steeds 

aanvragen van clubs die 
een kritische beoordeling 
op prijs stellen. Maar de 
redactie wil toch ook weer 
niet eindeloos doorgaan 
met de serie, omdat 
verveling dan dreigt en 
als er iets is waarvan Mr. X 
niet houdt dan is het wel 
verveling. 
Daarom: verenigingen die 
een bezoekje van Mr. X op 
prijs stellen kunnen dat 
nog tot I juli van dit jaar 
aan de redactie (adres: 
zie inhoudsopgave) laten 
weten. Daarna is het 
Schluss: we werken de 
aanmeldingen netjes af, 
zodat we er - waarschijn
lijk nog dit jaar - netjes 
een punt achter kunnen 
zetten. Dus als er clubs 
zijn die op de valreep nog 
willen deelnemen moeten 
niet te lang wachten. De 
deadline kan als er veel 
aanmeldingen komen na
melijk ook nog naar voren 
worden verschoven... 

PERSOONLIJKE ZEGELS 
WERDEN UITGESTELD 

Persoonlijke zegels in 
bekende kaders: je zou je 
kunnen afvragen waarom 
TNTPost ze dit jaar in 
het officiële emissiepro
gramma heeft opgeno
men. Van elke kaderversie 
wordt immers slechts één 
'ingevulde variant' als 'of
ficieel' aangemerkt? Maar 
bij de zegels die aan golf 
respectievelijk aan de 
jubilerende NVPV zullen 
worden gewijd gaat het 
toch echt om iets nieuws: 
ze zijn zelfklevend, en 
dat kon van de vorig jaar 
verschenen zegels (jubilea 
NVPH en NBFV) niet 
gezegd worden. Ze horen 
dus in uw album thuis, de 
twee zegels die binnen
kort uitkomen. Het duo 
zou aanvankelijk op 24 
februari worden uitge
bracht, maar TNTPost 
heeft de emissie zoals 
u waarschijnlijk hebt 
gemerkt naar achteren 
verschoven: ze waren pas 
op 10 maart a.s. voor het 
eerst te koop. 

Golfen NVPV: ..eucn uitgesteld , 

PHILATELIC EXPORTER NU 
IN ANDERE HANDEN 

Het Britse handelarenblad 
Philatelic Exporter is met 
ingang van februari jl. 
overgenomen door Stanley 
Gibbons Publications in 
Londen. Het blad werd tot 
dusver uitgegeven door 
Heritflfle Studios Limited. 

^ OVERZICHT MUTATIES 
° VERENIGINGSADRESSEN 

^ De volgende mutaties zijn 
-* in het overzicht van bij 
s Filatelie aangesloten ver-
ÏÏ; enigingen doorgevoerd: 
—j 

"- NVPV afdeling Epe: wnd. 
_ . . secretaris is de heer W.C. 
IQX Lokker, Dokter Mijsstraat 

9, 8162 GK Epe, telefoon 
0578-614570. 

Appingedam 
Nieuwe secretaris van de 

PV Appingedam: R. Bos, 
Abel Eppenstraat 151, 
9902 HG Appingedam, 
telefoon 0596-627625, 
e-mail Reintbos(o)home.nl. 

Mutaties van verenigings
adressen kunt u uitsluitend 
zenden aan: 
Mevrouw E. Braakensiek 
Willem-Alexanderlaan 41 
3273 AS Westmaas. 

In het oktobernummer 
wordt weer een volledig 
overzicht van alle vereni
gingsadressen geplaatst. 

NOG EEN VLAG MET 
VERWISSELDE KLEUREN 

In november 2008 
meldden we een Antil
liaanse zegel uit 1995 met 
een foute vlag van Sint 
Maarten. De post van 
de Sovjetunie maakte in 
1958 een fout die sterk 
lijkt op de Antilliaanse 
vergissing. In mei 1958 
verscheen een zegel, 
gewijd aan de COMECON, 
het economisch samen
werkingsverband van 
communistische landen. 

De zegel toont de vlaggen 
van deze landen. Maar... 
de Tsjechoslowaakse vlag 
was niet juist weerge
geven: de bovenste en 
onderste balk bleken 
verwisseld. De Russen 

corrigeerden dit in 
november 1958 met een 
bijna identieke zegel. Bij
zonder is dat de Tsjecho
slowaakse (en Tsjechi
sche) vlag sterk lijkt op 
die van Sint Maarten. 

Links dejoute, rechts dejuiste zegel (Tsjechoslomaalac vlag- links van 
het tekstpaneel, midden). 



ESPERANTO: ZEGELS 
GAAN EN KOMEN 

Slecht nieuws en goed 
nieuws voor de verzame
laars van het thema 'Espe
ranto op postzegels'. Om 
met het minder goede 
nieuws te beginnen: de 
persoonlijke postzegel 
die de UAE, de Unwersala 
Esperonto-Asocio, enkele 
maanden geleden uitgaf 
om het drieënnegentigste 
Wereldcongres Esperanto 
in Rotterdam te herden
ken, is uitverkocht. 
Maar de Wereldesperan-
tovereniging zorgt ook 
voor goed nieuws: de UEA 
bestaat dit jaar honderd 
jaar en dat heuglijke feit 
wordt filatelistisch her
dacht, met de uitgifte van 
een blokje met daarin tien 
persoonlijke postzegels 

in een nieuwe type dat het 
jubileumembleem van de 
organisatie laat zien. 
U kunt voor het opvragen 
van informatie gebruik 
maken van het e-mail-
adresji!ateIie(5)co.uea.or3. 
Het blokje is verkrijgbaar 
bij de UEA-boekenwinkel 
in Rotterdam, Nieuwe 
Binnenweg 176. 

POEZEN EN KAHEN ZIJN 
HET POPULAIRST 

Elk jaar peilt de American 
Topical Society (de toonaan
gevende vereniging voor 
thematische verzamelaars 
in de Verenigde Staten) 

wat de populairste ver-
zamelthema's van haar 
leden zijn. 
Niet zo heel lang geleden 
organiseerde de Society 
weer eens enquête om 
te zien of de voorkeuren 
van haar leden wellicht 
waren veranderd en wat 
bleek: het thema dieren 
wordt momenteel door 
de ATS-leden het meest 
verzameld. Op de tweede 
plaats staat het thema 
'Beroemde personen' 
en de derde plek wordt 
gedeeld door 'Sport' en 
'Medische onderwerpen'. 
En welk dier is binnen het 
thema 'Dieren' nu eigen
lijk het allerpopulairst? 
Dat is de kat! 

WEKEN VAN DE KAART; 
LET OP HET ENNETJE 

Beter laat dan nooit, 
zullen we maar zeggen. 
Onze websitebezoeker 
J.P.C. Withers uit Leider
dorp maakte ons geruime 
tijd geleden al attent op 
een ontwerpfout in het 
blokje 'Weken van de 
kaart'. We hebben het 
dan over het blokje dat in 
september 2007 uitlovam. 

Dat velletje staat in het 
teken van de nog niet zo 
lang geleden overleden 
schrijver Jan Wolkers. Op 
de velrand worden leven 
en werk van Wolkers 
samengevat. TNTPost 
ging daarbij in de fout: 
Wolkers' Serpentma's Pet
ticoat werd verminkt tot 
Serpetina's Petticoat, dus 
zonder eerste 'n' in de 
naam Serpentina. 

Jin Wolkais (iStS] JSSI3srff in 
ZiinboaliKi imnnAr Stifiatina a Pttricatr K 

i beeldend kunstenaar en sc| 
er Serpetina 's Petticoat en l 
j verschijnen voor opschuddt 

Inrscniinan loor optctiudJiM 
Zqn'omtn r«ritoJ^lilU NriUÏJ UHIlflIU] ÜaHmw 
in tM9 ulte«rwp«l tol da bMtt Nadcriind» fHM nn dl 
hvinllgsleeeumPtffcidan v8nschiijvi<iiMl,g«llJ«nWo>kers BollicsMi nspii«wd«n 
ai mei hal maKsn vin ad ildarl)on nn rumilel {kwaiii ïoor de/a îieuate posiiaBPl 

Fiinkuniisieeda abilf iciai ZeH balitali hi| ii|i 
aia snaauvraiornMii aan Uaui dia tol iilian ma 
an halnnaiingan' Oa laa da ruimta an hal licl 

idl|hDafaAaaifaaa/i faaaavan dallaliai 
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De jury van de L.H. Tholentrofee roept kandidaten op 
mee te dingen naar de 

L.H. Tholentrofee 2008 
Voor deze prijs voor de beste filatelistische rubriek of bijdrage 
in de niet-filateüstische pers komen uitsluitend bijdragen in de 

Nederlandse taal in aanmerking. 
Lezers van 'Filatelie' kunnen de jury opmerkzaam maken 
op filatelistische artikelen die in het jaar 2008 in de niet-

filatelistische pers zijn verschenen en die naar zij menen voor 
bekroning in aanmerking komen. 

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

Drs. S.W.D. Veenstra 
Roelofsstraat 31 

2596 VK Den Haag 

Voordrachten moeten vergezeld gaan van (een kopie van) de 
bijdrage die voor bekroning wordt voordragen. De voordracht 
moet uiterlijk 15 maart 2009 door de secretaris van de jury zijn 

ontvangen. 

Filatelie 
blad voor ^postzegelverzamelaars 

NEDERLANDS FABRIKAAT 
OP ZWITSERSE ZEGEL 

Op 21 november jl. gaf 
de Zwitserse post twee 
zegels uit, gewijd aan 
zogenoemde Concrete Art. 
In feite gaat het bij deze 
kunstvorm om een 
'Nederlands product': 
de kunstenaar Theo 
van Doesburg bedacht 
de term. Van Doesburg 
werd in 1883 in Utrecht 
geboren, maar - en dat 

verklaart waarschijnlijk de 
filatelistische hommage 
van Zwitserland aan Van 
Doesburgs kunstvorm -
hij overleed in 1931 in het 
Zwitserse Davos. 
De twee zegels laten werk 
zien van Hans Finsier en 
Max Bill. En wat is Concrete 
Art nu precies? Volgens de 
kenners gaat het om een 
vorm van abstracte kunst 
die geheel vrij is van elke 
(symbolische) associatie 
met de werkelijkheid. 

Een van de twee Zuiitserse legeh, 
gewi]d aan 'Concrete art'. 

TNTPOST EN INDONESIË ZEHEN EIND VAN DIT JAAR 
WAARSCHIJNLIJK 'GEVOELIGE TWEELING' OP STAPEL 

TNTPost mag dan om 
voor ons onverklaarbare 
redenen nooit in één keer 
het volledige jaarpro
gramma van zijn nieuwe 
postzegeluitgiften bekend 
maken, er is toch al wat 
uitgelekt over de tweede 
helft van 2009. 
Op 27 december, zo is het 
plan, verschijnt er een ge
meenschappelijke uitgifte 
met Indonesië. Aanlei
ding is het feit dat zestig 
jaar geleden de soeverei
niteitsoverdracht plaats 
had waardoor Indonesië 
onafhankelijk werd. 
Het is een opmerkelijke 
uitgifte, die vanwege het 

politieke, niet geheel 
onomstreden karakter 
wellicht hier en daar in 
Nederland - en in Indone
sië - de wenkbrauwen zal 
doen fronsen. 
De emissie past overigens 
naadloos in het nieuwe 
thema 'Grenzeloos 
Nederland', waarmee 
TNTPost vorig jaar een 
begin maakte. 
Hoe de uitgifi:e er uit 
komt te zien - worden het 
een of meer zegels, al dan 
niet in een blok? - is niet 
bekend. 
Ik ontleen het nieuwtje 
aan het officiële postze
gelprogramma 2009 van 

de Indonesische Post, dat 
recent bekend is gemaakt. 
Overigens is ook duidelijk 
dat er in het tweede 
halfjaar geen gemeen
schappelijke uitgifte komt 
met de Verenigde Staten 
naar aanleidingvan 400 
jaar New York (Nieuw 
Amsterdam). Mogelijk 
dat TNTPost wel een 
zegel uitgeeft naar aan
leiding van Hudsons reis 
in opdracht van de VOC, 
vier eeuwen geleden; de 
Amerikaanse post doet er 
in elk geval niet aan. In 
het jaaroverzicht van de 1 
US Postal Seruice wordt er 
geen gewag van gemaakt. 
Jammer, het feit was een 
joint issue waard geweest. 

RJNDERT PAALMAN 



WANNEER KRIJGEN WE 
NU EENS VLINDERS? NU! 

Ruim twintig jaar geleden 
schreef wijlen Gerrit 
Glas een boekje onder 
de titel Wanneer krijgen we 
nou eens ulinders' De titel 
was een hartenkreet van 
verzamelaars die wel eens 
een kleurig onderwerp 
op Nederlandse zegels 
wilden zien. Niet zo 
heel lang daarna kréég 
Nederland vlinderzegels 
en sinds vorige maand is 
daar het hier afgebeelde 
velletje bijgekomen. Het 
gaat om nummer i uit een 
reeks. Komende emissies 

'DaßpauwüLH] 

vlinders in Nederland 

in deze serie kunt u in 
abonnement afnemen, 

I maar deze eersteling 

('Dagpauwoog') is bij de 
normale verkoopadressen 
en de CollectClub te koop. 

FINSE POSTWISSEü 
OVER EN UIT 

Volgens het woordenboek 
is een postwissel 'een 
biljet waarmee je geld per 
post kunt verzenden'. 
Handig toch? Ja, maar 
het is een dienstverlening 
die langzaam aan het ver
dwijnen is, nu geld steeds 
meer via het internet heen 
en weer wordt geschoven. 
Neem Finland: daar werd 
de postwisseldienst met 
ingang van i januari 2009 
opgeheven. De Finse 
posterijen verwijzen de 
klanten die tot dusver 
van postwissels gebruik 

maakten nu naar de ban
ken. Weer een tijdperk 
afgesloten, helaas. Maar 
gelukkig zijn er nog vol
doende postale bewijzen 
van het bestaan van de 
dienst, zoals onderstaand 
exemplaar uit 1923. 

RBNE HILLESUM 

NOG EEN VALSE START, 
NU MET BRAILLEZEGELS 

In Filatelie van januari jl. 
maakten we melding van 
de te vroege start van de 
verkoop van de decem
berzegels 2008. Maar ook 
van de op 10 januari jl. 
uitgekomen Braillezegel 
is op z'n minst één velle
tje te vroeg over de toon
bank gegaan. Lindo Bolecii 
uit Sittard meldt dat hij 
tussen de kantoorpost op
eens een 'Lees Mee'zegel 
aantrof die blijkens het 
stempel al op 7 januari in 
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zegt meer \0.\ 

Rotterdam is verzonden. 
De afzender is iemand 
uit Vlissingen, maar of 
de zegels daar ook zijn 

verkocht weet Lindo niet. 
Maar wie weet komen er 
nog meer meldingen van 
'valse starters'. 

ZEGEL AFKOMSTIG 
UIT NIEMANDSLAND? 

Het is een mooie schelp, 
die op de hiernaast afge
beelde postzegel te zien 
is. Maar van welk land is 
deze uitgifte nu eigenlijk? 
Dat wordt uit de postze
gel immers niet duidelijk. 
Gelukkig zitten er meer 
zegels in de serie waarvan 
deze postzegel deel uit
maakt en die vermelden 
alle de landsnaam 'Neder
landse Antillen'. Dus dan 
zal deze zegel ook wel van 
dit overzeese Rijksdeel 

zijn. De diverse lezers 
en websitebezoekers die 
ons van het bestaan van 
deze 'naamloze' Antilh
aanse zegel op de hoogte 
stelden, bedanken we. 
O ja, de zegel verscheen 
op I november van het 
afgelopen jaar. 

WAAR SLIEP ANTONIO 
MARTINEZ UIT SPANJE? 

Op een puzzeltje dat 
we enige tijd geleden in 
Filatelie plaatsten (over 
een soort geheimschrift 
dat bij nader inzien He
breeuws bleek te zijn; zie 
de rubriek 'Lezerspost' 
elders in dit nummer) 
kregen we een verheug
dend aantal reacties. 
Dat doen we dus nog een 
keer, in de hoop dat u 
helder genoeg bent om 
nog eens zo'n uitdaging 
aan te gaan. 
Antonio Martinez uit 
Spanje was op zakenreis 
in Den Haag toen hem 
de hiernaast getoonde 
adreskaart voor een 
waardepakket (formulier 
CP2) werd toegezonden. 
Het bewuste pakket werd 
op 8 oktober 195g met 
baarfrankering (taxe pergu) 
aan het hoteladres van 
Antonio gezonden. De 
kans dat er in 1959 al 
een televisie in het hotel 

aanwezig was, is met 
zo groot. De bar moet 
dus voor de zakenman 
dè plaats zijn geweest 
zijn vrije avond door te 
brengen. Waarschijn
lijk kreeg Antonio een 
telefoontje van zijn 
bedrijf met het verzoek 
zijn hoteladres door te 
geven, zodat het pak
ketje aan hem verzonden 
kon worden. Natuurlijk 
kende Antonio dat adres 
niet van buiten en keek 
hij even op het barbon
netje. Daar dacht hij een 
adres aan te treffen en dat 
'adres' gaf hij door: Hotel 
Vergunning, Tapvergun
ning 157, La Haye, Ho
landa! Dat ging uiteraard 
niet goed  de post kon 
er niets van bakken. Ge
probeerd werd de Lange 
Houtstraat, maar helaas, 
Antonio was onbekend 
daar (poüoodaantekening 
linksboven). Wellicht dat 
de Vreemdelingendienst 
(rechtsonder) uitkomst 
kon bieden, maar helaas. 

170 elke werkdag een nieuw nieuwsfeitje: 

www.filatelie.ws 

Daarnaast: Drankwet mf. 
Ook daar kon kennelijk 
geen klaarheid verkregen 
worden. Er zat dus niets 
anders op dan de zaak re
tour te zenden: het resul
taatwas een groot stempel 
in rood LUCHTPOST en 
een Nederlands lucht
poststrookje. De douane 
vond het pakketje niet 
interessant en stempelde 
VRIJ. Op de achterzijde 
een stempel Amsterdam 
CS. Inklanngl^ 1210. 
Verder een portzegel van 
I gulden, als vergoeding 
van het doorzenden bin
nen Den Haag ('sGrauen
hagel6y 1310). Het pakket 
werd geretourneerd, dus 
de gulden port kon niet 
geïnd worden; stempel 
nietig. 
Zouden we ooit te weten 
komen waar Antonio 
Martinez geslapen heeft? 
Weet u wellicht wie in 
1959 tapvergunning num
mer 157 had? Dan weten 
we meteen waar Antonio 
sliep! Onder de inzenders 
die een oplossing weten 
te melden die aantoon
baar juist is, wordt door 
de 'bedenker' van deze 
puzzel, René Hillesum 
uit Roosendaal, een cd
rom Handboek Nederlandse 
Poststempels verloot! 
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De meest 
actuele 

wereldcatalogus 
is Gratis! 

www.Freestampcatalogue.com 
postzegels v inden op land of op mot ief ! 

powered by PostBeeld.COm 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

<9 
Postzegelhandel 

Lodewijk 
Tel. 0346550618 

b.g.g. 0651360197 
Postbus 294 

3600 AG Maarssen 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen. 
Wij zijn geïnteresseerd In alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
allocl 
Een niet te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 
Wij bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 

P.W.Meinhafdt 
Piet Hemstraat 36 ■ 2518 CH Den Haag 

Telefoon 070365 22 27' 
Fax 070 365 18 85 
Email 
info@collectu ra.com 

Zonnebloem Indonesië 2009 

Zonnebloem Suriname 2009 

15,90 

12,90 

N i e u w e ca ta log i 

Scott gespecialiseerde wereldcatalogus Classic 18401940 159,00 
APPI Prangko catalogus Indonesia 2009, in kleur 49,95 
Maury speciale catalogus Frankrijk 2009, 2 delen In kleur 24,90 
ANK Oostenrijk & Gebieden 2008/2009, in kleur 39,90 
ANK Postwaardestukken Oostenrijk sinds 1861, In kleur 52,00 
US Postal Service catalogus USA 2009, in kleur 27,90 
Scott catalogus USA pocket 2009, In kleur 21,00 
Barefoot spec. cat. Fiscale zegels Commonwealth 2008 64,00 
Hibernian speciale catalogus Ierland 19222008, in kleur 35,00 
Sassone speciale catalogus Italië 2009, In kleur 26,90 
Isfila speciale catalogus Turkije 2009, 4 delen In kleur 49,90 
Fischer speciale catalogus Polen 2009, in kleur 24,90 

Gibbons Vliegtuigen 2e editie 2009 49,00 i 

www.collectura.com 
Postgiro 125.34.14 FortisBank 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturering 
werkelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

^ Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag 10.0017.00 ■ zaterdag 10.0014.00 ^ 

(www.ibra.de 

Schätze der 
Philatelie in Essen 
IBRA  Internationale Briefmarkenausstellung 
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19. Internationale BriefmarkenMesse Essen 

6.10. Mai 2009 • Messe Essen 
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Exklusiv aus dem Museum für Kommunikation Berlin: 
der berühmte „Eichstätt"Brief mit dem Sechserblock 

der Bayern MiNr. 1. 

180 Händler, Auktionatoren, Verlage und Postverwaltungen 
• Erstausgaben und Stempel zahlreicher Ausgabeländer 
• Schatzkammer mit Weltraritäten 
• Großes Showprogramm mit Prominenten und Sportlern 
• Beratungsstände von Prüfern und Experten 
• Aktionen für Kinder und Jugendliche 

1^ IBRA/NAPOSTA 2009zwei 
Veranstaltungen des Bund 
Deutscher Philatelisten (BDPh) 

Deutschi 

PHILATELIE 171 
BesucherInfo: Messeagentur Jan Billion • Postfach 108 254 • 40863 Ratingen 
Telefon: + 49 (0) 2102/5 06 75 • Fax: + 49 (0) 2102/89 58 25 
info@briefmarkenmesseessen.de  www.briefmarkenmesseessen.de 
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10 MAART: ZELFKLEVERS 
'GOLF'EN'NVPV125' 

Op 10 maart jl. versche
nen twee velletjes met 
elk tien zelfldevende 
zegels van 44 cent. Het 
gaat om zogenoemde 
Persoonlijke Postzegels 
('ingevulde versies') in al 
eerder toegepaste vaste 
kaders (emissies 'NVPH' 

en 'NBFV' van 2 januari 
2008). Vanwege het feit 
dat de zegels van 200g 
zelfklevend zijn, worden 
ze beschouwd als nieuwe 
emissies en vandaar dat 
ze in het officiële jaarpro
gramma van TNTPost zijn 
opgenomen. De zegels 
werden al in Filatelie 
getoond: zie elders in dit 
nummer, pagina 168. 

10 MAART: MOOI 
NEDERLAND 2009 

Eveneens op 10 maart 
kwamen twee nieuwe 
velletjes in de reeks 'Mooi 
Nederland 2009' aan de 
balies en loketten. 
Op de velletjes worden 
ditmaal de plaatsen 
Tilburg en Assen in het 
zonnetje gezet. 

De velletjes bevatten zoals 
altijd vijf postzegels (ge
gomd) met een frankeer-
waarde van 44 cent. 
Zoals gebruikelijk is bij 
de zegels uit de steeds 
langer wordende reeks 
'JVlooi Nederland', zijn 
de velletjes uitsluitend in 
de genoemde plaatsen te 
koop en verder bij de Col-
lectClub in Groningen. 

EMISSIEKALENDER 
APRIL EN MEI 2009 

7 april: 
Europapostzeflcis 200g: 400 
jaar Sterrenkunde: twee 
verschillende postzegels 
in velletje met tien post
zegels van 77 cent met 
prioritylabel (gegomd). 

7 april: 
Zomerpostz2flels 200g: vel
letjes met zes verschillen
de postzegels gegomd). 
12 mei: 
Jubileumpostzeflds 200g: vijf 
verschillende postzegels 
in velletje met in totaal 
tien postzegels van 44 
cent (gegomd). 
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Het is een trucje van de 
auteur om zijn boek - een 
jubileumpublicatie van de 
NVPV afdeling Boskoop 
- de titel De postbode belt 
altijd tweemaal aan mee 
te geven. Die auteur, Daan 
Koelewijn (bij u bekend 
door zijn medewerking 
aan 'De Posthoorn' en 
'Wij lazen voor u'), is de 
eerste om toe te geven 
dat hij voor deze list 
heeft gekozen. Want een 
list is het: een trucje die 
de bedoeling heeft de 
aandacht te trekken en 
er op die manier voor te 
zorgen dat zijn publicatie 
de aandacht krijgt die hij 
verdient. Dat aandacht 
trekken is in ieder geval 

gelukt, getuige de recen
sie die u nu aan het lezen 
bent. En dat het boek van 
Koelewijn die aandacht 
verdient, dat moet u van 
ons aannemen, want dat 
is gewoon zo. 
De postbode belt... gaat over 
de ontwikkeling van de 
schriftelijke communica
tie van en naar Boskoop. 
Zoals de auteur schrijft: 
die ontwikkeling kan 
uiteraard niet los gezien 
worden van wat er in de 
omliggende plaatsen 
gebeurde. Dat verklaart 
waarom in het boek 
geregeld wordt ingegaan 
op wat er landelijk ge
beurde op postaal gebied 
- en ook de 'gewone' 
geschiedenis wordt niet 
overgeslagen. 
De eerste indruk die de 
lezer van De postbode belt... 
krijgt is een vrolijke: de 
publicatie is kleurig en 
de verhouding tussen de 
tekst en de plaatjes valt 
in het voordeel van de 
laatstgenoemde cate
gorie uit. Dat betekent 
niet dat er 'tekstmatig' 
weinig te beleven valt, 
want Daan Koelewijn 
verstaat de kunst om ook 

wat ingewikkelder zaken 
helder en overzichtelijk 
te belichten. Koelewijns 
geschiedschrijving begint 
bij de kloosterboden en 
dat situeert zijn eerste 
hoofdstuk zo ongeveer 
in de dertiende eeuw. Hij 
behandelt de ontwik
keling van (vooral) het 
briefvervoer en hij doet 
dat nergens op een saaie 
manier. Integendeel: de 
kwistig door de tekst ge
strooide kadertjes zorgen 
voor uiterst kleurige on
derbrekingen. Ze leiden 
enigszins af van de rode 
draad van het doorlopen
de verhaal, maar ze heb
ben zonder twijfel hun 
charme en hun inhoud is 
altijd interessant en niet 
zelden humoristisch van 
aard. 
Eén hoofdstuk in De 
postbode belt... gaat over 
de geschiedenis van de 
Boskoopse postzegelver
eniging en dat is terecht, 
want het gaat hier immers 
om een publicatie die 
verscheen ter gelegenheid 
van het 75-jarig bestaan 
van de NVPH afdeling 
Boskoop in 2008. Ook 
2009 is een jubileumjaar 
voor de NVPV. Als dat er
toe leidt dat er nog meer 
boekjes van het kaliber-

Koelewijn verschijnen, 
juichen wij dat van harte 
toe! 
De postbode belt altijd tuieemaal 
aan door Daan Kocleiuijn; 
88 pp., geili. (kleur), Jormaat 
A4. Uitgegevtn door de NVPV 
afdeling Boskoop. Te bestellen 
door ouermaking uon 12.20 euro 
(incl. uerz.) op rekeningnummer 
509846269 uan de Rabobank 
t.n.u. P, uan den Broek, Noord-
eindc 257, 2771WN Boskoop. 

Catalogus Nederlant^H 
( Stadspostzegels 2009^ 
i 

1 

i 
k 

stadspost 
^,^ 2S 

# ' 
Amsterdam 

J 1 
xg 

^ ^ ^ ^ ^ B n t ^ w m ItiH i. 41 

Het moet niet gemak
kelijk zijn te bepalen 
welke zegels werkelijk het 
etiket 'stadspostzegel' 
verdienen. Toch is dat 
werk verricht, getuige de 
verschijning van de Cata
logus Nederlandse Stads
postzegels 2009. Samen
steller R. Niehot maakte 
zich er in ieder geval 
niet gemakkelijk van af. 
Hij onderscheidt in zijn 

catalogus maar liefst zes 
categorieën stadspost
zegels - of eigenlijk vijf, 
want categorie zes betreft 
zegels die nu juist geen 
stadspostzegels mogen 
worden genoemd. Die vijf 
zijn Bedrijfszegels; Hand
matige op- en overdruk
ken; Persoonlijke zegels; 
Particuliere zegeluitgiften 
en Stadspostzegels met 
een vraagteken. 
Het is jammer dat de 
catalogus niet duidelijker 
aan de hand van deze 
categorieën is ingedeeld. 
Ook zijn de diverse 
hoofdstukken waarin de 
zegels zijn ondergebracht 
niet duidelijk van elkaar 
te onderscheiden. Verder 
is de catalogus prima 
bruikbaar: de afbeelding 
zijn weliswaar niet in 
kleur, maar wel heel 
duidelijk. Het niveau van 
de prijsnoteringen ziet 
er voor zover we kunnen 
nagaan realistisch uit. 

Catalogus Nederlandse Stads-
postzegels door R. Niehot. Uitge
geven door Book4U, Langstraat 
55, 8245 GN Lelystad. Onder 
meer verkrijgbaar bij P.W. Mcin-
hardt, PictHeinstraatakarta. 
Verkrijgbaar bij P.W. Meinhardt, 
Piet Heinstraat 56, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 070-5652227 (e-
mail: inJo((Dcollertura,nl). Prijs: 
18.95 ^'°-



s(rar SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

BELGISCHE EMISSfES 
IN MAART 2009 

Op 9 maart jl. verschenen 
de volgende nieuwe Belgi
sche emissies: 
- Belgische vrouwen 
in actie; 
- Bescherming Pool-
streken; 
- Feest van de postzegel 
(hetmailmoment). 

Belgische vrouwen in 
actie 
De eerste emissie van g 
maart 2009 betreft een 
blok met tien zegels 
(tweemaal vijf) met de 
waardeaanduiding ' i ' 
(momenteel 59 cent) met 
per rij naast elkaar een 
zegel gewijd aan Marthe 
de Kerchove de Denter-
ghem, respectievelijk Lily 
Boeykens. Het ontwerp 
van de zegels is van Nora 
Theys. 
Marthe de Kerchoue de 
Denter̂ hem werd geboren 
als dochter van de liberale 
senator graaf Oswald de 
Kerchove de Denterghem, 
in Gent op 3 juli 1877. 
In 1898 trouwde zij met 
Pol Boel, directeur van 
de Usmes Gustave Boel in 
La Louvière. Ze kwam via 
haar vader in contact met 
de Belgische feministi
sche beweging. In de Eer

ste Wereldoorlog zat ze in 
het verzet, werd gear
resteerd en opgesloten in 
Siegburg, Duitsland. Na 
een gevangenenruil met 
de vrouw van de gouver
neur van Duits Oost-Afri-
ka bracht zij de rest van 
de oorlog door in Gstaad, 
Zwitserland. Ze bleef haar 
hele leven lang bijzonder 
actiefin de vrouwenbewe
ging. Van 1934 tot 1952 
was zij voorzitter van de 
Nationale Vrouwenraad 
en 1936 tot 1947 zat ze de 
Internationale Vrouwen
raad voor. Ze stierf op 18 
januari 1956. 
Lily Boeykens (Dender-
monde, 21 maart 1930-22 
november 2005) stu
deerde rechten in Gent. 
Na een verblijf in Afrika 
ging ze in de jaren '60 aan 
het werk bij de Belgische 
radio en televisie als me
dewerker van vrouwen
programma's. Ook legde 
zij via de Pluralistische 
Actiegroepen contact met 
Dolle Mina in Neder
land. In 1972 nam ze het 
initiatief tot het Vrouwen 
Overleg Komitee. In 1973 
werd de Conseil National 
des Femmes Belges - een 
Franstalige organisatie 
- opgesplitst in twee taal
groepen. Lily Boeykens 
werd de allereerste voor

zitter van de Vrouwenraad 
en ze zou dat twintig 
jaar lang blijven. In 1988 
werd ze voorzitter van de 
Internationale Vrouwen
raad en van 1995 tot 1999 
was ze de vertegenwoor
diger van België bij de 
Verenigde Naties, in de 
Commissie voor de Status 
van de Vrouw. 
De zegels zijn in vierkleu
ren offset uitgevoerd bij 
de Postdrukkerij in Brus
sel en verder afgewerkt 
bij de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. Het zegelfor
maat is 40.20 bij 27.66 
mm, de perforatiemaat is 
ii54 (22 tanden horizon
taal, 16 tanden verticaal. 
De korte zijde vertegen
woordigt de cilinderom-
trekrichting. 
De tanding loopt aan 
de boven- en onderkant 
van het blokje geheel 
door; aan de linker- en 
rechterzijde is met slechts 
één gat doorgeperforeerd. 
De drukcilinder omvatte 
vermoedelijk tweemaal 
twee blokken. 
Op de onderrand van het 
blok is rechts de product
barcode aangebracht. 

Bescherming van de 
Poolstreken 
Ook op 9 maart verscheen 
een blok met twee zegels 

voorzien van de waarde
aanduiding 'i Europa' 
(momenteel 1.05 euro) en 
met een afbeelding van 
pinguïns (Antarctica) en 
een ijsbeer (Arctica). Het 
ontwerp is van het collec
tief MVTM (Myriam Voz 
en Thierry Martin). 
De zegels zijn in vier
kleuren offset uitgevoerd 
bij de Postdrukkerij in 
Brussel en werden daarna 
verder afgewerkt bij 
de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. 
Het zegelformaat is 
40.20 bij 27.66 mm, de 
perforatiemaat is 11% 
(22 tanden horizontaal, 
16 tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek-
richting. De tanding 
loopt nergens door in de 
blokranden. 
Op de drukcilinder zijn 
waarschijnlijk tweemaal 
twee blokken geplaatst. 
Er is geen productbarcode 
op het blok aangebracht. 

Feest van de Postzegel 
Een derde emissie die 
op 9 maart jl. voor het 
eerst aan de Belgische 
balies kwam is een blok 
met daarin tien zegels 
(vijfmaal twee) met de 
waardeaanduiding ' i ' 
(59 cent). Er is gebruik 

gemaakt van de tekening 
die de winnares van een 
postzegelontwerpwed
strijd, mevrouw Emitis 
Mohsenin, had ingezon
den. De prijswinnares is 
verbonden aan de Ecole 
Supe'rieure des Arts de l'Image 
Le 75 in Sint-Lambrechts-
Woluwe (Brussel) 
Thema van de tekening 
- en daarmee dus ook 
van de zegel - is 'het 
mailmoment': je kijkt na 
een lange dag weg te zijn 
geweest eenmaal weer 
thuisgekomen meteen of 
er post is! 
De zegels zijn in vierkleu
ren rasterdiepdruk (druk 
aan de rol) vervaardigd op 
een van de Goebel-persen 
van de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. 
Het zegelformaat is 27.66 
bij 40.20mm, met een 
perforatiemaat van 11% 
(16 tanden horizontaal, 
22 tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek-
richting. 
De tanding loopt aan alle 
vier zijden geheel door. 
Op de drukcilinder zijn 
waarschijnlijk tweemaal 
twee blokken geplaatst. 
Op de zijrand van het blok 
is rechts de productbar
code aangebracht. 



SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
e-mail: dziewon(g)xs4all.nl 
website: www.gaIeoptix.nl/fila/druktech.htm 

Het is mogelijk om vaste-
kaderpostzegels ('je eigen 
persoonlijke postzegels' 
heten ze in de termino
logie van TNTPost) te 
bestellen met een eigen 
afbeelding in dat kader. 
Vanaf eind 2005 tot aan 
de ochtend van 10 no
vember 2008 werden de 
bestellingen afgehandeld 
en geprint door Cendris 
in Leidschendam. Dat 
gebeurde op één printer, 
waarschijnlijk van het 
merk Ricoh. 
In de loop van 2008 had 
TNTPost al op experi
mentele basis grotere 
bestellingen laten afhan
delen door de Groningse 
drukkerij Lijnco. Eind ok
tober werd duidelijk dat 
alle bestellingen die via 
het internet binnenl<wa-
men voortaan met behulp 
van 'een nieuwe applica
tie' bij Lijnco in Gronin
gen zouden gaan lopen. 
Die overgang vond plaats 
om 10 uur 's ochtend, op 
de tiende november 2008. 
Wat meteen opviel bij de 
'nieuwe applicatie' was 
het meedrukken van het 
desbetreffende bestel
nummer . Dit nummer 
was net boven de 200.000 

gekomen - gerekend 
sinds het begin van deze 
service, medio 2003! 
Op 3 februari 2009 was 
de stand al 355.270 - met 
andere woorden: ruim 
150.000 bestellingen in 
nog geen 3 maanden, dus 
tegen de 2.000 bestel
ingen per kalenderdag! 

Een ongehoord succes. 
In die aantallen zitten 
tussen 18 november 2008 
en 4 januari 200g ook 
alle bestellingen van de 
decemberzegels van 34 
cent. 
Kwalitatief gezien zijn 
de Lijnco-drukken een 
enorme verbetering ten 
opzichte van de Cendris-
prints. Er wordt door 
Lijnco een veel fijner 
raster gebruikt dan bij 
Cendris het geval was. 

Meer over de MIC 
Alle Ricoh-prints sinds 
2003 vertoonden de 
zogenoemde Machine Iden
tification Code in de vorm 
van gele punten in een 
bepaald patroon. Tot op 
heden zijn er vijf verschil
lende printers geïdentifi
ceerd in de periode dat de 
zegels bij Joh. Enschedé 
in Haarlem werden ge

print. Van die vijf printers 
lijkt er één continue in 
gebruik geweest te zijn 
voor de bedrijfspostzegels 
op zelfklevend papier. 
Sinds de overgang eind 
2005 naar Cendris 
in Leidschendam is 
zoals gezegd voor alle 
zegels maar één printer 
gebruikt, dus zowel voor 
die op gegomd papier als 
die op zelfklevend papier. 
Dit viel te constateren aan 
de hand van de eerder 
genoemde Machine Identi-
ƒ cation Code (MIC). 
Alle recente zegels die 
bij Lijnco zijn geprint 
hebben een MIC in een 
patroon van 15 bij 8 gele 
punten. Dit doet denken 
aan het patroon dat al 
jaren in gebruik is op 
de digitale printers van 
Fuji Xerox: de Docucolor 
40/40 van de Australi
sche PTT en de diverse 
Docucolors van de Oos
tenrijkse Staatsdrukkerij. 
Bij al deze prints valt uit 
het patroon van 15 bij 8 
punten goed op te maken 
wat het machinenummer 
is, maar meestal ook nog 
de datum en tijdstip van 
printen. In Nederland 
is zo'n MIC met datum 
slechts bekend bij de door 
Lijnco geprinte zegels 
van 'Man bijt hond' van 
de NCRV-ledenwerfactie 

en bij de zegels van Ricoh 
Brand One. Het is dan 
ook niet zo vreemd om te 
veronderstellen dat Lijnco 
over méér digitale prin
ters van Xerox beschikt. 
Hoeveel zullen dat er zijn? 
En hoe zijn ze van elkaar 
te onderscheiden? 
De regelmaat die te zien 
is in het gele-puntenpa-
troon kunnen we als volgt 
definiëren; 

- horizontaal is er steeds 
sprake van een oneven 
aantal punten per rij; 
- verticaal is er steeds een 
oneven aantal punten per 
kolom, behalve in de 
meest rechtse, vijftiende 
kolom: daar staat een 
even aantal punten. 

Door deze indeling is er 
altijd een basisstand terug 
te vinden (even aantal in 
de vijftiende kolom); ook 
al zou er ergens een geel 
puntje ontbreken dan kan 
die basisstand worden 
geconstrueerd omdat je 
horizontaal en verticaal 
steeds op een oneven 
aantal uit moet komen. 
Tellen we alle gele punten 
bij elkaar op dan is het 
resultaat als volgt: 

54, 56, 58, 60 en 62 

waarbij '62' steeds is aan-
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getroffen bij de zelfkle
vende zegels (December
zegels, bedrijfszegels). 
Het lijkt er dan ook sterk 
op dat we te maken heb
ben met vijf verschillende 
printers. 
Bij één en dezelfde zegel 
(bijvoorbeeld de zegels 
voor Postex 2008) waren 
de patronen al verschil
lend voor het materiaal 
dat afkomstig was uit de 
verschillende pakjes die 
bij de stand van de Col
lectClub verkrijgbaar wa
ren. Maar bij een oplage 
van 1.500 blokken is de 
gedachte dat Lijnco meer 
dan één printer heeft ge
bruikt natuurlijk ook weer 
niet zó vreemd. 

Twee typen kaders bij de 
zwartgrijze kader zegels 
Wat in de loop van okto
ber 2008 bij de bestel
lingen die nog via Cendris 
liepen duidelijk werd, was 
dat het zwartgrijze kader 
van de basisblokken twee 
verschillende rasterstan
den kon hebben. Zie 
ook 'Verzamelgebied 
Nederland' van februari 
jl., waarin over de zegel(s) 
van de NBFV wordt ge
schreven. 
Bij de zegels die Cendris 
had beprint was het raster 
van beide typen als volgt: 
 onder een hoek van 45 
graden 
 onder een hoek van 70 
graden 
Bij de sinds 10 november 
2008 bij Lijnco geprinte 
zegels is dat nog altijd zo. 
Kennelijk zijn er grotere 
voorraden basisblokken 
van beide typen aanwezig. 
In de voorraad van de 
beurszegels in Loosdrecht 
(Filateliebeurs) was ruw
weg de helft van het ene 
type en de andere helft 
van het andere. Ook hier 
ging het weer om een be
stelling van vermoedelijk 
1.500 blokken. 
Bij bestellingen van 
een geringere omvang, 
bijvoorbeeld die van de 
Leidsche Vereniging van 
PostzegelVerzamelaars 
(zegel, gewijd aan de Pil
grim Pothers) komen beide 
typen eveneens voor. Wel 
is het zo dat hier het ras
ter onder een hoek van 45 
graden veel minder vaak 
voorkomt. En dat op een 
voorlopige oplage in drie 
bestellingen van in totaal 
700 blokken. 

http://www.gaIeoptix.nl/fila/druktech.htm
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Onlangs verscheen de 
zevenendertigste afleve

ring van het Handboek 
Postwaarden Nederland, 
een publicatie die in deze 
kolommen al vele malen 
 en zonder uitzondering 
met veel waardering en 
respect  is besproken. De 
redactie van het handboek 
heeft de droeve plicht om 
in de brief die aflevering 
37 begeleidt gewag te 
maken van het overlijden 
van een van haar trouwe 
medewerkers, mevrouw 
T.B. SteinerSpork. 
Behalve meelezer van 
de kopij was mevrouw 
Steiner ook betrokken bij 
het beschrijven van enkele 
emissies die in het hand

boek worden behandeld, 
zoals de Portzegels van 
1870 en de emissie 'Han

gend haar' van koningin 
Wilhelmma. 
Over laatstgenoemde 
vorstin gesproken: in 
deze aflevering van het 
handboek komt de laatste 
serie frankeerzegels met 
haar portret voor het 
voetlicht. Het gaat om de 
uitgifte die veel verza

melaars aanduiden met 

de term 'Hartz', naar de 
ontwerper van de reeks, 
Sem Hartz (19121995). 
De serie in het typeHartz 
verscheen vanaf 1947 en 
diende ter vervanging van 
nog zo'n bekende emis

sie: die in het ontwerp 
van Van Konijnenburg, 
waarvan meteen na de 
oorlog opnieuw waarden 
werden uitgegeven. 
De emissieHartz is in die 
zin bijzonder dat hij maar 
een korte looptijd heeft 
gehad door het ook voor 
PTT onverwachte aftreden 
van koningin Wilhel

mina. De guldenswaar

den uit de reeks zijn zelfs 
nooit aan de loketten 

gekomen. Interessant: 
in aflevering 37 van het 
handboek is te zien hoe 
die guldenswaarden er uit 
hadden moeten zien, aan 
de hand van een met al te 
duidelijk, maar verhelde

rend fotootje van 5 april 
1948 (zie de illustratie 
hiernaast, red.). 
Terecht besteedt het 
handboek aandacht aan 
de activiteiten van Neder

lands meest productieve 
postzegelontwerper. Het 

HANGBLOKKEN 
BEATRIX 74 CENT 

De perforatie van de 
Beatrixzegel van 74 cent 
is gemaakt met een al 
eerder door Walsall Se

curity Printing gebruikte 
slit, respectievelijk ril

lijnstans, die echter wel 
anders is dan die van de 
voorganger, de zegel van 
70 cent. Kenmerken die 
we eerder al zagen bij de 
zegels van 65 en 80 cent 
zijn nu weer aanwezig: 
slitkenmerk45: 
op zegel I IS in de linker

bovenhoek de slit niet 
doorlopend 
rilkenmerk 28: 
het tweede rilgat van 
rechts is veel korter. 

Dit zijn de meest in het 
oog lopende kenmerken. 
Andere kenmerken die bij 
de zegel van 80 cent in

dertijd soms terug te vin

den waren en afkomstig 
waren van de Rotometrics 
slitplaat waren de tekst en 
andere tekens die op de 
linkerzijrand van de blok

ken uit de eerste kolom 
op de cilinder zaten: 

 BEATRIX MADE IN USA 
MOD o 
 verticale streep 

zorgt er voor dat vrijwel 
het complete postzegel

oeuvre van Hartz onder 
de loep wordt genomen. 
Komen de Nederlandse 
emissies van de hand 
van Hartz ook elders in 
het handboek ter sprake, 
in aflevering 37 wordt 
bovendien een overzicht 
gegeven van de vaak min

der bekende buitenlandse 
zegels die hij ontwierp. 
Hartz maakte in de ruim 
43 jaar dat hij verbonden 

Deze afdrukken van de 
slitplaat zijn met schuin 
op het karton vallend licht 
soms zeer goed te zien, 
maar ze zijn helaas niet 
bij elk blokje compleet 
aanwezig. 
Op de rechterzijkant van 
de blokken van de zesde 
kolom op de cilinder 
moeten ook afdrukken 
van de slitplaat te zien 
zijn. 
Bij de Beatrixzegel van 
80 cent was dat toen niet 
veel meer dan een verti

cale lijn. 

NOG MEER INFORMATIE? 
GA NAAR GALEOPTiX.NL! 

In de rubriek 'Verzamel

gebied Nederland' krijgt 
u al heel veel informatie 
over de nieuwe (en soms 
de wat oudere) emissies 
van Nederland voorge

schoteld. Maar u kunt 
nóg meer gegevens op 
het internet vinden, op 
de website die de auteur 
van deze rubriek bijhoudt. 
Het adres is www.galeoptix. 
niyïla/druktecli.litm 
Neem er eens een kijkje: 
u zult ervan versteld staan 
hoeveel informatie 'digi

taal' voor u is vastgelegd! 
Redactie Filatelie 
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was aan  toen nog  onze 
nationale postzegeldruk

ker Joh. Enschedé bijna 
driehonderd verschil

lende postzegels. 

Handboek Postujaarden 
Nederland (aflevenng 57) onder 
redoctieuanG Holstege,] 
Vcllekoop en R uan den Heuvel, 
58pp,fleill (kleur),JormoatA4 
(losse bladen) Uitgegeuen door 
Joh Enschede'Amsterdam Inlich
tingen ouer een abonnement op 
het Handboek Postuiaarden Ne
derland telefoon 0205858611 
o/email uerkoop@jea nl 

http://www.galeoptix


postzegel magazine van JEUCDFILATELIE Nederland 

STHOORN Redactie adres: De Coedemeent i , 1447 PT Purmerend, telefoon. 0 2 9 9  4 6 38 50 
M m.v. Willel<e ten Noever Bal<ker, Jan Bal<l<er, Bas de Conincl<, Daan Koelewijn, Alex Nuijten en 
Toon Oomens. Administratie en adreswijzigingen: Aria Sprangers, Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, telefoon: 0183  40 39 52 

il^\ 
: JU 

Redactie: Jeffrey Croeneve ld 

jaargang 58  maart 2009 

DICKBRUNA 
IN JAPAN 

Nijntje, het bekende 
konijntje, doet het erg 
goed in Japan. Dat had 

je niet gedacht, hè? 
Japanse kinderen zijn 

net ZO dol op Nijntje als 
Nederlandse. Ook ander 

werk van de bedenker 
van Nijntje is populair in 
Japan. Figuren van Dick 

Bruna werden al een 
paar keer op postzegels 
afgebeeld in het Verre 
Oosten. We laten jullie 

hier twee zegels zien die 
werden uitgegeven van
wege de internationale 
briefschrijfdag. Dat leek 

ons wel leuk vanwege het 
thema Communicatie 

van de Dag van de Jeugd

fïlatelie 2009. 

I OBAMA för IS PRESIDENT 
= Jullie hebben vast wel gehoord dat er een nieuwe president is gekozen in 
= Amerika. Na een lange campagne (voorverkiezingen 2008) in alle staten 
S van Amerika, is Barack Obama uiteindelijk gekozen. Hij is de 44"° presi , 
E dent van de Verenigde Staten van Amerika. Barack Obama werd op 20 
S januari 2009 geïnaugureerd. Dat wil zeggen dat hij sindsdien officieel pre
E sident is. Hij is de opvolger van president George Walker Bush. Die werd 
= gekozen in 2000. Dus Bush heeft 8 jaar (2 periodes van 4 jaar) de functie 
E van president gehad. 
~ President Barack Obama hoort bij de Democratische 

partij. Dat is een van de twee belangrijkste partijen in 1 
de Verenigde Staten. Het land bestaat uit 51 staten, die 
elk eigen wetten en regels hebben. Obama was van 
1997 tot 2004 senator (een parlementslid) van een 
zo'n staat (Illinois). Vanaf 2005 tot november 2008 
was hij senator in het Congres, het nationale parlement 
in Washington. Hij moet nu Amerika gaan besturen 
voor in ieder geval de komende 4 jaar. De president 
mag maximaal ix herkozen worden, dus eventueel 4 
jaar langer. Hij woont tijdens zijn presidentschap in het . 
Witte Huis, dat tegelijk zijn werkplek is. 
Obama is met overtuiging gekozen. Hij voldoet dus aan de eisen om president 
te kunnen worden: minimaal 35 jaar oud en Amerikaans staatsburger, minstens 
14 jaar in VS gewoond en in de VS geboren! Hij is bovendien de eerste 'zwarte' 
president van Amerika, iets wat in de Amerikaanse geschiedenis heel bijzonder 
is. Je zult nog heel veel van deze man horen op tv, radio en in tijdschriften! 
Hopelijk komt hij voorlopig nog niet op Amerikaanse postzegels: daarop staan , 
alleen presidenten die zijn overleden... De afbeelding die je hier ziet is gemaakt 
door een bedrijf dat "postzegels" op verzoek maakt. 
Bas deConinck 
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GOED ADRES, GOEDE COMMUNICATIE 
Vinden jullie het ook zo 
leuk om een echte, ou
derwetse briefte krijgen? 
Als je zelf brieven schrijft 
moet je wel zorgen dat 
het adres goed is. De 
post doet veel moeite 
om je brief op de goede 
plek te krijgen, en als 
jij het goede adres 
opschrijft, gaat het een 
stuk makkelijker. Het 
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stempel uit Australië 
spoort iedereen aan om 
meteen te melden dat er 
een verkeerd adres op de 
envelop stond. Zo help je 
de post om alles goed te 
bezorgen. 

ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek 
aan de abonnees van De 
Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, 
veranderingen in abonne
menten, etc. graag doorge
ven aan de ledenadministra
tie van De Posthoorn: 
Aria Sprangers, 
Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, 
telefoon: 0183  40 39 52 
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Hebben jullie ook een 
correspondentievriendje? 
In het Engels heet zo 
iemand een penpal. In 
Engeland was er een 
wedstrijd wie de beste 
brief schreef aan zijn 
correspondentievriend. 
Zou jij ook hebben mee
gedaan? Misschien kun 
je ons eens in een brief 
laten weten wat je van de 
Posthoorn vindt? 

'ENWEDSTRIjD 

DAANS PERSBERICHTEN 
Een Britse postbode is ontslagen nadat was geble
ken dat hij 130.000 poststukken die hij had moe
ten bezorgen in een woning bewaarde. Het gaat 
vooral om reclame drukwerk, maar de man hield 

ook 17.000 geadresseerde poststukken achter, be
vestigde de Royal Mail. De brieven waarvan som
mige jaren oud waren, worden als nog bezorgd, 

met een excuusbrief van de posterijen. 

r o u t PCB TOFFC£ 
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BEN Jij OOK ZO DOL OP STRIPS? IK WEL! 
En vroeger mocht ik ze van mijn moeder 
niet lezen. Men dacht dat dat slecht voor 

je was. Dat je dan nooit meer een gewoon 
boek zou lezen. Niks van waar, dus. 
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Een hele oude serie 
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De strips van Suske 
en Wiske bestaan 
al sinds 1945. Ze 
komen uit België en 
Willy Vandersteen 
was de bedenker 
van de strips. Het 
bijzondere ervan is, 
dat er ook allerlei 
nieuwe woorden in 
stonden. Zoals de 
Gyronef, de Teletijd-
machine en de Klan
kentapper. Voor jou 
heel gewoon, maar 
niet voor iedereen, 
in de titel zijn twee 
eerste letters hetzelf
de: De Jolige Joffer, 
Het Witte Wief Dat 
heet: alliteratie. Niet 
vergeten. 

Een gewoon gezin 
in een strip 
Op de achterkant 
van het damesblad 
Libelle begon in 
1970 een strip over 
de familie Tromp. 
Het werd een gewel
dig succes. Vind jij 
ze ook zo leuk? Zelfs 
mijn vader las de 
strip, omdat hij zo 
dol was op die dikke 
kater. 

Een prachtig album 
Ik heb alle Kuifjes, 
jij ook? Als ik ziek 
ben, ga ik ze lezen. 

Het verveelt nooit. 
En dan te bedenken 
dat Hergé de eerste 
schreef in 1929. Er 
zijn nu zelfs films 
van gemaakt. 

Robbedoes en 
Kwabbernoot 

Dit waren twee 
reporters met hun 
eekhoorn Spip. Ze 
beleefden allerlei 
avonturen. In deze 
strips kwam ook de 
Marsupilami hen 
vaak te hulp. Een 
van de personen in 
deze strip is Guust 
Flater, die herinner 
je je zeker wel. 

Natuurlijk de 
Smurfen 
Afgelopen zomer 
gingen we smur
fen verzamelen bij 

Albert Heijn, weet 
je nog? De Smurfen 
zijn stripfiguren, 
eerst stonden ze 
nog in het tijdschrift 
Robbedoes. Later 
werd het een zelf
standig verhaal. 
Ze bestaan al lang: 
vanaf 1960. Ook 
van de Smurfen zijn 
films gemaakt. 

Toch altijd weer 
Walt Disney 
De strips van deze 
meneer blijf ik het 
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allerleukst vinden. 
Walt Disney was de 
bedenker van Do
nald Duck, Mickey 
Mouse en zoals hier: 
Goofy, de vriend van 
Mickey. Weetje dat 
Walt Disney zijn eer
ste figuren bedacht 
in 1928? Dat is ruim 
80 jaar geleden. En 
nog altijd leuk. 

Nu jij 
Ik weet zeker dat jij 
ook stripzegels in 
je album hebt. Of 
anders je vriend wel. 
Is het misschien een 
ideetje om samen 
met je vrienden een 
verzameling strip
zegels te maken? Je 
kan alle informatie 
in stripvorm er bij 
tekenen. Dat is nog 
nooit vertoond in 
filatelieland. Gaat 
het lukken? Succes 
er mee! 
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DE UITVINDING VAN 
FERDINAND VON ZEPPELIN 

Ferdinand von Zeppelin was een generaal in 
het Duitse leger en uitvinder van de zeppe
lin. Hij werd op 8 juli 1838 geboren in Kon
stanz. In 1853 begon hij een polytechnische 
studie, maar hij veranderde in 1855 van rich
ting en begon een militaire loopbaan. Hij 
werkte zich op tot generaal. Ferdinand von 
Zeppelin was betrokken bij de Duits- Franse 
oorlog (ig juli 1870 tot 10 mei 1871). Tijdens 
deze oorlog zag hij hoe de Fransen gebruik 
maakten van luchtballonnen tijdens veldsla
gen. De Fransen gebruikten deze luchtbal
lons voor observatie en communicatie. 

ook, waardoor Ferdinand 
op zoek moest gaan naar 
nieuwe geldschieters. Dit 
was geen eenvoudige taak. 
Maar door veel onderde
len van zijn tweede zeppe
lin opnieuw te gebruiken, 
en enkele geldschieters 

8. JUL I 1838 8. JULI 1938 

ZUM 100. GEBURTSTAGE DES GRAFEN FERDINAND VON ZEPPELIN 

D E U T S C H E Z E P P E L I N . R E E D E R E I 
0. M. B. H. 

lukte het om een derde 
zeppelin te bouwen. 

Netwerk 
n 1909 richtte Ferdinand 

.'on Zeppelin zijn bedrijf 
DELAG op. (DELAG staat 
voor Deutsche Luftschif
fahrt Aktien Gesell
schaft). Ferdinand richtte 
zich met dit bedrijf niet 
alleen op de bouw van 
zeppelins. De DELAG 
werd ook de eerste lucht
vaartmaatschappij ter 
wereld. Het succes van 
de zeppelin begon. In 
1910 werd de eerste pas-
sagiersvlucht gemaakt 
van Frankfurt naar Baden 
(in de staat Baden). In 
3 jaar tijd ontstond een 
netwerk tussen verschil
lende Duitse steden. De 
opbouwvan het bedrijf 
ging voortvarend. 

Bombardementen 
En toen brak de Eerste 
Wereldoorlog uit. De 
Duitsers gebruikten de 
zeppelins om Engeland 
te bombarderen. Vooral 
Londen en het omliggen
de gebied werden getrof 
fen. Het doel dat ze voor 
ogen hadden werd snel 
bereikt: vernietiging van 
Engelse doelen en paniek 
saaien. Maar de Engelsen 
kregen ook in de gaten 
hoe ze de trage zeppelins 
konden neerhalen. 

Brand 
Ferdinand von Zeppelin 
stierf op 8 maart 1917. Na 
de eerste wereld oorlog 
werd een aantal zeppelins 
aan de overwinnaars van 
de Eerste Wereldoorlog 
gegeven als herstelbeta
ling. In de jaren dertig 
was het luchtschip een 
populair vervoermiddel. 
Met de vluchten werd ook 
post meegenomen. Het 
poststuk dat je hier ziet 
is er een voorbeeld van. 
Het werd vervoerd met 
het luchtschip de Hin-
denburg. In 1937 vloog 
die tijdens het landen in 
brand op het vliegveld 
Lakehurst (New York). 
Daarna leek de rol van 
de zeppelin uitgespeeld, 
maar in 1993 werd een 
nieuw bedrijf gestart. 
Dit bedrijf genaamd ZLT 
(Zeppelin Luftschiftech-
nik) ging het werk van het 
bedrijf van Ferdinand von 
Zeppelin doorzetten. Dit 
leidde tot de bouw van 
nieuwe zeppelins. Het 
heet officieel geen Zep
pelin maar Zeppelin NT. 
De NT staat voor Hew 
Technology (Nieuwe Tech
nologie). Door dit bedrijf 
is het zeppelin idee nog 
geen geschiedenis. Wie 
weet vlieg jij ooit nog wel 
met een zeppelin mee! 

Alex Nuijten 

Hierdoor gefascineerd 
ging Ferdinand in 1891 
werken aan zijn uitvin
ding de Zeppelin! In 
1895 had hij al een grote 
vooruitgang geboekt. 
Hij vroeg ook in dat jaar 
het patent aan voor de 
zeppelin. Hij noemde 
deze uitvinding naar 
zichzelf De uitvinding 
werd beschreven als een 
sigaarvormig, "lichter-
dan-lucht" vliegend tuig. 
De zeppelin werd niet 
met lucht gevuld maar 
met waterstof Waterstof 
is een veel lichter gas 
dan lucht. Lichtgewicht 
objecten die hiermee zijn 
gevuld, gaan automa
tisch omhoog. Waterstof 
weegt maar 7,14 % van 

het gewicht van lucht bij 
een gelijk volume. 

Moeilijke start 
De zeppelin was bedoeld 
om als eerste bestuur
bare ballon te dienen 
voor massatransport van 
goederen en personen. 
Op 2 juli 1900 ging de 
eerste zeppelin de lucht 
in om een vlucht van 18 
minuten te maken. De 
proefvlucht maakte helaas 
geen indruk op investeer
ders. Hierdoor moest de 
fabriek gesloten worden. 
Ferdinand von Zeppelin 
wist toch nog een aantal 
investeerders te vinden. 
Hierdoor kon hij een 
tweede zeppelin bouwen. 
Dit project mislukte helaas 
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WIST]E DAT... 
...het tegenwoordig heel normaal is dat we op 
allerlei gebied (telefoon, TV en telegrafie) "ver 
binding" hebben met de Verenigde Staten van 
Amerika, maar dat dit 
vroeger wel anders 
was? Er moesten vele i 
kabels op de bodem 
van de Atlantische 
Oceaan worden 
gelegd. Daar kwam in 
1965 verandering in. 
Op 6 april 1965 werd 
de eerste commerciële 
kunstmaan gelanceerd 
die was ontwikkeld 
voor COMMUNICATIE, 
de Early Bird (de vroege 
vogel). Deze satelliet 
had na 6 omwente
lingen rondom de ' 
aarde dezelfde snelheid 
opgebouwd als de aarde, 
en dat wil zeggen dat de 
satelliet dan op dezelfde 
plek boven de aarde blijft 
hangen. Zo ontstond een zender/ontvanger 
tussen Europa en de USA. Deze vroege vogel 
satelliet was bedoeld voor een periode van 18 
maanden, maar heeft het ruim 4 jaar volge
houden. 
Toon Oomens 

Meer dan 1200 jongens 

o^A^N^ 
DBUOfcBOïrANlt 

en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 

van JFN op internet: 

de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.org 

?44e_^^, 

Steeds meer mensen maken persoonlijke postzegels. Dat zijn postzegels 
die je bij TNT kunt laten maken met je eigen afbeelding erop. Je ziet niet 
zo veel leuke postzegels meer op de post die dagelijks binnenkomt. Maar 
het valt op dat er regelmatig een brief op de mat valt met een persoonlijke 
postzegel. Blijkbaar vinden mensen het leuk om iets van zichzelf te laten 
zien. Van meneer De Graaf kregen we een brief met zo'n persoonlijke zegel. 
Hij wees ons erop dat zijn postzegelhandelaar die gratis weggeeft. Het 
enige wat je moet doen is in zijn winkel iets aanschaffen. Het is de bedoe
ling dat er meerdere van deze "spaarpostzegels" zullen volgen. We zullen 
hier de naam van de postzegelhandelaar niet noemen. Wie geïnteresseerd 
is, moet maar eens het januarinummer van 
Filatelie erbij pakken en op pagina 22 kijken. * • • • ■ ■ • • • • • , , _ _ 

Qmmmn(^ 
POES WERKT MET MUIS 
Een van de leukste Europazegels van vorig 
jaar komt uit Slovenië. Het thema van 2008 
was brieven schrijven. De poes die op deze 
zegel is afgebeeld, schrijft zijn brieven wel 
op een heel bijzondere manier. Hij zit 
aan de computer en heeft de muis in zijn 
poot. Als je goed kijkt zie je dat het geen 
computermuis is maar een echte. De 
poes kijkt er wel erg verlekkerd bij, vind je 
ook niet? 

SPREEKWOORDEN 
EN GEZEGDEN 

Vorig jaar hebben we jullie gevraagd om de 
spreekwoorden en gezegden op een serie 
postzegels van de Nederlandse Antillen te 
verklaren. Rosemary van Diessen uitGiIze 

was een van de lezers die dat deden. Ze heeft 
inmiddels een prijsje ontvangen. Proficiat! 

PUZZEL MAART 2009 

Hier volgen de vragen van deze maand: 
1. Hoe heette de eerste commerciële kunstmaan? 
2. Wat was het thema van de Europazegels 2008? 
3. Wanneer ging de eerste zeppelin de lucht in? 
4. Welke stad werd tijdens de Eerste Wereldoorlog 

gebombardeerd met behulp van zeppelins? 
5. Wie was de bedenker van Suske en Wiske? 
6. In welk tijdschrift stonden de avonturen van de 

Smurfen? 
7. Hoe heet het huis van de Amerikaanse presi

dent? 
Stuur je antwoorden voor i mei 2009 naar de re
dactie van De Posthoorn, De Goedemeent i , 1447 
PT Purmerend. Vergeet niet je naam en adres te 
vermelden en filatelistisch te frankeren met geldige 
postzegels! 

ANTWOORDEN 
PUZZEL NOVEMBER 
2008 

Hier volgen de ant
woorden van de puzzel 
van november 2008: 
1. communicatie; 
2.1948; British Mu
seum/Louvre; 
3. Riet Leenders; 
4. Cruella de Ville; 
5. Joh. Enschede Secu
rity Print. 
Na loting heeft Isa 
Nouwens uit Soest 
een prijsje gewonnen. 
Hartelijk gefeliciteerd! 

TOESTEMMING 
Het overnemen van 
artikelen uit De Post
hoorn is toegestaan, 
maar alleen met 
bronvermelding. 

http://www.stampkids.org


Fotokaarten van filmster
ren waren vóór de Tweede 
Wereldoorlog al geliefde 
verzamelobjecten. Lever, 
fabrikant van Lux toiletzeep, 
verspreidde in allerlei 
landen zulke kaarten, met 
Amerikaanse filmsterren 
die de zeep aanprezen. 
Ook in NederlandsIndië 
bestonden Luxkaarten, 
met een Nederlandse of 
Maleise tekst. Bijzonder 
is, dat een gedeelte van 
die kaarten voorgefran
keerd was met het 
frankeermachinestempel 
Bandoeng, Hoo/dbestuur 
PTT in een waarde van 
3'/i cent. De kaarten 
 met foto's van sterren 
als Jean Parker en Sylvia 
Sidney  kunnen gerekend 
worden tot de particuliere 
postwaardestukken. In de 
8e editie van Geuzendam's 
catalogus uan de postwaar
destukken van Nederland en 
Overzeese Gebiedsdelen staan 
ze alle beschreven  helaas 
zonder prijsnotering. 

JEAN PARKER 
bilniig (Col nuhiui 
N;on)i biu tjigi tlmboclnja panjakit koclli |an[ 
disababkci) oich b«ka[' bedak dan lain' kapar 
loaan oentoak berdandan janj menjoamp«! lobang* 
koallt dangan memakal Sibocn Wangl Lux 
Saja lama takall tida ada plkiran bo«at memakal 
aaboen lanj kwaltteitnja djalak 
SaJa lerlaloe ukoe t boeat meroesakken aaja poanja 
koatlt 

SYLVIA SIDNEY 

San riuweelaachce huid li altijd aantrakkalijk 
Wanneer U Lux Tollat Zeep gedurende enige 

_ . _ liid crouw gebruikt zoali Ik lult U deie charme 
SABOEN WANGI LUX r""»"" •" "■" " ' " "•"' """""•"" 
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NIEUWE 
UITGIFTEN 

Australië 
De herdenking van de 
tweehonderdste geboor
tedag van Louis Braille 
heeft ook in Australië 
geleid tot filatelistisch 
eerbetoon. Op 28 novem
ber 2008 (volgens het eer
stedagstempel) verscheen 
een prepaid envelope met in 
het zegelbeeld aandacht 
voor Vision Australia, een 
organisatie die ondersteu
ning verleent aan bhnden 
en slechtzienden [i]. De 
tekst in het zegelbeeld 
en de herdenkingstekst 
op de linkerzijde van de 
envelop zijn ook weer
gegeven in brailleschrift. 
Op de achterkant staat in 
het Engels en in braille de 
tekst 'Australië eert Louis 
Braille, die voor blinde 
mensen de sleutel leverde 
tot geletterdheid'. De ver
koopprijs van de envelop 
is $ 0.65. 

Op 8 januari 2009 werden 
twee prepaid envelopes uit

gegeven ter gelegenheid 
van het begin van het Jaar 
van de Os [2, 3]. De ene 
envelop is bedoeld voor 
binnenlands gebruik en 
kost $ 0.65 en de andere 
is bedoeld voor verzen
ding naar het buitenland 
en kost $2.35. Beide 
enveloppen zijn voorzien 
van een zegelbeeld (port 
betaald) met een gesti
leerde os plus het Chinese 
teken voor 'os'. Behalve 
de landsnaam Australia 
hebben de zegelbeelden 
ook het Inschrift Christmas 
Island. 

Canada 
Ook Canada kwam met 
postwaardestukken 
voor het Jaar van de Os: 
twee voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten [4, 5]. 
De uitgiftedatum was 8 ja
nuari 20og en de kaarten 
hebben als afbeelding 
respectievelijk een gete
kende os en een foto van 
een Chinese kookpot. Die 
kookpot is vervaardigd 
door een hedendaagse 
Canadese pottenbakker 

lOOJJueDeuucherRlch tabuod Po^i^ ^of. 



en symboliseert welvaart. 
De kaarten zijn geschikt 
voor wereldwijde verzen
ding en kosten $ 1.69 per 
stuk. 

De Olympische en Para
lympische Winterspelen 
worden in 2010 gehouden 
in Vancouver. De drie 
mascottes van de Spelen 
(Quatchi, Sumi en Miga) 
zijn elk al vereeuwigd op 
een eigen voorgefrankeer
de prentbriefkaart [6]. 
Prijs $ i.6g per stuk. 
Daarnaast is er een serie 
van vijf voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten ver
schenen waarop Olympi
sche winterdisciplines in 
beeld gebracht worden: 
snowboarden, bobsleeën, 
curling, freestyle skiën en 
natuurlijk ijshockey [7]. 
Ook deze kaarten kosten 
$ 1.69 en kunnen vanuit 
Canada verstuurd worden 
naar alle bestemmingen 
ter wereld. 

Duitsland 
Op 2 januari 200g 
verschenen twee nieuwe 
Plusbriefe in klein formaat 
(C6): 
100 jaar Bond van Duitse 
Rechters; zegelbeeld 55 
eurocent 'Carl Gotthard 
Langhans' met de Bran

denburger Tor uit 2007, 
illustratie eerste pagina 
van de Duitse Grondwet, 
met paragraafteken en 
de namen van de steden 
München (190g), Bonn 
(1975) en Berlijn (1999), 
waar de Bond achtereen
volgens gevestigd was 
[8]. 
150ste geboortedag vlieg
tuigbouwer Hugo Junkers 
(1859-1935); zegelbeeld 
55-1-25 eurocent 'Vhegtuig 
JU 52' uit de toeslagse
rie van 2008, illustratie 
portret, een Junkers G38 
op de startbaan en Hugo 
Junkers tijdens een feeste
lijke bijeenkomst [9]. 

Twee mailings met inte
ressante zegelbeelden: 
Envelop C4 met zegel
beeld Plusbnef Individuell 
50 eurocent 'Reichstag' 
en stempel 'Briefzen
trum 30 Entgelt bezahlt, 
00.00.0-18'. Afzender: 
Stiftung Haus der Ge
schichte der Bundesrepu
blik Deutschland [10]. 
Envelop C5 met ze
gelbeeld 145 eurocent 
'Theodor Heuss' en 
stempel 'Deutsche Post 
Weiden I.D. OPF. Philate
lie, 92637, 00.00.09-??'. 
Afzender Deutsche Post 
Philatelie [11]. 

Rusland 
Briefkaarten met bijzonder 
zegelbeeld 5.50 roebel: 
Kinderboekenschrijver 
N.N. Nossow (geb. 
1908); zegelbeeld portret, 
illustratie kinderen en 
hond in een luchtballon, 
een scène uit een van zijn 
verhalen; 
Componist A.P. Borodin 
1833-1887; zegelbeeld 
portret, notenbalken, 
chemie-opsteüing 
(Borodin was chemicus), 
illustratie decor uit zijn 
opera 'Prins Igor' [12]. 

Enveloppen klein Jormaat 
met bijzonder zegelbeeld 7.50 
roebel: 
Graaf S.G. Stroganow 
1794-1882, kunstliefheb
ber en mecenas; zegel
beeld portret, illustratie 
symbolische weergave 
van verschillende kunsten 
plus bankbiljetten en 
munten; 
S.I Schtschukin 1854-
ig36, kunstliefhebber 
en mecenas; zegelbeeld 
portret, illustratie symbo
lische weergave van ver
schillende kunsten plus 
bankbiljetten en munten, 
nagenoeg identiek aan de 
vorige envelop. 

Enveloppen klein Jormaat met 

zegelbeeld 'A': 
Dag van de Russische 
Post; illustratie post-
logo, postduif, brieven 
(besteldatum achterzijde 
14-02-2008); 
Internationale Week 
van de Brief; illustratie 
wereldbol, brievenbus, 
brieven (03-06-2008); 
Russische Nationale 
Postzegeltentoonstelling 
in Moskou; illustratie ten
toonstellingsembleem en 
-gebouw (27-08-2008). 

Enveloppen groot Jormaat 
met zegelbeeld 'A': 
Theeservies 'Tula' 
(besteldatum achterzijde 
06-06-2008); 
125 jaar elektrische straat
verlichting in Sint-Peters
burg; illustratie verlichte 
brug (18-06-2008); 
Eiland Walaam in Karelië; 
illustratie schip, zonson
dergang, kerk (18-06-
2008); 
Vliegtuigbouwer A.N. 
Tupolev 1882-1972; illu
stratie portret, oude een
dekker, moderne Tupolev 
(25-06-2008) [13]; 
Russische Zuidpool
expeditie 2007-2008; 
illustratie gebouw met 
vlaggenmast op Zuidpool, 
embleem van de expeditie 
(15-07-2008); 

Pastorgujew-Huis in Jeka-
terinenburg (16-07-2008); 
Tentoonstellingsgebouw 
in Moskou (17-07-2008); 
A. Schtschetinina 1908-
iggg, de eerste vrouwelij
ke scheepskapitein [14]; 
illustratie portret en schip 
(21-07-2008); 
Wedstrijd kindertekenin
gen (24-07-2008); 
Idem, met andere teke
ning (07-08-2008); 
Novgorod 1150 jaar stad; 
illustratie luchtfoto van 
kloostercomplex (27-08-
2008); 
Dromedaris in het stads
wapen van Tscheljabinsk 
(2g-o8-20o8) [15]; 
Idem, andere weergave 
(01-09-2008); 
60 jaar Universele Verkla
ring van de Rechten van 
de Mens; illustratie VN-
gebouw (oi-og-2008); 
Zanger G.P. Winogradow 
1908-1980 (05-09-2008); 
Theater in Jekaterinen-
burg (08-09-2008); 
15 jaar Federale Raad van 
Rusland (16-09-2008); 
Herfstiandschap (29-09-
2008). 
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DE CHINESE MINDERHEID 
IN NEDERLANDSINDIE 

Oude tradities en levendige tussenhandel 
D O O R S I E M T J O N G H A N , C L E A R W A T E R ( V E R E N I G D E S T A T E N ) 

In NederlandsIndië vervulden 
de Chinezen een belangrijke rol 
in de maatschappij. Dat is ook in 
de filatelie duidelijk merkbaar. De 
eerste gefrankeerde brieven van 
Indië zijn voor het grootste deel 
afkomstig van Chinese handela
ren {aßoeeldingi). In defilatelisti
sche literatuur wordt in de regel 
bekend geacht, dat Chinezen 
onderdeel vormden van de bevol
king van NederlandsIndië. Daar 
blijft het meestal bij. In dit artikel 
wordt aan de hand van poststuk
ken wat nader ingegaan op de 
achtergronden en activiteiten van 
deze Cninese minderheid. 

Over totoks en peranakans 
De emigratie van Chinezen naar 
de Indische archipel vond plaats 
in drie golven. De eerste volgde 
het spoor van de expedities 
van de Chinese ontdekkingsrei
ziger admiraal Zhang He, die 
Java en Sumatra bezocht in de 
jaren 14051419'. De volgende 
golven vonden plaats rond de 
opiumoorlog (18391842) en in 
de eerste helft van de twintigste 
eeuw. Zeker de helft van de 
Chinese immigranten was af
komstig van de provincie Fukien 
(HokkianJ in het zuidoosten van 
China, gelegen aan de straat 
van Taiwan [ajbeeld'mgi). De 
Hokkian Chinezen waren vooral 
aanwezig op Java. Een andere 
belangrijke groep, de Hakka of 
K'eh Chinezen, was afkomstig uit 
de provincie Kwangtoeng (Gu
angdong). Zij maakten ca twintig 
procent uit van de Chinese 
bevolkingsgroep, de meesten 
woonden op Sumatra en de 
andere buitengewesten. Hakka's 
waren overwegend handelaren, 
maar werkten ook als koelies op 
de tabaksplantages in Deli en 
in de tinmijnen op Bangka en 
Billiton, omdat ze wat krachtiger 
waren gebouwd. 

Ze vormden uiteindelijk ruim één procent van de 

bevolking, de Chinezen die van zuidoost China 

neerstreken in de Indische archipel. Zij assimileerden 

zich, maar hielden toch vast aan eigen tradities en 

gewoonten. Met behulp van poststukken belicht Siem 

Tjong Han de achtergronden en de activiteiten van de 

Chinese bevolkingsgroep in NederlandsIndië. 

De vroege Chinese immigranten 
assimileerden grotendeels met 
de lokale bevolking en namen 
hun taal en gewoonten over. Hun 
nakomelingen die in Indië wer
den geboren, worden peranakans 
genoemd. Recente immigranten 
die in China waren geboren, 
overwegend Chinees spraken 
en op China waren georiën
teerd, stonden bekend als de 
totoks. Beide groepen, totoks èn 
peranakans, hielden vast aan een 

^ ^  c^^^^ 
y 

1. In de negentiende eeuw was ruim i% van de bevolking in NederlandsIndie van Chinese herkomst. De eerste gefrankeerde brieven 
van Indië zijn voor het grootste deel afkomstig van Chinese handelaren. 

Peta distribusi daerah asai leluhur suku 
TionghoaIndonesia 

Kwongti 

http //www budayationghoa org 

Hokkian 
Tiochlu 
Khek 

■ 1 Konghu 

Copyright (c) 2007 Forum Budaya "Honghua 

2. De meeste Chinezen in NederlandsIndië waren afkomstig van de provincie Fukien 
(Hokkian); bron: Wikipedia Indonesia. 

eigen Chinese identiteit waarin 
zij zich duidelijk van de autoch
tone bevolking onderscheidden. 
Die identiteit manifesteerde zich 
onder andere in enkele herken
bare karakteristieken. 

What's in a name? 
Wanneer een onbekende Chinese 
man zich voorstelt met zijn volle 
naam, begint voor veel Europe
anen de eerste verwarring. Euro
peanen zijn immers gewend een 
voornaam en een achternaam 
te horen. Namen van Chinezen 
klinken niet alleen vreemd, maar 
je hoort er ook nog drie van. Hoe 
zit dat in elkaar? 
Inderdaad bestaan traditionele 
Chinese namen vaak uit drie 
delen, maar de verklaring is 
betrekkelijk eenvoudig. Als voor
beeld mijn eigen Chinese naam, 
die doelbewust in de titel van 
dit artikel is gebruikt: Siem Tjong 
Han. De eerste naam 'Siem' 
is de familienaam die door 
Chinezen letterlijk en figuurlijk 
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3. De aßender van deze Nieuwjaarswensen vermeldt ook de namen van drie kinderen. 
Zijn zonen hebben de familienaam en de generatienaam gemeen 
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op de eerste plaats w/ordt gezet. 
De achternaam komt dus eerst, 
zoals dat bijvoorbeeld ook in 
telefoonboeken gebeurt. 
De persoonlijke naam (overeen
komend met de Westerse voor
naam), in mijn geval 'Han', komt 
op de laatste plaats. De midden
naam, in mijn geval 'Tjong', is de 
generatienaam die de persoon 
deelt met andere familieleden 
van dezelfde generatie; zo heet 
mijn broer Siem Tjong Haw. 
Neven en broers hebben dus de
zelfde generatienaam. Een ander 
voorbeeld van dit gebruik toont 
een Nieuwjaarskaart, waarin de 
Chinese afzender de namen van 
zijn drie zonen noemt: Vfeo KWian 
Kwee, Yeo Khian Yauiv en Yeo 
Khian Khoen (apeelding 3). De 
jongens hebben een familie
naam èn een generatienaam 
gemeen. Gewoonlijk worden 
generatienamen uitsluitend 
verleend aan jongens. Namen 
van meisjes werden veel vrijer 
gebruikt, omdat zij niet zo van 
belang werden geacht. Emanci
patie in Chinese tradities was nu 
eenmaal ver te zoeken. 
Als aanspreeknaam kan in het 
informele sociale verkeer tussen 
familieleden en vrienden uit
sluitend de derde naam worden 
gebruikt ('Han'), of die naam 
in combinatie met de gene
ratienaam ('Tjong Han'). Uit 
ervaring weet ik dat het op grote 
familiereünies heel handig is als 
een onbekende zich voorstelt 
met beide namen. I k weet dan 
direct of ik te maken heb met 
een (jonge) oom, een neef, of 
een (opgeschoten) oomzegger. 
Zelfs in feestgewoel en met alle 
goede luim werd in Chinese 
families prijs gesteld op een cor
recte aanspreeketiquette. 
De Chinese taal is rijk aan 
dialecten. De karakters worden 
uniform geschreven, maar de 
uitspraak is afhankelijk van het 
dialect. Het Hokkian dialect 
verschilde aanzienlijk van het 
standaard Mandarijns. In Indië 
werd voor de transcriptie van 
Chinese namen in de meeste 
gevallen een romanisering van 
de Hokkian uitspraak toegepast. 
Hierdoor kwamen de vier het 

meest voorkomende Hokkian fa
milienamen als volgt te klinken: 
Lin in het Chinees werd Liem 
of üm, Huang werd Oei of Oey, 
Chen werd Tan en Zheng werd 
Tee of The^ De minder vaak 
voorkomende familienaam Shen 
werd Sim of Siem. Het aantal 
Chinese familienamen is be
perkt. Op het Chinese vasteland 
worden de honderd meest voor
komende familienamen gedeeld 
door 85% van de bevolking. Er 
zijn niet meer dan driehonderd 
Hokkian familienamen. 

5. Brief, verzonden in de Chinese Nieuwjaarspenode 1934 met het vlagstempel Selama
tan Tahoen Baroe TIONC HOA / Kirimlah kawat kawat seloeroeh Hindia Belanda / 
HARGA $0 SEN ('Goede wensen voor Chinees Nieuwjaar / Stuur een telegram naar 

heel NederlandsIndié /prijs 50 cent'). 

Om praktische reden zetten im
migranten van Chinese afkomst 
in hun nieuwe vaderland hun 
traditionele Chinese naam vaak 
om in een meer herkenbare 
vorm. Zo stond ik in Nederland 
jarenlang bekend als 'T.H. Siem' 
en momenteel, in de Verenigde 
Staten, presenteer ik mij als 'Han 
T Siem'. 
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4a, b,c. Envelopje {^februan 18^4) met decoratieve achterzijde, verzonden voor het 
komende Chinees Nieuwjaar (Sfebruan 1S94J. De inhoud bestaat uit Nieuwjaanven
sen in gekalligrafeerd schrifl. Let ook op het persoonlijke zegel in vermiljoen, bestaande 

uit gestileerde karakters die door een vierkant worden omrand. 

Chinees Nieuwjaar, 'Tahoen 
Baroe TiongHoa' 
De Chinezen in Indië onder
scheidden zich doordat zij 
vasthielden aan een aantal vaste, 
jaarlijkse feesten. Ongetwij
feld de meest belangrijke van 
deze feesten was het Chinees 
Nieuwjaar. Na de Nieuwjaars
dag, vallend op nieuwe maan 
tussen 21 januari en 21 februari, 
volgde een Nieuwjaarspenode 
van 14 dagen. Nieuwjaarsdag 
was voornamelijk gewijd aan fa
miliebezoeken; de erop volgende 
dagen werden gebruikt voor het 
brengen van offers aan de goden 
in de tempel en het maken van 
nog meer Nieuwjaarsvisites. De 
Nieuwjaarsperiode werd uitein
delijk besloten op Tjap Co Meh, 
het feest van de vijftiende nacht 
op de eerste volle maan van het 
nieuwe jaar. 
Het decoratieve envelopje dat 
op 5 februari 1894 van Bod
jonegoro naarToeban werd 
verstuurd, is een voorbeeld van 
formele nieuwjaarswensen voor 
Chinees Nieuwjaar [afbeeldingen 
4a en 4b). In 1894 viel Chinees 
Nieuwjaar op 6 februari'; het 
envelopje is dus op oudjaar 
verstuurd. De inhoud bevat 
nieuwjaarswensen in gekalligra
feerd schrift. Het persoonlijke 
zegel in vermiljoen bestaat uit 
gestileerde karakters die door 
een vierkant worden omrand 
{afbeelding 4c). Meer over 
vermiljoen zegels is te vinden in 
een recente publicatie^. 
De brief naar Samarinda {ajbeel
ding5) laat een vlagstempel zien 
met de tekst Selamatan Tahoen 
Baroe TIONCHOA / Kirimlah 
kawat kawat seloeroeh Hindia 
Belanda / HARCA 50 SEN 
('Goede wensen voor Chinees 
Nieuwjaar / Stuur een telegram 
door heel NederlandsIndië / 
prijs 50 cent'). Chinees Nieuw
jaar! 934 viel op 14 februari, de 
briefis op 21 februari afgestem
peld, ruim binnen de Nieuw
jaarsperiode. 
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6. Briefkaart van de Officier der Chinezen in Krawang. 

Handelaren, groot en klein 
Ultimo 1892 woonden in Neder
landslndië 58.806 Europeanen^, 
het aantal Chinezen bedroeg 
445.071, ruim 1% van de be
volking. Voor het besturen van 
deze bevolkingsgroep maakte 
het Nederlandse Gouvernement 
gebruik van contactpersonen 
die de titel kregen van Luitenant, 
Kapitein of Majoor der Chinezen 
(ajbeelding 6). Zij hadden als 
taak de regelingen te vertalen en 
over te brengen naar de Chinese 
bevolkingsgroep. Ook waren zij 
vaak als pachters betrokken bij 
de lucratieve Opiumhandel^. 
In het keizerlijke China was de 
maatschappij opgebouwd con
form de Confuciaanse hiërarchie, 
met de literaire intelligentsia aan 
de top, de kooplieden onderaan 
met daartussen de boeren en de 
ambachtslieden. Overzee lag de 
situatie anders en het waren in 
de regel geslaagde zakenlieden 
die de leidinggevende positie 
van opsir Tionghoa (Chinese of
ficier) bemachtigden. 
De meest succesvolle Chinese 
zakenman was ongetwijfeld Oei 
Tiong Ham (18661924)^. Hij 
was de zoon van Oei Tjie Sien, 
een keizerlijke ambtenaar die om 
politieke redenen het moeder
land had verlaten, naar Indië was 
afgezakt, om zich uiteindelijk in 

HANDEL MAATSCH 
Agentschap 

Semarang te vestigen. Begin
nend als klontong (marktkoop
man) werkte hij zich omhoog. In 
1863 richtte hij de handelsfirma 
Kian Gwan op, 'Bron van voor
spoed voor iedereen'. 
In 1890 nam Oei Tiong Ham 
de zaken van zijn vader over. 
Onderzijn leiding ontwikkelde 
Kian Gwan zich tot het grootste 
conglomeraat van Zuidoost Azië. 
Het steunde op vier pijlers: de 
Kian Gwan handelsmaatschappij 
met het hoofdkantoor in Sema
rang en talrijke agentschappen 
elders {afbeelding y), de Oei 
Tiong Ham suikerfabrieken, de 
bankvereniging Oei Tiong Ham 
met vestigingen in Singapore en 
Londen, en de Heap Eng Moh 
scheepvaartmaatschappij. Hij 
was met name succesvol omdat 
hij Westerse gebruiken overnam 
en bereid was Nederlanders aan 
te stellen voor het management. 
In 1912 was Kian Gwan tweemaal 
zo groot als het Nederlandse 
Internatio. Het gezin van Oei 
Tiong Ham was eveneens 
omvangrijk. Naast zijn vrouw 
van wie hij twee dochters kreeg, 
had hij nog zeven bijvrouwen 
die hem elf dochters en dertien 
zoons baarden. Bij zijn overlijden 
werd zijn vermogen geschat op 
200 miljoen gulden. 
Een zakenmagnaat als Oei 
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7. De handelsfirma Kian Gwan werd in 1863 opgericht door Oei Tjie Sien, die van China 
naar Semarang was geëmigreerd. Zijn zoon Oei Tiong Ilam (18661924) bouwde Kian 

Cwan uit tot het grootste conglomeraat van Zuidoost Azië. 
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8. Op Java hielden Chinese detaillisten zich behalve met de distributie ook bezig 
met het opkopen van landbouwproducten. Brieven met aangegeven waarde zijn 

vaak ajkomstig van Chinese ondernemers. 

Tiong Ham vormde echter een 
uitzondering. Het overgrote deel 
van de Chinese gemeenschap 
was betrokken bij kleine en 
middelgrote bedrijven. De com
merciële activiteit van de Chinese 
bevolkingsgroep weerspiegelt 
zich in brieven die getuigen van 
financiële transacties (ajbeelding 
8). Vrijwel de gehele tussenhan
del was in handen van Chinezen. 
Goederen, geïmporteerd door de 
Europese groothandel, werden 
kleinschalig aan de autochtone 
bevolking doorverkocht. Het 
kleinmazige net van Chinese 
handelaren was zeer uitgebreid. 
Chinese toko's voor 'Provisien, 
dranken en kramerijen' waren te 
vinden tot in de verre uithoeken 
van de archipel. Brieven met 
KPMscheepsstempels zijn dan 
ook meer dan gemiddeld afkom
stig van Chinese handelaren 
(afbeelding g). 

Opkomst van het Chinees 
nationaal bewustzijn 
Het Keizerlijke China had zich 
altijd weinig om de Chinezen 
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overzee bekommerd. Om
streeks 1900, in de hoop steun 
en invloed te krijgen, werden 
emigranten in zuidoost Azië 
echter gestimuleerd hun Chinese 
identiteit te hen/inden. Dit viel 
samen met het groeiende 
bewustzijn van peranakans dat zij 
door de Nederlandse machtheb
bers als tweederangs burgers 
werden beschouwd. Zo was het 
hen niet toegestaan westerse 
kleding te dragen. Chinezen 
waren verplicht in daartoe aange
wezen wijken te verblijven, om 
zich daarbuiten te verplaatsen 
was een pas noodzakelijk. Het 
kopen van landbouwgrond was 
hen niet toegestaan en openbaar 
onderwijs voor Chinese kinderen 
was nonexistent. 
De ontevredenheid leidde in 
1900 tot de oprichting van de 
eerste Chinese vereniging in 
Indië, de Tiong Hoa Hwee Kwan 
(THHK). Deze schoolvereniging 
opende Chineestalige scholen, 
die al gauw duizenden leer
lingen telden. De honderden 
docenten brachten 'moderne 
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9. Het kleinmazige net van Chinese handelaren was zeer uitgebreid. Chinese toko's 
waren te vinden in de uithoeken van de archipel Boeton was een eiland zuidoostelijk 

van Celebes. 
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10. Het chinese nationale bewustzijn ontstond rond igoo en culmineerde in de jaren 1930. Het werd gevoed door ideeën van het 
moederland. De Chung Hwa Book Co in Shanghai was een toonaangevende uitgevenj van boeken en tijdschriften. 

ideeën' uit China met zich mee. 
De eerste Chinese kranten 
wakkerden het nationalisme 
verder aan. De Nederlandse 
bewindvoerders werden nerveus 
en gaven geleidelijk toe aan de 
Chinese grieven. In 1908 werd de 
eerste HollandsChinese school 
opengesteld, gebaseerd op de 
Nederlandse lagere scholen. Het 
wijken en passenstelsel werd in 
1910verlichten in 1917geheel 
afgeschaft. 
Westerse ideeën vonden gelei
delijk hun weg in de vanouds 
aan oude zeden en gewoonten 
vasthoudende Chinese gemeen
schap. In 1919 werd het Europese 
recht op de Chinezen toepasselijk 
verklaard en werd langs deze 
weg het monogame huwelijk 
geïntroduceerd. Mijn grootmoe
dervan moeders kant was een 
van de eerste Chinese vrouwen 
in Bandoeng die van haar 
rechten gebruik maakte en zich 
liet scheiden omdat zij weigerde 
de bijvrouw van haar man te 
accepteren. Haar jongste dochter 
trouwde met de eerste Chinese 
tandarts die zich in de Europese 
wijk van de stad vestigde, ten 
noorden van de spoorweg. 
In de jaren twintig ontwikkelden 
zich discussies onder de Chine
zen over hun toekomst in Indië. 
Daarbij ontwikkelden zich drie 
politieke hoofdstromingen*. De 
eerste stroming was sterk Chi
neesnationalistisch gekleurd en 
werd verklankt door het dagblad 
Sm Po. De aanhangers propa
geerden Chinese scholen voor 
de kinderen ter voorbereiding 
van een toekomst in China. Zij 
vertrouwden op China om de be
langen van de Chinezen overzee 
te beschermen en onderhielden 
contacten met het moederland 
(apeeldingio). 

Peranakan Chinese studenten 
in Nederland, die door welge
stelde ouders naar Europa waren 
gezonden, zagen een toekomst 
in China echter niet zo zitten. Na 
terugkomst in Java richtten deze 

intelligentsia (artsen, tandartsen, 
apothekers en advocaten) samen 
met een aantal zakenmensen 
de Chung Hwa Hui op. Deze 

A 

politieke organisatie was Westers 
georiënteerd en had een welwil

lende opstelling ten opzichte 
van het Nederlandse bewind. 
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'Zaken zijn zaken'. Commerciële briefkaart verstuurd tijdens de Japanse bezetting. 

De voertaal was grotendeels 
Nederlands. 
De proNederlandse Chung Hwa 
Hu/'was niet populair bij de 
Indonesische Nationalisten. Als 
reactie richtten een aantal per
anakans die zich niet in de Chung 
Hwa Hui konden vinden, de 
Partai Tionghoa Indonesia (PTI, 
Chinees Indonesische Partij) op. 
Zij beschouwden Indonesië als 
hun moederland, vonden dat 
peranakans zich politiek moesten 
assimileren met de autochtone 
bevolkingen identificeerden zich 
met de onafhankelijkheidstrijd 
van de Indonesiërs. 
Het opkomende Chinese natio
naal bewustzijn bracht dus een 
scheiding der geesten die leidde 
tot geanimeerde discussies tus
sen de groeperingen. Dit was de 
situatie aan de vooravond van de 
Tweede Wereldoorlog. 

De Japanse Bezetting en het 
einde van Nederianoslndië 
Tijdens de Japanse bezetting 
werden de meeste leiders van 
de Chinese politieke partijen 
geïnterneerd, anderen doken 
onder. De overgrote meerderheid 
van de peranakans werd echter 
ongemoeid gelaten en het regu
liere binnenlandse zakenleven 
kon zonder ernstige problemen 
worden gecontinueerd [ajheel
ding 11). Zelfs onder de oorlogs
omstandigheden bleek er t i jd 
te zijn filatelistisch maakwerk te 
produceren, geadresseerd aan 
een familielia in Amoy (afl)eel
ding 12). Of ging het hier om 
potentiële 'handel'? 
Na de capitulatie van Japan 
ontstond een machtsvacuüm. 
Augustus 1945 verklaarde 
de Republiek Indonesië zich 
onafhankelijk en trad een onover
zichtelijke en onzekere periode 
in. Enerzijds leek de situatie 
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12. Filatelistisch maakwerk in oorlogstijd. Aftender en geadresseerde zijn broers of neven, de generatienaam wordt als uitzondering met 

in het midden maar aan het eind geplaatst (Kim Soon Bie en Kim Moh Bee). 
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73. MERDEKAl Postzegels tijdens de interimperiode uitgegeven door de jonge Indonesi
sche republiek, gebaiiü op een expresse postwissel voor een financiële transactie tussen 

twee Chinese zakenlieden 

14. Familiecorrespondentie tussen twee broers van Djakarta naar Palembang met 
handstempel van de Chinese vereniging 'Jang Seng Ie'. 
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75. Rode Kruis '61'fonvulier, verstuurd van Soerakarta naar Soerabaja, met hand
stempel CHUNG HUA CHUNG HUI/ SOERAKARTA. De vorm, met de gestileerde 

karakters binnen een vierkant, heeft veel weg van een persoonlijk zegel. 
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de transacties van het Chinese 
zakenleven nauwelijks te belem
meren fq/beeW/Vig 13). Anderzijds 
waren de reguliere postver
bindingen tussen bepaalde 
delen van de archipel duidelijk 
verbroken. De strijd tussen het 
Nederlandse bewind en de In
donesische revolutionairen was 
vooral zorgelijk voor de Chine
zen, omdat geen van de partijen 
zich om hen bekommerde. 
Chinese RodeKruisafdelingen 
werden in het leven geroepen 
om hulp te verlenen. 
Op poststukken uit deze periode 
valt de bemiddeling van deze 
RodeKruisafdelingen af te lezen. 
De brief van Djakarta naar Pa
lembang heeft een violet cachet 
Yang Seng Ie Chinese Red Cross 
[ajheelding 14). Uit de namen 
van afeenderen geadresseerde 
is op te maken dat het gaat om 
correspondentie tussen twee 
broers. De Chinese vereniging 
'jang Seng Ie' was in 1922 in 
Batavia opgericht om te voorzien 
in medische hulp en voorlichting 
op hygiënisch gebied^. Een an
dere Chinese organisatie bracht 
een tweetalig cachet aan op het 
Rode Kruis formulier, verstuurd 
van Soerakarta naar Soerabaja: 

CHUNC HUA CHUNC HUI / 
SOERAKARTA [apeeldingis). 
Het cachet, met de gestileerde 
karakters binnen een vierkant, 
heeft veel weg van een persoon
lijk zegel. 
In de naoorlogse Nederlandse 
periode bleef de Chinese be
volkingsgroep verdeeld in drie 
stromingen: personen die hun 
toekomst richtten op China, op 
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Nederland of op de republiek 
Indonesië. Het is toepasselijk 
dat dit artikel wordt besloten 
met een postidentiteitsbewijs 
dat in 1948 werd uitgereikt aan 
een Chinese handelaar [afbeel
ding 16). Het identiteitsbewijs 
was geldig tot november 1950, 
NederlandsIndië zou dan 
niet meer bestaan. Dat was 
de handelaar natuurlijk op dat 
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16. Postidentiteitsbewijs, in 1^48 uitgereikt aan een Chinese handelaar Het recht voor 
een identiteitsbewijs was op 7 oktober 7947 verhoogd van lo cent naar 25 cent. 

moment onbekend. Toch lijkt hij 
wat bezorgd vooruit te kijken, 
wellicht zoekend naar een eigen 
identiteit, een woelige, onzekere 
toekomst tegemoet... 

Noten: 
I: Wikipediaartikelen Chinese 
Indonesian en Zheng He. 
2: V\^ikipediaartikel Indonesian
sounding names adopted by Chinese 
Indonesians. 
3. Pinyin.injo: When is Chinese Neu; 
Year' (www.pinyin.info/ 
chinese_new_year/). 
4: Gallagher, G.J.: Vermillion 
validations. Seals oJEast Asia. 
American Philatelist, 2008/4, 
bladzijde 338. 
5. Encydopaedie uan Nederlandsch
Indie. 
6. Rush, J.R.: Opium tojaua: reu
enuejarming and Chinese enterpnse 
in colonial Indonesia, i86gigio. 
Ithaca, NY, 1990. 
7. Oei Tionc) Ham, de man van 200 
miljoen; www.semarang.nl 
8. Suryadinata, L.: Peranakan 
Chinese politics in Jaua, 19171942. 
Singapore, 2005. 
9. Ong Eng Die: Chineezen in 
NcderlandschIndie. Dissertatie, 
Assen, 1943. 
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PRESTIGEBOEKJE GEWIJD AAN 
ESA VERSCHIJNT IN APRIL 

Nederland 
Ruimteuaart 
Op of omstreeks 10 april 
wordt in Nederland de 
reeks boekjes met per
soonlijke zegels voortge
zet met een ESAboekje. 
ESA (European Space 
Agency) is een ruimtevaart
organisatie van een aantal 
Europese landen met de 
hoofdzetel in Parijs en het 
technisch onderzoekcen
trum in Noordwijk. Het 
wordt een prestigeboekje 
met veel informatie over 
de geschiedenis en het 
werk van deze organisa
tie. Een exacte uitgifteda
tum is nog niet bekend; 
die hangt samen met een 
nog te plannen lancering 
van een satelliet. 
De PPboekjes (Presti
geboekjes met persoon
lijke zegels) winnen aan 
populariteit in ons land, 
in weerwil van het feit 
dat de toeslag boven de 
frankeerwaarde zo hoog 
is. Het zijn dan ook niet 
op de eerste plaats de 
traditionele filatelisten 
die ze kopen, getuige 
het feit dat de schaats
boekjes wegvlogen nadat 
Mart Smeets tijdens de 
NOSuitzending van het 
EK Schaatsen er een op 
zijn desk had liggen en 
er ruim aandacht aan 
schonk. 

Albanië 
Harry Potter 
Er sijpelt af en toe weer 
wat nieuws door uit 
Albanië. Het bemachtigen 
van sommige uitgiften 
is echter een hachelijke 
zaak. Zo verschenen op 
15 oktober velletjes en 
boekje met HarryPotter
zegels. Het boekje heeft 
een nominale waarde van 
550 L, maar de precieze 
inhoud ervan is me onbe
kend. De oplage bedraagt 
500 stuks! 

I w 

Canada Post vrijwel alle 
tarieven. Het belangrijk
ste tarief, voor briefpost 
binnenland, ging van 52 
naar 54 c. 

Nieuwe koninginnezcflcl 
Op dezelfde datum 
verscheen een nieuwe 
permanente zegel met een 
afbeelding van koningin 
Elizabeth II. Het betreft 
een foto die gemaakt 
werd in mei 2005 tijdens 
haar bezoek aan Canada. 
De zegel is verkrijgbaar in 
boekjes van tien stuks. De 
zegels hebben de aandui
ding P (brief binnenland 
tot 30 gram, 54 c.). 

Koninflin Elizabeth II 

sleehockey (Paralympics), 
bobsleeën en curling. 
De zegels zijn verkrijgbaar 
in boekjes van tien en van 
dertig zegels. En nu komt 
het: het boekje van tien 
is te koop in bundels van 
24 boekjes met verschil
lende afbeeldingen op 
de achterzijde. Er staan 
feiten en hoogtepunten 
uit de geschiedenis van de 
Winterspelen op. 

Mascottes en emblemen 
De nieuwe permanente 
zegels  ook verschenen 
op 12 januari  gaan één 
jaar lang de aandacht 
vestigen op de komende 
winterspelen. Drie ervan, 
die met de mascottes, 
zijn ook in boekjes 
verkrijgbaar: zesmaal 
98 c. (voor post naar 
de Verenigde Staten), 
zesmaal $ 1.65 (overzee) 
en zesmaal $ 1.18 (voor 
ouersized poststukken). De 
laatste had als uitgifteda
tum overigens 12 februari: 
precies één jaar voor de 
opening. 

Feest! 
Serpentines, confetti en 
vuurwerk, een envelop 

Drie uan de 24 boekjes. 

Canada 
Nieuwe taneuen 
Op 12 januari verhoogde 

Winterspelen: 24 uarianten! 
De Winterspelen vinden 
komend jaar plaats in 
Whistier en Vancouver, 
Brits Columbia. Om 
alvast in de stemming te 
komen gaf de post op 12 
januari een vijftal speciale 
postzegels uit, alle weer 
met de aanduiding P 
(54 c) . Vijf disciphnes 
komen er op voor: jree style 
skiën, snowboarden, ijs

De Canadese Jeestzegel. 

gefrankeerd met de 
feestzegel zal meer dan 
welkom zijn. De feestze

gel (aanduiding P = 54c) 
verscheen op 12 februari. 

Rododendrons 
Ook in Canada komt de 
lente pas echt op gang 
wanneer de rododen
drons gaan bloeien. Op 
13 maart bloeien ze alvast 
op postzegels. Tien ervan 
zijn verkrijgbaar in een 

De lente m een Canadees boelqc 

$ 5.40 kostend postzegel
boekje. Ofschoon de term 
rododendron Grieks is 
voor 'rode' boom, komt 
de bloem voor in ma
genta, paars, wit en vele 
schakeringen daarvan. 

China 
Jaar uan de os 
Het Chinese nieuwe jaar 
wordt traditiegetrouw 
luister bij gezet met een 
speciaal postzegelboekje. 
Het boekje, met tien 
postzegels van 1.20 yuan 
Jaar van de Os, verscheen 
op 5 januari. 

GrootBrittannië 
Nieuwe tarieuen 
Op 6 april gaat de Britse 
post haar tarieven weer 
verhogen. Het tarief van 
eersteklas brieven gaat 
van 36 naar 39 p. en dat 
van tweedeklas van 27 
naar 30 p. Het persbericht 
van Royal Mail vertelt te
vens dat de post ook dan 
nog verlies maakt op met 
postzegels gefrankeerde 
post. Het afgelopen jaar 
was dat verlies meer dan 
100 miljoen pond. Maar, 
wordt er verzekerd, wij 
blijven toch ons best doen 
alle 27 miljoen Britse 
adressen tegen hetzelfde 
tarief te bedienen. 

India 
Regionale boekjes 
De laatste jaren geven 
sommige Postal Circles in 

India regionale boekjes 
uit, vaak in erg kleine op
lagen. Ik schreef hierover 
al in het oktobernummer 
van vorig jaar. Ik schreef 
toen ook over de vier 
boekjes met vlinderzegels 
van Andaman & Nico
bar Islands. Elk boekje 
bevatte één van de vier 
zegels. Nu blijkt er ook 

m 
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Viinderzĉ els in een regionaal 

boekje uon India. 

een boekje te zijn waarin 
zich alle vier de zegels 
bevinden. 

Wereld Aids Dag 
Op I december kwam 
Uttarakhand Postal Circle 
met een boekje dat zegels 
bevatte van de serie ter 
gelegenheid van Wereld 
Aids Dag. Er werden 
vorig jaar overigens geen 
postzegels uitgegeven 
ter gelegenheid van deze 
dag, zodat men heeft 
teruggegrepen op zegels 
van 5.00 R. uit 2005 
(gezondheid baby's) en 
2006 (Wereld Aids Dag), 
van elk drie of vier stuks. 
Er werden 250 boekjes 
vervaardigd. 

éldi (5.(t)d ijRd*! 
Stamp Booklet 
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Man 
100 Jaar marincluchtuaart 
Het eeuwfeest van de 
Britse marineluchtvaart
dienst wordt de post van 
het eiland Man aangegre
pen voor de uitgifte van 
zes speciale postzegels 
plus een prestigeboekje. 
Ze verschenen al op 15 
januari. Te zien zijn onder 
meer een jachtvlieg



De uoorzijdc van hetprestigcboekjc van Man. 

tuig, een helikopter om 
torpedo's af te schieten, 
jachtvliegtuigen en een 
luchtschip dat tijdens 
de eerste wereldoorlog 
gebruikt werd. De bouw 
van het eerste luchtschip 
vond precies honderd 
jaar geleden plaats. Het 
boekje bevat vierentwintig 
pagina's informatie en af
beeldingen en het vertelt 
het verhaal van honderd 
jaar ontwikkeling in de 
marineluchtvaart. 
Het boekje bevat ook vier 
velletjes met postze
gels tot een bedrag van 
£ 10.26. Dat is ook de ver
koopprijs van het boekje. 

Kroatië 
Fauna 
Al sinds het jaar 2000 

Aids Dag 

geeft de post van Kroatië 
jaarlijks velletjes en 
boekjes uit met postze
gels waarop de inheemse 
flora en fauna schittert. 
Dit jaar zijn de zoetwa-
tervissen aan de beurt: 
de Adriatische steur, de 
Visovac grondel en de blei 
(witogige brasem). De 
zegels en de drie boelqes 
verschijnen op 10 maart. 

Kerst 2 oog 
Het vierde en laatste 
boekje van dit jaar komt 
uit op 24 november. De 
zegels zijn zelfldevend en 
hebben het kerstfeest als 
thema. 

Nieuw-Zeeland 
JVlotorsport 
Ze zeggen dat het avon-
mur de Kiiui's (zo noemen 
Nieuw-Zeelanders zich 
graag) in het bloed zit 
- geen wonder dat de mo
torsport er heel populair 
is. Vijf kampioenen staan 
in alle glorie afgebeeld 
op de serie postzegels, 
verschenen op 4 februari. 
Twee zegels uit de serie, 
die van 50 c. en $ i.oo, 
zijn ook per tien verkrijg
baar in een boekje. 

Spanje 
Flora en Fauna 
Al een aantal jaren geeft 
de Spaanse post jaarlijks 

een viermaal twee zegels 
bevattend boekje uit met 
voorbeelden van in het 
land levende planten, 
bloemen en dieren, steeds 
in boekjes van vijftig of 
honderd zegels. Op 20 ja
nuari waren de hortensia 
(0.62 euro) en hetkool-
meesje (0.32 euro) aan 
de beurt, beide in boekjes 
van honderd stuks. 

Duurzame energie 
Het is een belangrijk 
thema, duurzame ener
gie, dat wel. JVIaar ook 
vreselijk kostbaar wan
neer je als verzamelaar de 
vier boekjes met honderd 
zegels 'hernieuwbare 
energie' wenst. Het gaat 
om vier zelfldevende 
zegels: 32 c. waterkracht, 
43 c. windenergie, 62 c. 
zonne-energie en 78 c. 
geothermische energie. 
Uitgiftedatum is eveneens 
20 januari. 

.y^M iCiyy/v •r^i/vr r^v/t/ui 0,32€ 

CORRCOS 
Mejores opciones 

pCarrGos.e!, 902 197 197 

Een van de nô al begrotelijke boekjes van Spanje. 

Verenigde Naties 
Duitsland 
De postdienst van de Ver
enigde Naties schenkt ie
derjaar postaal aandacht 
aan een stukje werelderf
goed op deze aarde. Dat 
doet de organisatie met 
series postzegels en drie 
boelqes. Drie, want de 
VN heeft drie kantoren: 
in New York, Wenen en 
Geneve. 
Op 7 mei komen de drie 
boelqes uit. Dit keer is 
Duitsland aan de beurt. 
Te zien zijn onder meer 
de kathedraal te Aken, het 
kloostereiland Reiche-
nau (onlangs ook nog 
met een Duits postze-

Dc uoorlopiflc ontmerpen van de 
Weense VN-ucrsie 

gelboelqe geëerd) en de 
pleinen en parken van 
Berlijn en Potsdam. Eén 
van de zegels wordt een 
gezamenlijke uitgifte met 
Duitsland. 

Verenigde Staten 
The Rfluen 
Vanwege de tweehon
derdste geboortedag van 
Edgar Allan Poe gaf de 
Amerikaanse post op i6 
januari een postzegel uit 
met een portret van de 
dichter-schrijver. Ook 
verscheen er een uitgave 

Edgar Allan Poe, een portret uan 
de artiest Michael] Deas 

in de serie herdenkings-
boeken met een zestal 
grafische interpretaties 
van Poe's meest bekende 
gedicht The Rauen. Het 
gedicht vertelt het verhaal 
van een raaf die een man 
bezoekt die treurt om zijn 
overleden Lenore. Het 
boekwerk bevat ook een 
blok met vier exemplaren 
van de zegel van 42 cent. 

Zuid-Afrika 
'B13 5'-cartoons 
Er zijn in Zuid-Afrika al 
heel wat boekjes en zegels 
verschenen met de B13 5: 
olifant, neushoorn, 
leeuw, buffel en luipaard. 
Maar nog nooit gebeurde 
dat geantropomorfiseerd, 
oftewel met menselijke 
eigenschappen. Daar 
is de cartoonist Dr Jack 
aardig in geslaagd, want 
het lijkt dat elk der dieren 
ervan geniet zich op een 
poststuk te bevinden. 
De vijf zegels zijn sinds 
14 november uitsluitend 
in boekjes verkrijgbaar. 
De zegels hebben de ver
melding Airmail Postcard, 
waarvoor het tarief mo
menteel 8.40 R. bedraagt. 
Er zijn 100.000 boekjes 
vervaardigd. 

{/Ie Bi^ FiPe 
10 Postcard Rate Stamps 

Degrote uijf samen op het kajtjc uan het boekje. 



DE TANDJES VAN DE MACHT 
BUTEN OOK IN CHINA 

Vele thematisch bruikbare onderwerpen passeren de revue 
D O O R JAN H E U S , A M S T E R D A M 

China was en is politiek en geografisch gezien een 

machtig en groot land. Dat uit zich ook postaal: bijna 

elke zegel is een uitdrukking van de politieke situatie. 

Dit artikel beperkt zich tot die unieke situaties waarin 

China, om politiekpropagandistische redenen, postaal 

ruzie maakt(e) met de posterijen van andere regio's (zo 

beschouwt China ze althans) of landen. 

19241935 Mongolië 
Het keizerrijk China had vele 
interne problemen en daardoor 
zag Mongolië de kans om zich 
in 1921 eenzijdig onafhankelijk te 
verklaren. Pas in augustus 1924 
gaf het eigen postzegels uit, die 

door China niet erkend werden. 
Alle post naar of via China werd 
van Strafport voorzien als die 
post niet ook van Chinese zegels 
voorzien was. Dus zijn er twee 
soorten brieven. 
Ten eerste brieven naar of via 
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China met daarop alleen zegels 
uit Mongolië en Chinese straf 
portzegels. Een voorbeeld is de 
brief uit 1932 van Mongolië naar 
Kalgan in China {aßeefdmg i). 
Ten tweede dubbel gefrankeerde 
brieven, stukken die tevoren 

Mandsjoerije en verklaarde het 
op 18 februari 1931 tot een van 
China onafhankelijke Japanse 
marionettenstaat, Mandchukwo 
geheten. Dat bleef zo tot aan de 
Japanse nederlaag in de Tweede 
Wereldoorlog, in mei 1945. 
Tot 26 juli 1932 bleef het postbe
drijf Chinees. Chinese post
stempels werden doorgebruikt 
en langzaam aan door nieuwe 
stempels vervangen die de naam 
Mandchukwo kregen; daarin 
werd het Chinese jaartal (1=1911) 
vervangen door een eigen jaartal 
(1=1935). China erkende de 
postzegels met de landsnaam 
Mandcnukwo niet, noch de 
stempels met deze naam en hun 
'verkeerde' data. 
Brieven met zegels van Mand
chukwo werden als ongefran
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al van zegels van Mongolië en 
van China voorzien waren om 
Strafport te voorkomen. Zoals 
een brief uit 1928 van Ulan 
Bator, Mongolië naar Harbin 
in China {afieelding 2, voor en 
achterzijde). Ruim tien jaar lang, 
tot 9 september 1935, was dit de 
enige manier om post naar of via 
China te verzenden. 

1932 Mandchukwo 
Japan streefde in de jaren dertig 
van de vorige eeuw al naar een 
'Groot Japan'. Mandsjoerije 
hoorde op dat moment bij 
China, maar het was eerder ook 
wel onder Japanse heerschap
pij geweest. Japan bezette 

keerd beschouwd en dus van 
Strafport voorzien. Een voorbeeld 
is de aangetekende brief van 
Mandchukwo naar China, waar 
in Sjanghai strafport werd gehe
ven {afbeelding 3, voor en ach
terzijde). Van stempels met een 
verkeerde naam en/of datum 
werden de onwelgevallige delen 
zwart gemaakt. Een brief van 
Mandchukwo naar Sjanghai in 
China demonstreert dat: daarop 
is van het stempel de datum, die 
niet meer volgens de Chinese 
jaartelling liep, zwart gemaakt 
{afteelding 4). 
De posterijen gaven vervol
gens op 1 januari 1935 speciale 
postzegels uit voor brieven naar 
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China, die door China wel erkend 
werden, op 16 januari 1935 om 
precies te zijn. Op deze zegels 
was de landsnaam 'Mandchuk-
wo' vervangen door het woord 
'posterijen'. Hetzwart maken 
van onwelgevallige delen van 
gebruikte stempels werd door 
de Chinese posterijen echter 
gewoon voortgezet. 

'Woorden van Mao Zedong' 
In de jaren zestig en zeventig 
van de vorige eeuw werd poli
tiek, behalve op postzegels zelf, 
ook per nevenstempel verbreid. 
Mao Zedong was van 1949 tot 
1976 de grootste naoorlogse 
socialistische voorman van de 
Volksrepubliek China. Er was 
rond deze voorzitter van de 
communistische partij een ware 
persoonlijkheidscultus opgezet: 
hij was de grote, alwetende lei
der Op post in de Volksrepubliek 

China werden als onderdeel van 
deze cultus, ve le- uiteraard rode 
- nevenstempels op de brieven 
aangebracht met spreuken van 
Mao. De eerste zin luidt steeds: 
'Woorden van voorzitter Mao'. 
In de twee zinnen eronder volgt 
dan een wijze spreuk: 'Vergeet 
de klassenstrijd niet' (apeelding 
5) of'Mensen bezitten on
gelimiteerde creatieve krach
ten'(q/beetórng 6). 

Volksrepubliek China versus 
Taiwan 
Na de Tweede Wereldoorlog, 
na een burgeroorlog, werd op 
^ oktober 1949 de communis
tische Chinese Volksrepubliek 
uitgeroepen. De nationalistische 
Kuomintang-regering trok zich 
terug op het eiland Formosa, 
noemde zichzelf'Republiek 
China' en claimde (en claimt 
nog steeds) de regering van 
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geheel China (dus ook van het 
zogenoemde 'vasteland') te zijn. 
Ook op de postzegels van de 
republiek China wordt geheel 
China afgebeeld en staan er rond 
het eiland Formosa - meestal 
Taiwan genoemd - rechtsonder 
op de zegel, stralen. Een tekst 
op de bij deze zegel behorende 
eerstedagenvelop laat aan duide
lijkheid niets te wensen over: die 
luidt Recovery of Mainland, vrij 
vertaald 'het heroveren van het 
vasteland' [afbeelding y). 
De Volksrepubliek China beweert 
precies het tegenovergestelde: 
daar beschouwt men Formosa/ 
Taiwan als een afvallige provin
cie, die deel uit maakt van de 
gehele Volksrepubliek. Uiteraard 
beeldt China op haar postzegels 
Formosa/Taiwan af als behorend 
bij de Volksrepubliek, zoals on
der meer te zien is op een zegel 
uit 1950 (afbeelding S). Toen een 

Afieelding 8 

ontwerper in 1968 op een zegel 
van de Volksrepubliek China 
met als thema 'het hele land is 
rood' bleekte hebben vergeten 
het eiland Formosa/Taiwan ook 
rood te kleuren, werd die zegel 
prompt ingetrokken. Al zestig 
jaar staan beide partijen politiek 
en militair onwrikbaar tegenover 
elkaar. 
Toen de Volksrepubliek China 
in 1971, onder het motto 'één 
land, twee svstemen' eenzijdig 
een postverbinding met Taiwan 
opende, reageerde Taiwan met 
'driemaal nee: geen onderhan
delingen, geen compromissen, 
geen contact met de communis
ten'. Een van de gevolgen was 
dat veel van elkaar gescheiden 
familieleden verstoken bleven 
van contact met elkaar. 
Toen Taiwan in 1988 een postver
binding wèl accepteerde, gaf de 
Volksrepubliek Cnina een post-
waardestuk uit met daarop de 
tekst 'Welkom aan de terugkeer 
van Taiwan' (afbeelding g). 
In maart 1988 stond Taiwan, zij 
het met van harte, een postver
binding toe via het Rode Kruis. 
Hoe dat postaal gezien in zijn 
werk ging, met veel hindernis
sen, valt buiten het kader van 
dit artikel. Wie daarin geïnteres
seerd is, kan daarover iets te 
weten komen op de Brieven-
beurs, die op 10 en n april van 
dit jaar in Gouda wordt gehou
den. De verbinding via het rode 
Kruis werd zo druk gebruikt dat 
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Taiwan en China vanaf juni 1989 
postverkeer toe stonden over de 
normale postkantoren, in plaats 
van via het Rode Kruis. 
Probleem bleef natuurlijk voor 
de Volksrepubliek China de 
naam op de postzegels van 
Taiwan, zijnde 'Republiek China'. 
Deze naam werd van 1989 tot 
ongeveer eind 1992 met een 
golfstempel zwart gemaakt, zo
als blijkt uit een brief die in 1990 
van de Volksrepubliek China 
naar Taiwan werd gezonden 
[afbeelding 1 o). 

Andersom had Taiwan natuur
lijk precies hetzelfde probleem 
met de tekst 'Chinese Post' op 
postzegels van de Volksrepubliek 
China. Taiwan maakte deze tekst 
zwart en plaatste op het dagte
keningstempel van de posterijen 
van de Volksrepubliek China 
een groter en vetter propaganda-
stempel waarop het 'Vasteland' 
als helemaal bij Taiwan behorend 
is afgebeeld. Een brief uit 1989 
van de Volksrepubliek China naar 
Taiwan (ajbeelding 11) toont dit 
aan. In het stempel wordt peste
rig een spreuk van de door beide 
kampen als grondlegger van de 
Chinese staat beschouwde Sun-
Yat-Sen opgenomen: 'Vrijheid, 
democratie en welvaren voor het 
volk'. Zulke brieven zijn alleen uit 
de tweede helft van 1989 bekend. 
Overigens hanteren de Volks
republiek China en Taiwan niet 
dezelfde jaartelling: er zit steeds 
elf jaar tussen. Hetjaar 1990 van 
de Volksrepubliek China is in 
Taiwan het jaar 1979. 
Gezien de voortdurende 
politieke onenigheid tussen de 
Volksrepubliek China en Taiwan 
zullen we dit hoofdstuk in de toe-
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komst vast nog verder kunnen 
aanvullen met postale politiek-
propagandistische ruzies. 

ig45-heden: acht verschillende 
'grensconflicten' 
Behalve met Formosa/Taiwan 
heeft de Volksrepubliek China 
ook nog te maken met acht 
andere 'grensconflicten': 
- Spratley Eilanden: ook ge

claimd door Taiwan, Vietnam, 
Filippijnen en Maleisië; 

- Amur (oostelijk grensgebied 
bij Ussuri-rivier): ook geclaimd 
door Rusland; 

- Senkaku (eilandje ten noorden 
van Taiwan): ook geclaimd 
door Taiwan en Japan; 

- Mongolië (noordelijk van de 
Volksrepubliek China): ook 
geclaimd door Taiwan, terwijl 
Mongolië zichzelf als een 
zelfstandige staat ziet; 

- Paracel Eilanden (zuidelijk van 
Volksrepubliek China, oostelijk 
van Vietnam): ook geclaimd 
door Vietnam; 

- Golf van Tonkin (tussen Volks
republiek China en Vietnam): 
ook geclaimd door Vietnam; 

- Noordelijke grens Vietnam met 
zuidelijke grens Volksrepubliek 
China: geclaimd door China. 

- Tibet (westelijk van Volksrepu
bliek China, in 1950 geïncorpo
reerd in de Volksrepubliek: nog 
steeds omstreden in Tibet zelf 

Spratley eilander) 
De Spratley Eilanden zijn een 
verzameling mini-eilandjes, rif 
fen en zandbanken. In de jaren 
zeventig van de vorige eeuw is 
er enige olie gevonden; daarom 
claimen vijf landen dit gebied, 
dat feitelijk vanaf de jaren zeven
tig onder de heerschappij van de 
Volksrepubliek China valt, die de 
eilanden 'Itu Aba' noemt. 
De Filippijnen zeggen dat deze 
eilanden het dichtst bij hun 
grondgebied liggen, Vietnam 
zegt dat ze onder de naam Trong 
Sua van niemand waren, tot ze 
in 1800 bij het Anamese Rijk 
(Noord-Vietnam) werden gere
kend. Volgens Maleisië liggen de 
zuidelijke Spratley Eilanden op 
hun continentaal plat. 
Taiwan claimt zoals gezegd de 
gehele Volksrepubliek China, 
maar daarnaast ook deze eilan
den, die door hen 'Taiping Dao' 
worden genoemd. 
In maart 1988 was er zelfs 
een kleine zeeslag tussen de 
Volksrepubliek China en Vietnam 
om deze eilanden en in 1996 
liepen de spanningen met 
de Filippijnen hoog op toen 
Filippijnse vissers een Chinese 
waamemingspost ontdekten op 
'hun' rif 

Taiwan gaf daarop ook in 1996 
een blok uit waarop het gehele 
gebied met de Spratley Eilanden 
in kaart was gebracht, maar 
waar de locatie van de eilanden 
zelf wordt afgedekt door twee 
zegels. Daarmee wordt de indruk 
gewekt dat men een conflict 
wil vermijden. Op beide zegels 
staat een grenspaal met de tekst 
'Grens van de zuidelijke zee', 
maar de zegel van $ 17.- laat een 
duidelijk herkenbaar Spratley 
Eiland zien. Niks conflict vermij
den dus: de eilanden worden 
duidelijk geclaimd [afbeelding 12). 

Amur 
In de rivier de Ussiri, die als 
grens tussen Rusland en de 
Volksrepubliek China fungeert, 

liggen de Chin Pao-eilanden, die 
de Russen 'Damanski' noemen. 
De Sovjetunie en de Volksrepu
bliek china sloten als commu
nistische broederlanden in 1950 
een vriendschapsverdrag, een 
feit dat sinds 1950 [afbeelding 13) 
ook elke vijfjaar op postzegels 
werd herdacht. Tot 1965, toen 
deze cyclus plotseling doorbro
ken werd. De reden was dat de 
Volksrepubliek in 1963 ineens 
1.5 miljoen vierkante kilometer 
Russisch grondgebied claimde. 
Volgens de Chinezen waren de 
verdragen over de toewijzing van 
dit gebied aan Rusland in 1858 
en i860 onder dwang getekend. 

Aßeelding 73 

Aßeelding 14 

In maart 1969 bereikte het 
conflict een hoogtepunt, toen 
er zwaar gestreden werd om de 
eilandjes Chen-Pao, c.q. Daman
ski. De Volksrepubliek China 
gaf in 1969 zelfs zegels uit ter 
'verdediging van de Chen Pao
eilanden' [aßeelding 14). Deze 
zegels zijn moeilijk te vinden, 
omdat tijdens de periode van de 
culturele revolutie (1966-1969), 
het verzamelen van postzegels 
als bourgeois en imperialistisch 
- en dus als een verboden activi
teit - beschouwd werd. Een zegel 
uit 1970 met daarop wederom 
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"Binnen Mongolië" en heeft 
de status van 'autonome regio' 
[afbeelding 16). 

Paracel Eilanden 
De Paracel Eilanden liggen tus
sen de Filippijnen en Vietnam, 
ten noorden van de Spratley 
Eilanden. Vietnam zowel als de 
Volksrepubliek China claimt deze 
eilanden. 

steeds omstreden. Op 17 febru
ari 1979 begon de Volksrepubliek 
China zelfs een offensief bij de 
noordgrens van Vietnam. Viet
nam verweerde zich fel en een 
maand later trokken de chinezen 
zich terug. Het dispuut gaat 
terug tot 1887 toen de Fransen 
als koloniale overheersers in een 
grensverdrag met China volgens 
de Vietnamezen te royaal Vietna
mees gebied 'weg gaven'. Ook 
in januari 1987 vonden er nog 
schermutselingen plaats tussen 
China en Vietnam. 

20 Jahre Vertriebenen BRD 
De Volksrepubliek China accep
teerde ook sommige zegels uit 
het Westen niet. Het bekendst 
zijn de WestDuitse zegels uit 
1965 die aandacht vroegen voor 
de 'verdrevenen' uit de ooste
lijke gebieden van het vroegere 
Duitse Rijk, gebieden die te
genwoordig deel uit maken van 
onder andere Polen en Rusland. 
Correct gefrankeerde brieven 
met zo'n Vertriebenenzegel wer
den door de Chinese posterijen 
geretourneerd met een medede
ling in het Chinees en Frans (als 
officiële taal binnen de Wereld
postunie) die als volgt luidde: 
'Brief gefrankeerd met reactio
naire postzegel, niet toegelaten'. 
Zie de bij dit artikel afgebeelde 
expresbrief van Osnabrijck naar 
Sjanghai (o/foeeW/'/igig). 

Tot slot 
De vele grensconflicten in, rond 
en tussen de beide China's 
zullen de komende jaren nog 
een potentiële bron van ruzie 
of zelfs oorlog zijn. En dat heeft 
filatelistische gevolgen, zoals 
dit artikel heeft aangetoond. 
Opnieuw* kunnen we constate
ren dat politieke propaganda van 
grote invloed is op niet alleen 
de afbeeldingen van zegels 
en stempels, maar ook op het 
functioneren van het postverkeer 
zelf In een landenverzameling of 
een posthistorische verzameling 
voegen ze iets bijzonders toe. De 
vele voorbeelden die dit artikel 
biedt zijn voor veel themati
sche verzamelingen bruikbaar. 
We hebben onder andere zien 
passeren: grensconflicten/land
kaarten. Tweede Wereldoorlog, 
verschillende jaartellingen, 
verdrevenen/reactionaire zegels, 
Strafport om politieke redenen in 
plaats van vanwege een onjuiste 
of ontbrekende frankering. 
Ik hoop dat dit artikel verzame
laars van andere landen of 
thema's dan die ik verzamel 
 'omstreden politieke propagan
da'  weer op nieuwe ideeën heeft 
gebracht. Ik ben altijd bereid om 
nadere informatie over de in dit 
artikel genoemde zaken te ver
strekken aan medeverzamelaars. 
U kunt mailen naar 
heijsm0@xs4all.nl of me opzoe
ken op de komende Bneven
beurs in Gouda! 

*: Jan Heijs schreefeerder zeven 
artikelen in een reeks die onder 
de gemeenschappelijke titel 'De 
tandjes van de macht bijten in...' 
werden gepubliceerd. U vindt 
deze bijdragen in Filatelie van ja
nuari 1987 (algemene inleiding), 
maart 2004 (Scandinavië, pagina 
243 e.V.), maart 2005 (Duitsland, 
pagina 240 e.V.), april 2006 (Bel
gië, pagina 284 e.V.), maart 2007 
(Frankrijk, pagina 184 e.V.). ok
tober 2007 (Liberia, pagina 657) 
en maart 2008 (thema Vervoer, 
pagina 172 e.V.). 
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het 'SovjetChinese conflict' is 
daarentegen weer gemakkelijk te 
vinden [afbeelding is)
Terug naar het grensconflict. 
De Russen beweren dat op een 
kaart uit i85i te zien is dat de 
grens de Chinese oever volgt. 
De Chinezen beweren dat de 
grens in het midden van de rivier 
loopt, waardoor zo'n zeshonderd 
eilandjes aan de Volksrepubliek 
China zouden toe vallen. 

Senkaku 
Over de Senkaku (Chinese 
naam) of Diaoyudaieilanden 
(Japanse naam) zijn de Volksre
publiek China en Taiwan en dat 
is zeldzaam  het eens: ze zijn 
Chinees. Japan veroverde deze 
eilanden in 1865 op China. Na de 
Tweede Wereldoorlog kwamen 
ze van 1945 tot 1972 onder Ame
rikaans gezag. Na schermutse
lingen in 1978 werd de kwestie 
bevroren, gedurende nu al meer 
dan dertig jaar  een oplossing is 
er nog steeds niet. 

Mongolië 
Mongolië maakte zich in 1921 
eenzijdig los van China. In 1946 
werd deze nieuwe staat door de 
Volksrepubliek China erkend in 
een verdrag met de Sovjetunie. 
Taiwan ziet zichzelf echter als de 
enige wettige regering van geheel 
China en erkent het verdrag tus
sen de Volksrepubliek China en 
de Sovjetunie derhalve niet. Het 
zegde dit verdrag in 1953 zelfs op 
en dat werd op 28 januari 1987 
nog eens herhaald. Desondanks 
is Mongolië momenteel een 
zelfstandige staat. 
Het gebied waar Mongolen 
wonen is echter groter dan het 
huidige Mongolië. Dit gebied 
in de Volksrepubliek China heet 

Golf van Tonkin 
Volgens een FransChinese 
conventie uit 1887 behoren alle 
eilanden die ten opzichte van de 
Parijse Meridiaan meer dan 105 
graden en 43 minuten oostelij
ker liggen bij China. Liggen ze 
westelijker, dan horen ze bij de 
toenmalige kolonie Vietnam. 
Volgens Vietnam verdeelt de me
ridiaan de gehele golf, volgens 
de Volksrepubliek China gaat het 
alleen om de eilandjes. Toen er in 
1970 in de zee naar olie gezocht 
werd, kon de kwestie niet meer 
opgelost worden. 

Grens ChinaVietnam 
De grens tussen de Volksrepu
bliek China en Vietnam is nog 
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ker liggen bij China. Liggen ze 
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Volgens Vietnam verdeelt de me
ridiaan de gehele golf, volgens 
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alleen om de eilandjes. Toen er in 
1970 in de zee naar olie gezocht 
werd, kon de kwestie niet meer 
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Tibet 
In 1950 werd Tibet bezet  of be
vrijd, volgens de Chinezen  door 
de Volksrepubliek China. In 1951 
kreeg Tibet binnenlandse auto
nomie, binnen de Volksrepubliek 
China en in 1952 gaf de Volksre
publiek China postzegels uit ter 
gelegenheid van de inlijving van 
Tibet [afbeelding 17). In 1956 ging 
Tibet Chinese postzegels gebrui
ken. Het is zeker geen toeval dat 
de Volksrepubliek China precies 
in dat jaar zegels uitgaf [afbeel
ding iS) waarop de zojuist ge
opende wegen stonden die van 
China door het hooggebergte lo
pen en Tibet ontsluiten, een feit 
waarop de Volksrepubliek China 
de nadruk legde. DeTibetanen 
benadrukten liever dat de wegen 
nodig waren voor de inlijving van 
Tibet door China. In 1959 was er 
overigens een opstand tegen de 
Chinese overheersing, die echter 
mislukte. Ook in 2008, in het 
jaar dat de Olympische Spelen in 
China werden gehouden, waren 
er ongeregeldheden; ze werden 
onderdrukt door het Chinese 
leger. 

Tot zo ver de acht grenscon
flicten; ik kan ze niet allemaal 
filatelistisch illustreren, maar ik 
vond dat ik ze in dit artikel toch 
allemaal moest melden. 
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OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) 
Postbus 603  7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 7678 
Tel. 053  433 55 00 Fax 053  434 10 94 
Email: h.vleemingtsopvstamps.com 
www.opvstamps.com 

Veiling 202: 3/4 april in Hampshire hotel APELDOORN te Apeldoorn. 

Nederland: gespecialiseerd aanbod klassiek met zegels, stempels en postgeschiedenis. 
Uitgebreid PORT Nederland en Overzeese Gebieden. 
Indonesië port 1950:5 op 100 Sen in kompleet vel incl. KOPSTAANDE OPDRUK 

Europa: aanbod vrijwel alle landen. 
Concentratiekampbrieven 2e wereldoorlog. 
Groot aanbod collecties in albums van € 50, tot duizenden euros. 

Onder andere de volgende kavels worden aangeboden: 

s§^iM5ri, 

v^ 7//r 
Brief naor Spanje met 4 ex 2j Brief naar Frankriß met platen I én II 

Brief uit kamp Dachau langstempel MOOK NIJMEGENA ROERMONDB 

Zaterdag 27 maart kijkdag in het Museum voor Communicatie te Den Haag 

INTERESSE? 
Vraag dan onze (nog steeds gratis!!) catalogus eens aan, 
een telefoontje, fax, email of brief(kaart) is voldoende! 
Vanaf ca.4 maart staan de tekst en de fotopagina's van deze catalogus op onze website. 

DE O.P.V., AL 39 JAAR EEN BEGRIP IN DE NEDERLANDSE FILATELIE!!! 

http://www.opv-stamps.com
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Leuk nieuws voor de verzamelaars van 
Eerste Dag Enveloppen en Maximumkaarten van de wereld. 

Wij hebben de afgelopen maand een winkelvoorraad FDC's uit Parijs overgenomen 
+/- 50.000 stuks, zeer gevarieerd met veel Frankrijk en Franse Kolonien. 

Eveneens hebben wij de, voornamelijk uit motief bestaande, voorraad 
Maximumkaarten en Eerste Dag Enveloppen gekocht van de 

firma Wien uit Amsterdam: +/- 75.000 stuks. 

Deze bieden wij aan voor onze normale prijs van 
50 eurocent per stuk. Daarnaast hebben wij ook 

vele brieven en fdc's geprijsd vanaf 1 euro. 

Na de beurs in Loosdrecht hebben wij onze 
afdeling koopjes( dit zijn partijen 

in insteekboeken en albums, geprijsd 
vanaf een tot honderd euro) opnieuw 

aangevuld met honderden partijen. 

De partijen boven de honderd euro kunt u, 
behalve bij ons kantoor ook 24 uur per dag en 
7 dagen in de week op onze website bekijken 
en direct bestellen. Alle partijen, behalve de 

dozen, zijn volledig gefotografeerd. 

www.postzegelpartijencentrale.nl 

Bent u van plan uw postzegels te verkopen, neem dan 
geheel vrijblijvend contact met een van onze 

ervaren inkopers op. Ons 
telefoonnummer is 070 3625263 

http://www.postzegelpartijencentrale.nl


DE EVOLUTIE VAN HET 
CHINESE BELASTINGSTELSEL 

DOOR V I N C E N T O N G , S I N G A P O R E 

Belastingzegels en documenten geven een goede indruk 

van de ontwikkeling van het economische systeem en 

de veranderingen in de politiekesociale structuur van 

een land. Het voorgaande gaat zeker ook op voor China. 

Vincent Ong uit Singapore was in staat over een periode 

van jaren een indrukwekkende collectie op te bouwen, en 

geeft hiervan met veel foto's een beknopt overzicht. 

Achtergrond 
Bewijzen dat er in China een 
grondbelasting werd geheven 
gaan terug tot bijna vierduizend 
jaar geleden Het landbouwbe
lastingsysteem van heden ten 
dage verschilt met wezenlijk van 
het systeem dat in het jaar 780 
door de belastinghervormer 
Yang Yan werd geïntroduceerd 
Hoewel toen de Volksrepubliek 
China in 1949 ontstond, was het 
belastingsysteem vrijwel verdwe
nen als gevolg van de decennia 
lang durende strijd 
De volgende dertig jaar wer
den grote hervormingen m het 
belastingsysteem doorgevoerd, 
die het politieke, sociale en 
economische leven weerspiegel
den Nieuwe belastingen werden 
geïntroduceerd in 1950 en ze 
werden steeds hoger, m relatie 
tot de veranderingen in het 
beleid van de overheid 
Toen Mao Zedong in 1976 over
leed, had de staat indirect alle 
controle over het gehele politieke 
leven in China Het platteland 
van China bestond uit commu
nes en vnjwel alle handels en 
productieactiviteiten waren 
eigendom van de staat of werden 
door de staat gecontroleerd 
Deze staatsbedrijven betaalden 
wel belasting aan de staat, maar 
de enige belasting van enig be
lang was de omzetbelasting 

2 Vanafn978 werden economische 
= hervormingen geïntroduceerd en 
^ buitenlandse bednjven werden 
■=«= aangemoedigd omjointven

2 Wres aan te gaan met Chinese 
^ bedrijven Staatsbednjven kregen 
^ meer controle over hun eigen m
" komsten en prikkels om tot meer 
: ; productiviteit te komen werden 
"" aangemoedigd Individuele 

f # personen werden aangemoedigd 
f nun eigen zaken te doen en klei

ne bedrijfjes werden losgemaakt 
van de collectieve bedrijven 
Deze ontwikkelingen maakten 
het noodzakelijk dat China het 

belastingsysteem aanpaste 
Ik heb het belastingsysteem in
gedeeld in vier penodes volgens 
de Chinese economische en 
politieke geschiedenis 

Keizerlijke periode 
Gedurende de keizerlijke penode 
 dit IS de periode voor 1911  was 
China hoofdzakelijk een feodale 
staat, waarbij de macht in han
den was van de keizers en de 
economie bestond uit landbouw 
De overheidsbelastingen werden 
meestal geheven over grond 
Met de opbrengst werden de 
onkosten van oe keizer betaald, 
waaronder die voor militaire 
operaties, het tot stand brengen 
van publieke werken, maar ook 
voor religieuze ceremonies 
Fiscale documenten uit deze 
penode bestonden voornamelijk 
uit registraties van grond, belas
tingaanslagen, admmistratieve
en ontvangstdocumenten, beide 
betaald in natura (voornamelijk 
rijst), maar later in zilveren geld 

Republikeinse periode [1] 
De eerste Republikeinse penode 
bestrijkt de jaren 19101920, 
inclusief de industnele revolutie 
In 1911 wierp dr Sun Yat Sun de 
Qingdynastie omver, om een 
republiek naar westers model te 
stichten China veranderde van 
een pnmair agransche economie 
in een revolutionairindustriële 
economie Binnenlandse be
drijfstakken als textiel en graan 
werden snel verder ontwikkeld 
Een toename van de uitgaven 
in de publieke sector was het 
gevolg van de invloed die de 
overheid had De politieke trans
formatie creëerde een nieuw 
financieel systeem, dat geken
merkt werd door een groot 
aantal onvolkomenheden. 

Republikeinse periode [2] 
De jaren '30 en '40 van de 
twintigste eeuw beschouwen 

we als de tweede Republikeinse 
periode, het was een tijdperk dat 
zich kenmerkte door burgerlijke 
onrust, knjgsheren en oorlogen 
Voor 1927 was de macht in het 
land gedeeltelijk m handen van 
krijgsheren Chiang KaiShek 
nam de leiding over in de natio
nalistische party, in een poging 
het land bijeen te houden De 
Russen ondersteunden een 
opstand m dne distneten in 
Sinkiang, terwijl de Japanners het 
noordelijk deel van het land bin
nenvielen m 1931 De burgeroor
log duurde tot 1949 
De republikeinse regenng nep 
een belasting op documenten m 
het leven, alsmede belastingen 
op tabak en alcohol (1912) en 
op contracten in (1914) Los 
van deze nieuwe belastingen 
bleven de bestaande belastingen 
(grondbelasting, invoerrechten) 
gehandhaafd Om de inflatie 
tegen te gaan en de voedselvoor
ziening voor militairen te garan
deren, werd de grondbelasting in 
natura geïnd 

Veel belastingen werden bedacht 
en geïntroduceerd door de 
republikeinse regering, naar 
het westerse model van een 
juridisch systeem en door mid
del van fiscale zegels De door de 
Sovjets ondersteunde opstand 
van november 1944 tot 1949 
leidde ertoe dat de republiek 
OostTurkestan ontstond Deze 
opstand staat in de geschiedenis 
bekend als de 'dnedistncten
opstand', waarbij de Chinese 
minderheid in lli,Tachengen 
ErTai een onafhankelijke entiteit 
vestigden, die door de Chinezen 
in 1949 werd verpletterd 

Socialistische periode 
Het tijdperk van 1950 tot heden 
kunnen we als de socialistische 
(of communistische) periode 
omschrijven Onder leidingvan 
Mao Zedong werd in oktober 
1949 de politieke macht in 

China door de communistische 
partij gecentraliseerd en werd 
de economie op socialistische 
wijze geherstructureerd Tussen 
1949 en 1956 werd nog een ge
mengde economie toegestaan, 
als overgangsmaatregel naar 
volledige nationalisatie van par
ticulier kapitaal en een centraal 
geleide productie Er kwamen 
diverse kwitanties met uitge
sneden merktekens, ten teken 
dat de belasting betaald was Er 
ontstond een uniform belasting
systeem, bestaande uit veertien 
categorieën belastingen die in 
het gehele land geheven werden 
Hieronder waren de belasting 
op grondstoffen, op industne en 
handel, invoerrechten, belasting 
op documenten, slachtbelasting, 
grondbelasting, belasting op 
transacties en landbouwbelas
ting 

Een belangrijke modemisenng 
van het belastingsysteem was 
de introductie van de belasting 
op de verkoop van goederen, ver
plicht gesteld voor 22 goederen 
met een groot omzetvolume 
Een nieuwe sene belastingwetten 
werd geïntroduceerd, waarbij de 
overheid vooral het doel had de 
bevolking te controleren Tussen 
1956 en 1978 werd geexpenmen
teerd meteen planeconomie 
naar Sovjetmodel en de private 
sector verdween vrijwel in zijn 
geheel Eind 1978 bestond nog 
slechts de omzetbelasting, in 
het licht van de opvatting van de 
Sovjets dat socialistische landen 
geen belastingen nodig hebben 
Vanaf 1978 deden nieuwe 
economische denkbeelden 
hun intrede, vooral om China 
voor de rest van de wereld te 
openen Het resultaat van deze 
succesvolle hervormingen is nu 
zichtbaar 

Noot: 
Na het behalen van diverse gou
den medailles op FlPtentoon
steüingen heb ik besloten mijn 
collectie van de hand te doen. De 
scans die ik aanvankelijk voor 
dit artikel maakte, waren helaas 
van onvoldoende kwaliteit voor 
publicatie in dit blad Mijn dank 
gaat derhalve uit naar het veiling
huis Philachina m Hongkong, 
dat bereid was scans van goede 
Icwaliteit te maken, geschikt voor 
publicatie. 

Vertaling Ren^HilIesum, Roosendaal 
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Blanco voorbedrukt document uit de Ming dynastie Al sinds de vroegste dynastieën 
was er een eenvoudige manier van belasting betalen Belastingformulieren werden 
vervaardigd van houtpulp van een bedrukking voorzien en lokaal gebatikt Het hier 

getoonde document werd uitgegeven ten tijde van de heerschappij van Keizer Wan Li 
f1573 1620) De relevante informatie als data te betalen bedrag en dergelijke werden 

door de lokale belastingontvangers ingevuld 
n 

Boven voorbedrukt biljet voor grondbelasting uit de Ming dynastie 
7624 De bedrukking werd verzorgd door de districtsadministratie 

voor grondbelasting Van de bovenste vier karakters werden de 
eerste twee bedrukt en de laatste twee met de hand geschreven 

X i '&X //fc ^ Links China s eerste belastmgzegel 3 cents Revenue in rood 1897 
' " I Gedrukt door Watedow ai Sons Zulke zegels waren in eerste 

£] instantie bedoeld om als belastingzegel gebankt te worden Dit 
ging echter met door ze werden met vernietigd maar overdrukt 

-* s«iw*'V»<»oi| om als postzegel gebruikt te worden Van de originele zegel zijn er 
zonder overdruk slechts 5^ bekend 
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De zogenoemde Grote Muur uitgifte van ic)i2 De eerste Republikeinse uitgifie werd 
gegraveerd en gedrukt in Peking Er bestaan ca 20 000 verschillende opdrukken uit het 
merendeel van Chinese provincies gemeenten steden en belastingkantoren Daarnaast 

bestaan er overdnjkken van commerciële bedrijven In 7916 verschenen de Black 
Yunnan opdrukken (onderste twee zegels) 

Spaarbankboekje Links een boekje uitgegeven 
door de fonge Broers Spaarbank met speciaal 

voorkeursrentetarief voor een dienstplichtige 
soldaat van de zesde gemengde brigade in 

Sichuan injanuan 7927 fiscale zegel van 2 cent 
Grote Muu? met rode opdruk Sichuan (Bendig 

R15J Rechts de achterzijde van het boekje met 
propaganda voor spaarzaamheid en hard werken 

om meer spaarkansen te creëren 

i f f 
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Vrijstelling van grondbelasting in verband met een overstroming in de jaren '20 van 
de twintigste eeuw Document van het departement van Financien van de provincie 

Fengtian Door de overstromingen was het land waardeloos geworden De landeigenaar 
diende een verzoek om vrijstelling in en door middel van zes fiscale zegels van ic 'Grote 

Muur" werd de vnjstellmg verleend 

Belasting voor vervangende kadastrale gegevens De histonsche betekenis van dit 
document ligt vooral in het feit dat in de tekst wordt vermeld dat in plaats van 

traditionele opgeplakte belastingzegels kon worden volstaan met een rood stempel ten 
teken dat de belasting betaald was In 1925 was mijnheer Wang in het district Hsi Hu 
met (meer) in het bezit van een kadastraal eigendomsbewijs Om een nieuw bewijs te 
verkrijgen moest hij het volgende betalen 10 c om een blanco eigendomsformulier 

te kopen 50 c eigendomsbelasting en $ 120 omzetbelasting omdat hij het eigendom 
wilde verkopen 

m Een vroege communistische staatsobligatie, om precies te zijn een 'Chinese 
Sovjetrepubliek obligatie voor economische ontwikkeling', geïntroduceerd en 

goedgekeurd door voorzitter Mao Zedong in 1933 De nominale waarde is $0 c en de 
terugbetaling van het kapitaal zou in oktober 1936 hebben moeten beginnen met een 
volledige terugbetaling in vijfjaar door inwisseling van de zeven aangehechte coupons 

Maar aangezien alle zeven coupons er nog aanzitten heefl de eigenaar van de obligatie 
nimmer iets van het geld teruggezien 

Huwelijkscertificaat uit 7926 Een huwelijkscertificaat was een contract zoals alle 
andere commerciële contracten Dit contract is voorzien van vier fiscale zegel van 10 c 

fiscaalzegels met 'graan'-design 
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L/M/CS gerechtelijke zegels van het manonettenregime in Manchukwo 1934 Bij de 
bezetting door Japan van het noordoosten van China werden gerechtszegels uitgegeven, 

die in gebruik bleven tot aan tot aan de Japanse overgave in ig4^ 
Rechts deze bouwvergunning is voorzien van twaalf gerechtszegels van 10 Fen 

uitgegeven op pjuli 15^4 en gedrukt mJapan 

A serie ster en maan (1945) Tussen november 1^45 en december 
7949 gaven drie districten twee zegels van $emo Yuan uit 
In verband met de slechte economische toestand die werd 

veroorzaakt door de oorlog was er papierschaarste en gebrek 
aan drukmaterialen Ook omdat er om veiligheidsredenen op 

verschillende plaatsen gedrukt moest worden bestaan er veel zegels 
m verschillende kleuren papiersoorten en formaten 



" > ^ 
^ 

K 
s* 
Ä 

i^ ^l 
^ 
^ 
'yk 

f 
A 
% 
11 
M 
n 
f 

4
^\ 

'A 
% 
^ ^ 
/t. 

h 
4h 
i t 
1 
^ii 
t^ 
^, 
JL 
A 
■t 
/^ 

% 

^ 
Ä 
m 
■ff 
»»» 

' ^ ' 
'ft 
tii 
^^ 
'̂V 

X 
y f ^ ^ 

^̂ 1 
'é 
j : ~ 

X ^^ 
^ 

f̂  
tü 
ft 
A 
yt 
^] 
3f 

i l 
t^ 
^^ 
^ 
* 
^ 
•fct 

^ 
* 
?

fc 

t 
X

!M 
V 
m^ 
x> 
yX 

X 
5 > , 

^ i 

F/sco/e zege/ 'L/w Ho pagode Dah Tung drukproeven ig^g Voorhuwelijkse overeenkomst om een ongebonden bruid te accepteren provincie 
Shanxi De belasting bedroeg 40 c twmtyg zegels van 2c uit de emissie kaart en vlag 

Mocht de bruid hertrouwen dan is het tarief $ 110 
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200 
Consulaire belasting, betrekking hebbend op een Chinese emigrant 1940 Links 

Mijnheer Lim Tze 22jaar oud emigreerde img^o uit een dorp in de provincie Fukien 
naar Negen Simbian Maleisië Maleisië verstrekt hiervoor een inreisvisum Midden Het 
ministene van Buitenlandse Zaken van China verstrekte een paspoort via het consulaat 
in Kuala Lumpur met twee consulaire zegels van $ 2 en vier ofkrzegels van $ 1 Rechts 
Tenslotte werd meneer Lims immigrantenstatus in Maleisië qjïaee/ bevestigd door de 
afgifte van een officieel certificaat van registratie door van het ministene van Buiten 

landse Zaken van China Hiervoor werd een consulaire zegel van 20 c geplakt 



Rechts feestbelasting 1^48 Om buitensporige consumptie tegen te gaan werd een 
feestbelasting ingesteld Chinese feesten en partijen hadden de gewoonte uitbundig 
te zijn en extreem duur Omdat de kosten doorgaans ten laste van de publieke zaak 

kwamen, werd een feestbelasting in het leven geroepen om verspilling te ontmoedigen 
en een redelijke consumptie aan te moedigen De belasting bedroeg 15 tot 20% van de 

kosten van het feestje als de kosten de ^00 Yuan te boven gingen Het exacte bedrag 
werd vastgesteld door de locale ovedieid De feestbelasting moest door de restaurateur 

betaald worden We zien een restaurantbon voor een diner met daarop de naam van di 
gastheer Het belastingkantoor van Hangzhou was verantwoordelijk voor het opleven 

en innen van de feestbelasting aanslag van dit bijzondere diner Er werd betaald met 
vifmaal een zegel van 5 c (emissie 'Boerden/ 1^48) Op de achterzijde (uiterst rechts) 

met de gastennamen gasten, worden de gerechten en de kosten gespecificeerd 

f mêak. %k. 

f<f.f4f 

Roven handstempets 
bewijs van verzekering 
en verzendbewijs van 

een pakket Een bewijs 
van verzekering van de 

Chinese Verzekerings 
maatschappij' i^juli 

7957 voor de brand 
verzekering van de Li 
Xmgtextielfabnek in 
Wuxi City Er werden 
twee blauwe recht 

hoekige zegelstempels 
geplaatst met de tekst 

'belasting betaald 
en de naam van de 

persoon en nummers 
De bruine kaart is een 

verzendbewijs voor een 
pakket van de grens 

Chin Cha Ka naar 
Harbin, 7951 
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Hierboven twee voorbeelden van uitgesneden ontvangstbewijzen Het formulier 
links betreft slachtbelasting De provisorische regels voor slachtbelasting in ig^o 

waren bestemd voor buitenlandse bedrijven Als het vlees door de slachter zelf werd 
gegeten, verviel de slachtbelasting De slachtbelasting bedroeg 4% gebaseerd op het 
gewicht na slacht en uitgaande van de actuele marktwaarde van het geslachte dier 

Het Imkerdocument (datum 20juni ^%oj werd uitgegeven door het 'Administratieve 
belastingkantoor Zuidjiansu No g in het district Wuxi voor een slagerij met de 

naam Fan Dinjun Er moest $y2 600 betaald worden voor het slachten van twee 
varkens Hoe dit bedrag tot stand kwam ziet u in het diagram links naast het stuk 
Het rechter voorbeeld betreft een handelsbelasting van 25% Uit het uitgesneden 

ontvangstbewijs blijkt dat de slager uit Wuxi $ I8T50 moest betalen voor de verkoop 
van varkensvlees ten bedrage van S 726 000 Hoe het belastingbedrag uit het 
afgebeelde stuk valt af te lezen ziet u ook weer m een diagram weergegeven 

201 
Links verzekeringspolis, uitgegeven door de 'Volksverzekenngsmaatschappij van 
China', 7953 Het hetrefi een transportverzekering voor een nouten boot Rood 
zegelstempel en een rood stempel van de verzekeringsmaatschappij 



STUDIEGROEP CHINA FILATELIE 
IS VEERTIG JAAR JONG 

Levendige club laat veel verzamelaars aan hun trekken komen 
D O O R J O H A N S E V E N H U I J S E N , R O T T E R D A M 

Deze maand bestaat de Studiegroep China Filatelie veertig 

jaar. Op 22 maart 1969 werd de studiegroep opgericht 

tijdens een bijeenkomst in het Postmuseum in Den Haag. 

Leuk detail: het jubileum wordt, veertig jaar later, op 

dezelfde locatie gevierd (al heet die nu Museum voor 

Communicatie); een aantal leden van het eerste uur zal 

daarbij aanwezig zijn. 

Verzamelgebied China 
Dat de studiegroep een groot 
aantal trouwe leden heeft, hangt 
ongetwijfeld samen met het 
verzamelgebied China, dat een 
onuitputtelijke bron van filatelis-
tisch plezier is. 
Oorlogen, revoluties, buiten
landse bezettingen, burgeroor
log en staatsgrepen, maar ook 
inflatieperioden maakten het 
leven voor de Chinezen in de 
afgelopen honderdvijftig jaar 
vaak zwaar, maar ze zorgden ook 
voor een enorme rijkdom aan 
postale autoriteiten en uitgiften. 
Op geen enkel moment in de ge
schiedenis was het uitgestrekte 
China een postale eenheid. Ook 
vandaag de dag is dat nog niet 
het geval: Taiwan, Hongkong en 
Macao hebben, naast de VoFks-
republiek, allemaal hun eigen 
(postale) onafhankelijkheid. Voor 
velen is die boeiende geschiede
nis de aanleiding om zich in de 

1 

1 ua&iQp 
Afbeelding i 

Chinese filatelie te storten. 
Behalve die boeiende politieke 
situatie laat ook de duizenden 
jaren oude Chinese cultuur zijn 
duidelijke sporen na in de Chi
nese filatelie, vooral waar het de 
fraai vormgegeven modernere 
uitgiften betreft. Ook dat geeft 

Chinese postzegels een belang
rijk stuk aantrekKings kracht. 
Dan zijn er natuurlijk ook nog de 
verzamelaars die vooral geboeid 
worden door de enorme aantal
len verschillende opdrukken of 
door het gepuzzel met Chinese 
karakters. 

102 

Afiieelding 2 

De getoonde brief uit 1981 
(aftieelding 1) is eigenlijk niets 
bijzonders: een binnenlandse 
brief uit het plaatsje Sin Lung 
in de provincie Szechuan naar 
Shenyang, maar er valt al heel 
wat aan te beleven: een tweetalig 
stempel met Tibetaanse tekst, 
een stempel dat aangeeft dat 4 
fen port moet worden betaald. 
Zulke gewone bijzondere brieven 
zijn ook een boeiend onderdeel 
van de China Filatelie. 
Als verdere voorbeelden vindt u 
op deze pagina een kleine greep 
uit het enorme aantal uitgiften 
uit allerlei perioden waaruit de 
politieke verwikkelingen en de 
rijke cultuur van het Tand spreken 
(apeelding2). 

Studiegroep China 
Waar hun fascinatie met dit ver
zamelgebied ook vandaan komt, 
alle China-verzamelaars komen 
aan hun trekken bij de Studie
groep China Filatelie. Voor de 
leden organiseert de studiegroep 
vijfmaal per jaar een levendige 
bijeenkomst m Utrecht, waar 
onder meer een goed gevulde 
verenigingsveiling plaatsvindt. 
Viermaal per laar verschijnt het 
Bulletin van de studiegroep, 
waarin aandacht wordt gegeven 
aan alle aspecten van de Chinese 
filatelie. Door rechtstreeks con
tact met de Chinese posterijen 
kan de studiegroep haar leden 
tegen aantrekkelijke tarieven 
nieuwtjesabonnementen bieden. 
Via de studiegroep komen ook 
vele uitgiften beschikbaar die 
via de normale kanalen niet 
verspreid worden, zoals locaal 
uitgegeven gelegenheidsvelletjes, 
vaak met aansprekende thema's. 
In de studiegroep is ook een 
rijkdom aan gespecialiseerde 
kennis aanwezig, ten eerste bij 
de medeleden, ten tweede in 
de bijzonder goed voorziene 
bibliotheek. Iedereen met een 
vraag - bijvoorbeeld ook over de 
echtheid van bepaalde zegels of 
poststukken - kan verder worden 
geholpen. Belangstelling? Neem 
dan contact op met het secreta
riaat van de Studiegroep China 
Filatelie, Boschmanswegi3, 
1871 AW Schoorl.U kunt ook 
bellen (072-5818583) of mailen 
{mfo@chinafilatelie.nt) en nadere 
informatie is ook verkrijgbaar op 
de website van de studiegroep 
{www. chinafilatelie. nt). 

mailto:mfo@chinafilatelie.nt
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Zeer scherp geprijsd NEDERLAND, postfris zonder plakker 

2q 
3d 
4 
13 
17 
19 
21 
22 
32 
32a 
33a 
49 
5055 
5676 
61b+c 
66 
67 
70 

€ 1050,
€ 2100,
€ 900,
€ 110,
€ 120,
€75,
€ 180,
€ 180,
€ 225,
€ 105,
€75,
€ 750,
€40,
€ 2800,
€ 695,
€95,
€50,
€32,

71 
72 
7780 
79 
8283 
8486 
8789 
90101 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
102103 
104105 
107109 
110113 

€40,
€70,
€ 2400,
€585,
€18,
€ 520,
€27,
€ 2395,
€27,
€30,
€60,
€ 150,
€280,
€ 435,
€ 140,
€ 510,
€ 180,
€ 12,50 

114120 
121131 
132133 
134135 
136138 
139140 
141143 
149162 
163165 
166168 
177198 
199 t/m 331 
346349 
518537 

€55,
€ 760,
€ 135,
€60,
€ 145,
€15,
€15,
€ 975,
€425,
€9,
€ 520,
ä 45% C.W. 
€285,
€650,

7780, € 2400,

Oert.W.MoelJes 

Roltandlng 
118 
1931 
3356 
5770 
7173 
7477 
7881 
8285 
8689 
9093 
9497 

€895,
€ 240,
€ 315,
€ 150,
€ 195,
€85,
€50,
€75,
€50,
€90,
€80,

Brandkast 
17 

Port 
3 
4 
7 
10 
12b3 
2728 
2930 
3143 
4460 
6164 
67a+b/68a+b 
6979 

€895,

€30,
€45,
€695,
€60,
€450,
€ 550,
€39,
€ 795,
€315,
€39,
€ 575,
€39,

Zeer voordelig NEDERLAND, postfris, periode 19502007 

Alle series van nr. 538 t/m nr. 756 zijn apart te bestellen ä 30% C.W. (bv. nr. 556560 voor € 34,50). 
Alle series van nr. 757 t/m nr. 1063 zijn apart te bestellen ä 25% C.W. (bv. nr. 854 blok kinderzegels voor € 10,). 
Vanaf nr. 1064 t/m nr. 2365,10% onder postkantoorprijs (ook apart te bestellen), (bv. verhuisvelletje nr. 1672 voor € 5,75). 
Vanaf nr. 2366 t/m 2549 te besteiien voor postkantoorprils (ook apart te bestellen). 

IVIooi gebruikt NEDERLAND 

Luchtpost 
13 
45 
68 
9 
10 
11 
1213 
14 

€ 145,
€0 ,80 
€45,
€47,50 
€0 ,80 
€0 ,25 
€ 325,
€1 ,75 

Internering 
1 € 245,
2 € 140,

DIsnstzeflBls nr. 2526, poMfrts, 
met certificaat C. Muls, € 425,

Nr. 104 In blok, gebruikt, 
e 255,

13 
46 
712 
1318 

€75,
€45,
€ 120,
€90,

19 t/m 43 è 30% C.W. 

44 €30,
4577 ä 30% C.W. 
48 
49 
5055 
5676 
61b■^c 

€ 275,
€45,
€0 ,75 
€13,
€ 575,

7879 è 30% C.W. 
80 e 375,
81100 è 30% C.W. 
101 € 395,
102129 ä 30% C.W. 
130 € 125,
131 € 120,
132373 ä 30% C.W. 
374773 ä 25% C.W. 

Roltandlng 
118 
1931 
3356 
5770 
7173 
7477 
7881 
8285 
8689 
9093 
9497 
98101 

€ 155,
€45,
€ 105,
€35,
€60,
€22,
€13,50 
€13,
€15,
€22,50 
€20,
€18,

Dlenst 
18 € 110,
915 €22,
1619 € 17,50 

Luchtpost 
68 
12 
13 
1213 
Port 
1 
2 
312 
1326 
2728 
2930 
3143 
4460 
67a■^b/ 
68a)b 

€5,50 
€45,
€45,
€85,

€4 ,50 
€6,

€35,
€18,
€60,
€4,
€45,
€7 ,50 

€ 550,

Postpakket̂ errekenzegels 
12 € 26,

PostbewtJs 
17 

Telegram 
112 

€ 160,

€ 1300,

Nr.TG7, €1460rOpbrteMuKJe 
mat N.V.P.H. certificaat 

Originele PTT jaarcoiiecties, postfris, zeer voordeiig 

1975 € 100,
1976 € 35,

1977 
1978 
1979 

€10,
€8,
€6,

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

€10,-

€9,-

€8,-

€8,-

€8,-

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

€10,
€11, 
€11,50 
€10,
€7 ,75 

1990 € 12,50 
1991 € 10,
1992 
1993 
1994 

€14,-

€14,-

€16,-

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

€21,-

€24,-

€25,-

€26,-

€28,-

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

€29,
€44,
€41,
€40,
€39,

2005 € 39,
2006 C 46,
2007 € 47,50 

iNDONESIË, postfrisse Jaargangen Incl. blokken en zegels uit biok (tot 1989) 

1970 € 21,-
1971 € 32,-
1972 € 18,-
1973 € 15,50 

1974 € 31,-
1975 € 14,-
1976 € 24,-
1977 € 34,-

1978 € 13,-
1979 € 12,-
1980 € 31,-
1981 € 35,50 

1982 
1983 
1984 
1985 

€ 195,-
€46,-

€47,-

€9,-

1986 € 11,-
1987 € 17,-
1988 €98,-
1989 € 99,-

1990 € 27,-
1991 € 27,-
1992 e 29,-
1993 €31,-

1994 
1995 
1996 
1997 

€27,-

€28,50 
€52,-

€18,-

1998 e 51,-
1999 € 32,-
2000 € 37,-
2001 € 32,-

NEDERU^NDSE ANTILLEN, postfrisse ARUBA, postfrisse Jaargangen 

1990 €12,- 1994 €23,50 1998 €46,-

1991 €15,50 1995 €16,50 1999 €46,-

1992 €17,- 1996 €27,- 2000 €44,-

1993 €12,50 1997 €34,50 2001 €52,-

1986 € 13,50 
1987 €9,50 
1988 € 11,-
1989 € 10,-

1990 
1991 
1992 
1993 

€ 10,25 
€9,50 
€7,-

€8,-

1994 
1995 
1996 
1997 

e 7,75 1998 
€ 11,- 1999 
€ 10,- 2000 
€ 17,50 2001 

€10,50 
€ 14,25 
€ 12,75 
€11,-

Snelle levering na vooruitbetaling op SNS4iank rek.nr. 94.41.36.400. WIJ bieden volledige kwaliteitsgarantie. Voor bestellingen vanaf €40,

I worden geen verzendkosten berekend. Betere series en nummers worden geleverd met certificaat van echtheid. Beztehtlglng altijd m(%elUk na 
■telefonische afspraak. 
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DE 'HELLEBREKERS 2 0 0 9 ' 
D O O R R . C . B A K H U I Z E N V A N DEN B R I N K , L E I D E N 

Er werd al eerder in Filatelie over 
geschreven: na elf jaar is er weer 
een nieuwe editie - de achtste 
- van Ceuzendam's Catalogus 
van de Postwaardestukken van 
Nederland en Overzeese Rijksde
len verschenen. De auteur van 
de nu volgende bijdrage spreekt 
echter liever van een geheel 
nieuw werk: de eerste editie van 
de 'Hellebrekers'. Hij heeft kritiek 
op de stiefmoederlijke behande
ling van de druktechniek in het 
nieuwe handboek. 

Op alle fronten is Ten Ceuzen
dam's handboek - want er is hier 
veel eerder van een handboek 
sprake dan van een catalogus 
- onvergelijkbaar met vonge cata
logi postwaardestukken van Ne
derland en Overzeese Gebieden 
Er IS geen enkele reden om vast 
te houden aan een oude naam, 
ook al omdat Ten Geuzendam 
deels voortborduurde op de nog 
oudere traditie van Zwolle, Van 
der Veer en anderen Anderzijds 
was Ten Geuzendam een hande
laar en de voornaamste bron van 
materiaal voor verzamelaars van 
postwaardestukken, naast de 
bijeenkomsten van Po&Po 
Het was dan ook logisch dat 
juist Po&Po op zich nam om na 
de dood van Ten Geuzendam 
een overzicht van de postwaar
destukken bij te werken en 
beschikbaar te stellen aan de 
verzamelaars Met als resultaat 
de 'Hellebrekers' dus - maar mis
schien moet om elke schijn van 
persoonsverheerlijking te ver
mijden maar gewoon gesproken 
worden over de PoelPo Catalogus 
van de Postwaardestukken van Ne
derland en Overzeese Rijksdelen 
De non-commerciele insteek 
van Po&Po valt in de catalogus 
goed te merken Voor de meeste 
stukken van Nederland - in ieder 
geval het naoorlogse deel - is de 
prijsstelling uiterst conservatief 
alsof het beschikbare maten-
aal ruimschoots de vraag zou 
overtreffen 
Daar waar dat duidelijk met 
het geval is gaat de redactie de 

^ confrontatie uit de weg door 
= geen prijzen te noemen 'daar 
^ er weing vraag en aanbod van 
•^ deze enveloppen is, is afgezien 
2 van cataloguspnjzen 'Wie echter 
= - bijvoorbeeld bij de pakketpost-
^ postzegels - de biedingen heeft 
" gevolgd op het materiaal dat de 
- afgelopen twee jaar op eBay en 
"" Marktplaats werd aangeboden, 

M g kan met anders dan concluderen 
^ dat die handel zeer levendig IS en 

dat er vaak met-misselijke prijzen 
worden neergeteld Dat dit al dan 
met bewust wordt genegeerd [̂ ] 
lijkt eerder op een anstocratische 

poging om het grote geld uit de 
ambiance van Po&Po te houden, 
dan dat het een realistische kijk 
op de werkelijkheid verbeeldt 
Over pakketpostzegels gespro
ken' Dat deze postzegels m een 
boek over postwaardestukken 
zijn terecht gekomen is op zich 
zelf al hoogst merkwaardig Dat 
geldt ook voor de expressepost-
zegels Deze soorten postzegels 
worden hier uitgebreid opgeno
men Niet opgenomen worden 
de aangetekend-postzegels en 
de Garantiepost-postzegels' 
Wat IS echter de definitie van 
een postwaardestuk' In de 
inleiding van de catalogus wordt 
de definitie van de Federation 
Internationale de Philatelie (FIP) 
aangehaald 

A generally accepted definition of 
postal stationery can be stated as 
foilows Postal stationery comprises 
postal matter which either bears 
an officially authorized pre-prmted 
stamp or device or inscription 
indicating that a specific rate of 
postage or related service has been 
prepaid 

Ik geef de definitie hier in het 
Engels, omdat die versie 
bindend is (zie ook de website 
www postalstationery org/) Verder 
wordt door de FIP slechts een 
aantal voorbeelden gegeven, 
ervan uitgaand dat de definitie 
voldoende duidelijk is Het En
gelse woord stationery heeft als 
betekenis drukwerk - al dan met 
bedrukte kaarten, enveloppen, 
formulieren en dergelijke Los 
zegel- of stickerachtig drukwerk 
lijl<t er met mee bedoeld te 
worden, al wordt dit nergens 
expliciet vermeld Determposto/ 
matter m de definitie suggereert 
misschien iets dat zelfstandig 
een postale functie kan vervul
len Een losse postzegel kan 
nooit los een postaal systeem 
in gestuurd worden, daar ligt de 
grens met een postwaardestuk 
Pakketpostzegels, aangetekend-
postzegels, expresse-postzegels 
en Carantiepost-postzegels zijn 
alle postzegels omdat ze dienen 
voor een vooruitbetaalde dienst 
en omdat ze pas als ze op een 
zending zijn geplakt hun functie 
kunnen vervullen 
BIJ de redactie heeft denk ik mee
gespeeld dat deze postzegels 
het verdienen om eindelijk eens 
overzichtelijk gepresenteerd in 
een boekwerk terecht te komen, 
zeker zolang de NVPH-catalogus 
weigert ze een aparte rubnek te 
gunnen We kunnen de redactie 
dus dankbaar zijn voor het feit 
dat de expresse-postzegels en de 
pakketpost-postzegels nu m het 

handboek zijn opgenomen' 
BIJ de Nederlandse postwaar
destukken IS er een groot aantal 
recente enveloppen (aange
tekend, expresse) waarbij de 
vereiste (waarde)aanduiding met 
op de envelop te vinden is, maar 
op het verzenddocument De 
envelop is daarmee slechts een 
meegeleverd stuk verpakkmgs-
matenaal Een verandering in het 
verzenddocument betekent dan 
ook een nieuw postwaardestuk' 
In deze catalogus is daar geen 
rekening mee gehouden 
Kortom, wat postwaardestukken 
eigenlijk zijn verdient duidelijk 
herziening 
De redactie heeft duidelijk de 
keuze gemaakt om vananten 
van postwaardestukken die 
eerder als subnummer waren 
opgevoerd nu te upgraden naar 
hoofdnummer als er sprake was 
van een bewuste keuze Niet 
duidelijk IS de keuze van wie' 
Van de posterijen of de drukke-
n j ' Wat voor spanningsveld dit 
oplevert zal ik verderop behan
delen 
Er IS een reusachtige hoeveelheid 
werk verricht door de redactie en 
het resultaat is grandioos Op 
een groot aantal punten is heel 
duidelijk een aanzet gegeven 
voor verdere uitbreiding Maar 
kan er alleen maar worden geju
beld over deze publicatie' 
Er IS hierboven al een enkele 
kritische kanttekening geplaatst 
en hieronder zullen er nog een 
aantal volgen die veel ernstiger 
van aard zijn Ze hebben vooral 
te maken met de veronacht
zaming van druktechmsche 
aspecten, of met het feit dat men 
er onvoldoende kijk op heeft (of 
wil hebben) 
Mijn kritiek stoelt op een der
tigjarige ervanng met vooral de 
druktechmsche Kanten van de 
filatelie Het is mogelijk dat mijn 
opmerkingen dienaangaande 
nogal hard overkomen 
De redactie van deze catalogus 
heeft besloten om bij de beschrij
ving van de postwaardestukken 
de standaardvermelding van 
de toegepaste druktechniek te 
schrappen, behalve als dat nodig 
IS om verschillen aan te geven 
Als dat nodig is worden detailaf 
beeldingen geplaatst 
Als ik de nogal krampachtige 
omgang met de druktechniek 
moet interpreteren dan kan 
ik eigenlijk met anders dan 
concluderen - ook al omdat mijn 
naam herhaalde malen valt - dan 
dat de redactie druktechniek ziet 
als iets waarmee je de heden
daagse verzamelaar maar met 
teveel moet vermoeien Dat is te 
moeilijk, het is met of nauwelijks 

inzichtelijk te maken, met altijd 
relevant en bovenal op de keper 
beschouwd toch maar de hobby 
van één enkele filatelist 
Het weglaten van informatie 
over druktechniek of- daar waar 
het onvermijdelijk is er iets over 
te melden - het zoveel mogelijk 
omzeilen van het onderwerp is 
bijzonder bedenkelijk Het is een 
ontwikkeling die een ongewenste 
precedentwerking kan hebben 
bepaalde catalogusmakers 
zouden er een aanleiding in kun
nen zien om - ongehinderd door 
kennis - zich te spiegelen aan dit 
voorbeeld' 
Nog sterker dan bij postzegels 
kun je bij postwaardestukken de 
druktechnieken en hun onder
linge verschillen voelen en zien 
Door de verzamelaar daar bij elk 
postwaardestuk nadrukkelijk op 
te wijzen zou een verzamelaar 
die gevoelig is voor druktechniek 
(en drukkunst') kunnen helpen 
om meer te weten te komen over 
die technieken en te leren ze te 
herkennen Kennis en informatie 
die uit een catalogus wordt ge
schrapt, zal in de nabije toekomt 
met snel weer in ere worden 
hersteld De redactie geeft 
hiermee blijk van een vergaande 
kortzichtigheid 
In de filatelie spelen kleurver
schillen een grote rol Problema
tisch IS dat die kleurverschillen in 
de loop der tijd kunnen ver
dwijnen door dat het materiaal 
'verkleurd' raakt Kleur is geen 
constante in de tijd' 
Daarentegen zijn er karakte
ristieken van het matenaal die 
met veranderen in de tijd Een 
daarvan is in de inleiding van de 
catalogus terug te vinden onder 
het lemma 'Raster' 
Wat dus sterk verandert in de 
tijd - en daar wijst de redactie 
ook op - zijn de kleuren van de 
luchtpostbladen 'Het papier van 
bijna alle luchtpostbladen is zeer 
gevoelig voor (zon)licht Verkleu
ring treedt snel op,' schnjven de 
samenstellers 

Met dne concrete voorbeelden 
wil ik duidelijk maken waar het 
qua opstelling in de catalogus 
met goed zit en in hoeverre dit 
- met respect voor de kennis van 
anderen - voorkomen had kun
nen worden Die drie voorbeel
den zijn respectievelijk 
- Nederland bnefkaarten 2002, 
- Nederland adreswijzigingskaar-

ten200i, 
- Nederland en Nederlands 

Nieuw-Guinea luchtpostbladen 
1955-1961 

Nederlandse briefkaarten 2002 
BIJ het lemma 'Raster' wordt 
door de redactie het volgende ge 
steld 'Inde rubnekVerzamelge-
bied Nederland in het NMP laat 
auteur RC Bakhuizen van den 
Bnnk zien dat 'raster' belangrijk 
kan zijn voor het onderscheiden 
van postwaarden die in eerste 
instantie identiek lijken Voor 
postwaardestukken is de studie 



nog niet zo ver gevorderd dat 
raster een herkenningscriterium 
voor de catalogus is. Slechts bij 
de briefkaarten G387 en G388 is 
het raster als herkenningspunt 
ingevoerd om de Walsalldruk en 
de Enschedédruk te onderschei
den.' 

De opmerking over het maar 
weinig gevordferd zijn van de 
studie op dit punt is volledig 
bezijden de waarheid; die zegt 
meer over met welke ogen de 
redactie de publicaties in het 
maandblad Filatelie (en op het 
internet, waarnaar regelmatig 
wordt verwezen) heeft gevolgd. 
Die rastering bij de briefkaarten 
wordt omscnreven als gevallen 
dominosteentjes tegenover een 
tuinhekje en er wordt gesteld dat 
het zichtbaar is met een goed 
vergrootglas. Ik kan dit slechts 
beamen! 
De verschillen tussen bijvoor
beeld de verschillende opla
gen van de vastekaderzegels 
(persoonlijke postzegels) van 
Nederland berusten op hetzelfde 
idee  de stand van de rasters, 
de rasterhoeken. Maar daar 
verwacht ik in nog geen honderd 
jaar dat een cataloguscommissie 
zal besluiten om aan de desbe
treffende zegels eensubnummer 
toe te kennen  laat staan een 
hoofdnummer! Kortom, een zeer 
prijzenswaardig besluit dit in de 
postwaardestukken catalogus 
wel te doen. Alleen: waarom 
geen afbeeldingen meegeleverd? 
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'Dominosteentjes' 

iuwtwiimmtmntuüi; 
'Tuinhekjes' 

Helaas geldt nu juist voor deze 
bnefkaarten dat ook zonder te 
letten op het verguisde begrip 
'raster' de gezochte kenmerken 
hadden kunnen worden gevon
den, te weten met enige goede 
observatie. Kijk maar eens goed 
naar de vorm van de cijfers in 
het jaartal '2002'\ 

treffende briefkaarten is die 
verticaal, bij de Enschedédruk 
horizontaal. Juist bij postwaar
destukken is  dankzij hun veel 
grotere afmetingen  de papier
richting met enige oefening feil
loos vast te stellen. Ze is bij zeer 
veel postwaardestukken prima 
te hanteren als onderscheidings
kenmerk! 

Nederland adreswijzigings

kaarten 2001 
De 'duale' kaarten van 2001 
(f 0.85/39 C) zijn door Walsall 
Security Printing gedrukt in 
offset, in stroken van 5 kaarten 
aan elkaar. Er zijn twee oplagen 
van. Bij de tweede oplage zou 
de onaerste kaart van de strook 
iets ruimer zijn afgesneden 
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Walsall geheimzinnigheid 

 een hoogte van 96 millimeter 
tegenover 94 millimeter bij de 
eerste oplage. Als dit al vanuit 
een bepaalde systematiek in 
de drukkerij zou zijn geschied 
 Walsall Security Printing deed 
op het punt van de werking van 
de machine die voor het vouwen 
zorgde nog al geheimzinnig: er 
mochten geen detailfoto's van 
worden gemaakt  dan was mis
schien méér dan een subnum
merop z'n plaats geweest. Maar 
er was speling genoeg om zelfs 
tot 98mm te gaan (de hoogte 
van de kaart direct boven de 
onderste). 
Wat hier echter speelde  en 
de redactie was hiervan op de 

Druk bij Walsall 

Een herkenningskenmerkdat 
kennelijk ver van het bed van 
de redactie ligt, is de looprich
ting van het papier/karton. Bij 
de Walsalldruk van de desbe

Drukhijjoh Enschedé 

hoogte want door mij daarover 
geïnformeerd  was dat Walsall 
bij de tweede oplage op het aan
tal drukkleuren van de achterzij
de van de kaart heeft bezuinigd. 

Bij de eerste oplage is de oranje 
kleur namelijk opgebouwd uit 
twee kleuren (magenta en geel), 
tenwijl het bij de tweede opFage 
om nog maar één kleur gaat: 
oranje. Het verschil kan met een 
goeae loep worden ontdekt  als 
dat bij de briefkaarten al moet 
lukken dan toch hier helemaal! 
 door na te gaan of er al dan 
niet een raster voor magenta 
kan worden geconstateerd. Zo 
ja, dan gaat het om de eerste 
oplage, zo nee dan betreft het de 
tweede oplage! 
Dit rasterverschil geldt natuurlijk 
niet alleen voor de onderste 
kaart maar voor de gehele strook 
van vijf! Net zo goed als grove 
en fijne rillijnen bij de briefkaar
ten en adreswijzigingskaarten 
als onderscheidingskenmerk 
van deze stroken van vijf worden 
gebruikt (met hoofdnummers 
als resultaat), zo had dit ook 
met de rasterverschillen moeten 
gebeuren. Een gemiste kans! 

Luchtpostbladen van Nederland 
en Nederlands NieuwCuinea 
Bij de luchtpostbladen  en ove
rigens ook bij andere postwaar
destukken  kan een bepaalde 
waarde behoorlijk lang meelo
pen. Een voorbeeld is het Neder
landse luchtpostblad van 30 cent 
dat 1954 tot 1964 in gebruik was 
 met een intermezzo vanwege 
een tariefsverlaging naar 25 cent 
 maar steeds met de basiskleur 
van de zegelafdruk „blauw". Er 
worden in de catalogus voor dit 
blad van 30 cent de volgende 
nummers uitgetrokken: 7, 8a, 8b, 
10,12,13,14 en 15! De meeste 
aparte hoofdnummers hebben 
te maken met tekstaanpassingen 
en dan is een aparte opstelling 
inderdaad toe te juichen. Bij 
sommige (sub)nummers is het 
echter veel minder duidelijk. Dat 
wordt ook expliciet toegegeven: 
'G8a, G8b, Gio en G12 zijn 
 zeker ongebruikt  moeilijk van 
elkaar te onderscheiden, mede 
omdat in de loop der tijd de tint 
van het papier veranderd kan 
zijn. Vooral C8b en Gio zijn 
problematisch.' 
Omschreven zijn de luchtpost
bladen als volgt: 

G8a donkerblauw op 
lichtgrijsgroen papier; 

G8b donkerblauw op 
lichtblauw papier; 

GTO ultramarijn op 
lichtblauw papier; 

Gi2 ultramarijn op groenachtig 
lichtblauw, 

waarbij G8a, 8b en n o op 50
grams papier en de G12 op 
60grams papier! Die gewichts
verzwaring maakte PTT in i960 
oflicieel bekend. 
Waarom speelt de onderscheid
baarheid vooral bij ongebruikt 
materiaal.' je zou toch verwach
ten dat dit eerder zou spelen bij 
gebruikt, gestempeld materiaal 
dat allerlei klimaatsomstandig

heden heeft doorstaan? Of gaat 
het om het ontbreken van een 
datumstempel? En hoe onder
scheiden we die verschillende 
gewichten papier? 
Om dat te weten te komen moe
ten we kijken bij de beschrijving 
van de luchtpostbladen van 
Nederlands NieuwGuinea uit 
dezelfde periode en wel het blad 
van 35 cent: 

G2 violet op groen papier 
50grams; 

G4 violet op groen papier 
60grams. 

Het 50grams papier wordt als 
'glad aanvoelend' omschre
ven, met een dikte van 5660 
micron, het 60grams papier 
als enigszins stroef aanvoelend 
met een dikte van 6670 micron. 
Het zal duidelijk zijn dat een 
papierdiktemeter geacht wordt 
te behoren tot de standaarduit
rusting van een verzamelaar van 
postwaardestukken! Opgemerkt 
wordt dat 'niettemin het verschil 
tussen G2 en G4 moeilijk vast 
[is] te stellen.' Er zou ook nog 
opgemerkt kunnen worden dat 
er geen rechtstreeks verband is 
tussen het papiergewicht en de 
papierdikte  verschillen in soor
telijk gewicht, opdikking e.d. 
Waarom dan de toekennen 
van zoveel hoofdnummers? 
Vanwege het tariefsintermezzo? 
Vanwege de officiële gewichts
verzwaring? De verzamelaar 
blijft met vragen zitten en met 
werkelijk uiterst vage onderschei
dingscriteria. 

Besluit 
Er is in de opstelling van de post
waardestukken in de nieuwe Ten 
Geuzendam heel veel diepgang 
gebracht. Veel subnummers zijn 
gepromoveerd tot hoofdnum
mers. Dat is prachtig, zolang 
maar duidelijk is op grond 
waarvan. 
Onderscheidingskenmerken op 
basis van druktechniek zijn een 
stiefkindje in deze catalogus. 
Helaas moet worden geconsta
teerd dat men er hier kennelijk 
voor heeft gekozen het beden
kelijke voorbeeld te volgen van 
de 'Nederlandse traditie' van het 
catalogusmaken. 
Een aantal postwaardestukken 
die in de vorige editie nog in 
een bepaalde rubriek stonden, 
is nu weggepromoveerd naar 
de afdeling beperkt verkrijgbare 
postwaardestukken. Het begrip 
'algemeen verkrijgbaar'  hier 
beroept men zich kennelijk op 
nietbestaande Fl Preglementen 
 zal toch echt eens op de schop 
moeten. In de rubriek Verzamel
gebied Nederland van februari 
jl. heb ik hier bij de postzegels al 
op geattendeerd. 
Moge de catalogus snel uitver
kocht raken! En moge er vooral 
bij een volgende editie iets meer 
aandacht worden besteed aan de 
druktechnische aspecten... 
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ACH, TOE NOU 
JONGENS 

Een avond bij Postzegelvereniging Katu/ijk-Rijnsburg 
TEKST EN F O T O ' S : M R . X 

Een wat verloren dag in decem
ber. Tussen Sint en Kerst Tussen 
Bal en Schip zogezegd. Zo'n dag 
dat je een heleboel doen moet, 
maar nergens echt aan toekomt. 
Kent u dat? Zo'n vervelend 
voortslepende dag die maar niet 
opschiet 'Ach, tied zat', zeg
gen ze in het oosten. Kom mee, 
wij gaan snel naar het westen: 
Katwijk. 

De website ziet er prachtig ui t 
Eerlijk is eerlijk, als u een mooi 
voorbeeld wilt zien: www. 
postzegeherenigingkatwijkrijnsburg. 
nl. Eén ondingetje springt 
daardoor des te meer in het oog: 
het upgraden van bestuursleden. 
Iedereen die geen voorzitter, 
secretaris of penningmeester 
IS, wordt meteen commissaris 
genoemd. En dan geen gewone, 
maar met een 's' te weinig: com
misaris. Toe nou, jongensflk heb 
deze mensen in het echt meege
maakt en ik kan u verzekeren: ze 
zijn, eerlijk waar, heel gewoon. Ik 
heb het maar niet gedaan, want 
je weet nooit, maar ze zien er wel 
degelijk uit alsof je er normaal 
een biertje mee kunt drinken. 
En je niet meteen op de bon 
slingeren of zo. Ook hebben ze 
geen pet op en zijn ze zo te zien 
de honderd nog niet gepasseerd. 
Ze komen dus niet uit de tijd dat 
er heuse commissarissen rond
liepen in het verenigingsleven. 
Meteen afschaffen, zou ik zeg
gen. Niet van dat kinderachtige. 

zo van: we schrappen alvast één 
's', nee: rücksichtlos de complete 
commissaris overboord. 

Zo, dat moest er even uit. Die 
website heeft me behoorlijk 
opgewonden gemaakt. Vol 
verwachting klopt mijn hartje. 
Ik zie een simpel programma 
staan. U weet het inmiddels, ik 
hou ervan. Niks Sinterklaas die 
met de voorzitter op schoot aan 
de bingomolen draait. Niks strip
teasende kerstman in flonkerend 
discolicht. Gewoon dezelfde 
postzegels als alle andere maan

den. Met liefst een paar nieuwe 
tussendoor. En het programma? 
Een veiling en verloting. That's it. 

Vol goede moed kom ik kwart 
voor acht binnenlopen. Wat 
is dat? Ik ben bijna de eerste. 
De parkeerplaats stond bom
metjevol, maar kennelijk is dat 
vanwege de bewoners van de 
straten rond het wijkgebouw. Pas 
rond acht uur, de officiële start
tijd, komt men binnenslenteren. 
Nou, da's dan een nadeel van 
zo'n mooie website. Te hoog
gespannen verwachtingen. Dat 

kan natuurlijk niet goed gaan. 
Wat slome mannen en vrouwen 
op leeftijd, die met wat stuiver
boeken aan het ruilen slaan. Het 
meest gezellig is nog de vrouw 
achter de bar, die tegen zeer 
vriendelijke prijsjes de consump
ties verzorgt en tal van schalen 
vol koekjes neerzet. Ik kijk wat 
boeken door en begrijp niet dat 
iemand die de lagereschool
pleinruilpauze's neeft meege
maakt, hier nog wat tussen kan 
vinden. Zelfs een stuiver is nog 
teveel gevraagd. Toch wordt er 
gretig gekocht en zelfs geruild. 
Een commissaris komt mij een 
handje geven en haast zich om 
koffie te brengen. Dat laatste 
levert mij enige jaloerse blikken 
van mijn buurvrouw op. De rest 
van de tafelgenoten merkt niets. 
Zij zijn de hele tijd al veel te druk 
met hun eigen beslommeringen 
om acht op mij te slaan. Voor
noemde buurvrouw vertrouwt 
mij even later haar postzegel
trauma toe: 'Wij hier, wij willen 
ruilen, we nemen boeken mee, 
maar van de andere tafels 
komen ze nooit onze boeken 
halen.' Ach, toe nou, jongens. 
'Toen hebben we het bestuur 
gevraagd of die niet wat ruilboe
ken konden regelen. Ze hebben 
naar ons geluisterd, want er 
zijn stuiverboeken aangeschaft. 
Sinds die tijd worden die wel aan 
de andere tafels gebruikt. Maar 
ze komen nog steeds niet onze 
boeken halen.' Ach, toe nou, 
jongens. Niet zo verlegen. 

En de (maar liefst drie) hande
laren die hier hun tijd uitzitten. 
Waarom komen die hier? Er is 
praktisch geen interesse voor 
zegels die duurder dan een dub
beltje zijn. 'je hebt gelijk, het is 
een aflopende zaak. Ik verdien 
een paar euro op een avond.' 
Wat doe je hier dan nog? 'Ach, je 
wilt toch je gezicht laten zien, en 
ondertussen steek ik wat kaart
jes, dan werk ik nog wat. Er is wel 
een lekkere ongedwongen sfeer.' 
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Dat laatste moet ik toegeven. 
Het geheel doet denken aan een 
vergrote huiskamer. De voorzit
ter die enkele korte mededelin
gen doet en de commissaris 
die één lange veiling afhandelt, 
hebben geen microfoon nodig. 
Nu even naar een andere han
delaar die compleet met hond 
en vrouw achter zwaar gevulde 
tafels zit, waar ik de hele avond 
geen cent heb zien oversteken. Ik 
kan natuurlijk even niet hebben 
opgelet, maar dit lijkt me in elk 
geval geen solide pensioenvoor
ziening. Hij geeft het grif toe. 
'Ze hebben hier alleen maar 
interesse in zegeltjes van een 
paar cent.' Als ik even door
vraag wat hij hier dan nog doet, 
komt het kenmerkende en alles 
omvattende antwoord: 'Ach, je 
wilt ze niet in de steek laten.' Hij 
vat prachtig samen welk gevoel 
deze vereniging bij me boven-
brengt: een bestuur dat stinkend 
zijn best doet. Handelaren die 
blijven komen. Iemand die de 
moeite neemt een paar kaders 
te vullen om te laten bekijken. 
Een barvrouw die met koekjes 

loopt te slepen. En toch, en toch. 
Er hangt een matte sfeer van 
dubbeltjes die nooit een kwartje 
willen worden. Ze komen niet 
eens de ruilboeken bij tafel drie 
halen. Ach jongens, toe nou! 

Nog voor de veiling begint hoor 
ik de derde handelaar voor 
zich uit mompelen: Mag ik 
even slapen? Wat later pakt hij 
zijn krat weer net zo in als het 
uitgepakt werd en brengt het 
vast weg. Nog even ga ik langs 
bij een echtpaar dat vanavond lid 
IS geworden. Benieuwd naarde 
reden. "We zijn altijd lid geweest 
van de plaatselijke postzegel
vereniging en nu zijn we hier 
komen wonen, dus worden we 
hier lid. Er is een leuke onge
dwongen sfeer". Dat wel. Maar 
ik zit hier nu anderhalfuur en 
verveel me dood. Er gebeurt 
zelfs niets verkeerds. Naarmate 
de avond vordert, komt er wat 
meer leven. Het gevolg van de 
geopende bar? Ondertussen is 
ook de voorzitter al bij me langs 
geweest. Sympathieke man. 
Weliswaar geen commissaris. 

Beoordeling Postzegelvereniging 
Katwijk-Rijnsburg 

Bezocht op 9 december 2008 
Aantal leden: 120 
Aantal aanwezigen: ong. 40 

Positief: 
Pracht website 
huiskamerbijeenkomst 
ongedwongen sfeer 
bestuur doet er alles aan 

Negatief: 
schoolpleinniveau 
matheid, verrassing mist 
handel komt uit medelijden 
verzamelaars zonder ambitie 

Waardering: 
Accommodatie 
Programma 
Postzegelgehalte 
Sfeer 
Kom ik nog eens terug? hh. 

maar toch een man met het 
juiste gevoel. Ik word overspoeld 
met consumpties. 

Als de veilingcommissaris met 
een heuse hamer op een tafel 
begint te rammen, verlaat de 
eerste vrouw de zaal. Uitgeruild. 
Tijdens de veiling is het doodstil. 
Er is een veilinglijst van ruim 75 
kavels die allemaal (!) verkocht 
worden. Ooit moet iemand 
gedacht hebben: bijzonder hoeft 
net niet te zijn. Als we het maar 
laag genoeg inzetten, dan gaat 
het wel weg. En deze gouden 
formule werkt in Katwijk. Het 
duurt alleen wel even, als je elk 
kavel per bod met een kwartje 
omhooggaat. Ik besluit daarom 
vast wat foto's te maken. Thuis
gekomen blijken die allemaal 
zwart te zijn. Zelfs mijn camera 

is er somber van geworden. Ik 
heb hem ernstig toegesproken 
en gelukkig heeft hij een tweede 
serie wel vrijgegeven. U krijgt zo 
toch nog een bescheiden impres
sie te zien. Nou ia, schokkend 
is het niet. Dezelfde hangende 
wallen, leesbrillen en toupetjes 
als altijd. De rochels kunt u er 
ongetwijfeld bijdenken. 
Eén handelaar suft langzaam 
weg, de tweede werkt en de 
derde kijkt gezellig voor zich uit. 
Laat ze niet in de steek men
sen! 2009 is een jubileumjaar. 
Zou het het laatste zijn? Dat 
willen jullie toch je bestuur niet 
aandoen? En tafel drie, met de 
smachtende dames die maar 
zitten te wachten op nieuwe 
ruilpartners? Toe nou, jongens! 
Benieuwd wat wij volgende 
maand weer zullen meemaken. 

OOK ZO DAPPER? 

Kan uw vereniging tegen een 
stootje? Is uw club net zo 
dapper ais de postzegelver-
en ging Katwijlc-Rijnsburg? 
Kunt u liet oordeel van Mr. X, 
onze kritisciie rapporteur, 
probleemloos aan? 
Zo ja: meld u aan! Clubbe
stuurders worden uitgeno
digd contact op te nemen met 
Filatelie, Achtergracht 71, 
1381 BL Weesp. U ontvangt 
dan een deelnameformulier. 
U kunt ook mailen: het adres 
is philatelie@)tip.nl 
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Filatelisten werden in 
2008 onnodig op kosten 
gejaagd door het dure 
Rembrandtvelletje. Met 
de afgebeelde handte
keningen was niet veel 
te beginnen, wèl met de 
twee details van Le Mo
dele Kouge III uit 1937 van 
Magritte uit het Museum 
Boijmans van Beunin-
gen [i] en De Lie/desbrief 
uit het Rijksmuseum in 
Amsterdam. Stempeling 
in Rotterdam en Amster
dam leverde de kaarten 
[2] en [3] op. Vermeers 
Liefdesbrief verscheen ook 
in 1996 en 2004 op een 
postzegel (NVPH-num-
mers 1665 en 2247). 
Voor de liefhebbers van 
Neerlandica (Nederlandse 
onderwerpen op buiten
landse postzegels): begin 
2008 verscheen in Frank
rijk [4], met Vermeers 
schilderij met het meisje 
met de parels. 

Hoogtepunt van de uitgif
ten van 2008 vormen de 
maximumkaarten van de 
velletjes 'paddestoelen' 
(Nederlandse Mycologi-
sche Vereniging) en 'ka
bouters'. Vijf unieke ka
bouters komen door hun 
vormgeving en beperkt 
kleurgebruik op de velle
tjes nogal geüniformeerd 
over, maar op de hier ge
toonde kaarten komen ze 
helemaal tot leven. Zie [5] 
met Paulus de Boskabouter, 
met zijn onmiskenbare 
profiel, zijn witte baard 
en bekende rode bloes. 
Op [6] herkennen we 
direct de tekenstijl van 
Rien Poortvliet in diens 
Kabouter Dauid met zijn 
karakteristieke hoge rode 
puntmuts. Het drinken 
van koffie associëren we 
natuurlijk meteen met 
kabouter Pî gelmee uit 
de klassieke kinderboe
kenserie die zijn leven 
begon als vervolgverhaal 
op de pakken koffie van 
Van Nelle. Op [7] zien 
we Piggelmee koffie 
drinken met zijn vrouwtje 
Tureluur en met op tafel 
uiteraard een pak koffie 
van de Erven Wed. van 
Nelle. Kaart [8] is een 
unieke oude reclamekaart 
uit 1927 van Piggelmee 
die een huisvrouw verrast 
met een lekker bakkie. 
Alle kaarten zijn gestem
peld in Kaatsheuvel, de 

plaats van de Efteling, de 
bakermat van onze voort
levende sprookjeswereld. 

Als je van zwammen 
houdt, dan zijn de 
maximumkaarten nog 
levendiger en realisti
scher dan de postzegels 

zelf In het velletje zijn 
van vijf soorten hun vier 
groeistadia op de zegels 
weergegeven. Na het zien 
van kaart [9] begrijpt 
iedereen waarom deze 
paddenstoel de aardster 
genoemd wordt. Als het 
vruchtlichaam van deze 
zwam rijp is, springt 
de buitenlaag open en 
buigen de slippen zich 
stervormig naar bui
ten. Het bolletje met de 
sporen wordt dan in het 

midden zichtbaar, waarna 
uit het gaatje op de top de 
sporen naar buiten kun
nen komen. Ook de naam 
van de inktuiszwam van 
[10] is evident door de ge
lijkenis met de tentakels 
van een inktvis. De term 
nestzu)am wordt goed afge
beeld op kaart [n], die 
op het eerste gezicht aan 
geopende Jakobsschelpen 
doet denken. Het zijn 
echter de sporen van de 
zwam die in eivormige 

lichaampjes groeien, 
die op hun beurt weer 
in een nestje, een soort 
netvormige beker liggen. 
De donkergekleurde 
rand komt door de fijne 
grijsbruine haartjes aan 
de buitenwand van deze 
beker. Kaart [12] tenslotte 
toont de vhegeniwam, 
Unks in een jong stadium 
en rechts in het volwas
sen stadium. Beide staan 
klein, respectievelijk 
groot op de postzegel. 
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KONINKLIJKE NEDERXANDSE BOND VAN FILATELISTENVERENIGINGEN 
POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau: 
Zeelantlaan n, 3526 AK Utrecht 
Telefoon 030-2894290 
Fax 030-2800128 
Internet: uiuJiü.knb/.nl 
E-mail: bondsbureau@knbf.nl 

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

Voorzitter (waarnemend): 
B.Mol 
Telefoon 0345-613002 
E-mail: benmol@12moue.nl 

Secretaris: 
A.G. vanden Brmk 
p/a Bondsbureau, Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 
Telefoon 030-6375200 

Penningmeester: 
S. Tuin 
Telefoon 0598-626447 
E-mail: mrgarden^6^Qma\lxom 

Verenigingszaken: 
B.Mol 
Telefoon 0345-613002 
E-mail: benmoi@12moue.ni 

Evenementen: 
P. Walraven 
Telefoon 033-4806816 
E-mail: wülrauen.exquis@Cüsema.nl 

jluryzaken: 
Vacature 

Filatelistische vorming 
En Jeugdzaken: 
Sj. Bangma 
Telefoon 0187-611542 
E-mail: sban5mo@xs4all.nl 

Bestuurslid: 
V.T.I.M. Coenen 
Telefoon 0168-472029 
Faxoi68-47i336 
E-mail: wenetß^g^planet.nl 

Pers en Publiciteit 
Vacature 

Webmaster NBFV-site 
iwww.knbj.nl): 
J. Boon 
E-mail: ujebmastcr@knb/.nl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris-
J.I.M. Pieters 
Telefoon 071-5761726 
Materiaaifommissoris; 
Th.A.E. Kniese 
Langestraat7i 
2312 SL Leiden 
E-mail: e.i(niese@planet.nl 

ALGEMENE VERGADERING OP 25 APRIL 
IN 'DE CANTHAREL' IN HOENDERLOO 

Bondsbibliotheek 
BibliothEcans: 
Mevr. P.M. van der Meer 
Telefoon 030-2205348 

De bibIlotheel< van de Koninlclijke 
Nederlandse Bond van Filatelisten
verenigingen is gevestigd op 
iiet volgende adres: 
Hoofdstraat i, 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035-5412526 
E-mail: bibhotheeli:(g)laibf.n! 

Openingsti|den: elke woensdag 
van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur. 

Bondsinformariebureau 
Mr. W.P. Heere 
Postbus 4034 
3502HAUtrecilt 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter: 
F.C.W. van Beckum 
Keurzendingen s.vp. aangetekend 
zenden aan de setretaris van de 
Bondskeurmgsdienst: 
H. Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 079-3611910 
E-mail:bondskeunnflsdienst@plünet.n[ 

Serviceafdeling 
Informatie over de Serviceafdeling 
wordt verstrekt door iiet 
Bondsbureau in Utrecht. 
Bestellingen: via het Bondsbureau, 
Postbankrekening 2015960 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

De Algemene Vergade
ring van de KNBF wordt 
dit jaar gehouden op 25 
april 2009 in hotel-res-
taurant 'De Cantharel' in 
Hoenderloo (gemeente 
Apeldoorn). Het adres 
is Van Golsteinlaan 20, 
7339 GT Apeldoorn, 
telefoon 055-5414455. 
De Algemene Vergadering 
zal 's middags worden 
gehouden, maar vooraf
gaand is het mogelijk om 

deel te nemen aan een 
lunch. Deze lunch, die 
om 12.30 uur aanvangt, 
kost 12.50 euro per 
persoon. 
De vergadering begint om 
14 uur en zal duren tot 
ongeveer 17.30 uur. 
Tijdens de vergadering zal 
een presentatie worden 
gehouden door de win
naar van het Thematisch 
Bekertoernooi 2009. 
Na afloop van de verga

dering zal om ongeveer 
18.00 uur het Bondsdiner 
beginnen. De kosten 
hiervan zijn 40 euro per 
persoon. 
Bij voldoende belangstel
ling wordt een partner
programma samenge
steld. Deelname kost per 
persoon 25 euro. 
Opgeven voor lunch, 
diner en partnerpro
gramma kan door het 
overmaken van het totaal 

verschuldigde bedrag op 
bankrekening 3264776 
ten name van 'KNBF 
Bijzondere Activiteiten', 
onder vermelding van 
de naam/namen van 
de deelnemer(s). De 
sluitingsdatum voor uw 
opgave is 15 april 2009. 
De uitnodigingen en de 
agenda voor de Algemene 
Vergadering worden in 
de tweede helft van maart 
verzonden. 

' ^ f p ™ » 

DE BKD EN ZIJN 
REFERENTIECOLLECTIE 

De Bondskeuringsdienst 
(BKD) heeft in de hon
derd jaar van zijn bestaan 
een uitgebreide referen
tieverzameling opge
bouwd. Deze staat aan de 
keurmeesters ter beschik
king bij het keuren van 
zegels. Deze 'wereldom
vattende' verzameling is 
verworven door giften en 
nalatenschappen, maar in 
de laatste jaren soms ook 
door gerichte aankopen 
van (deel)verzamelingen 
die op vervalsingen zijn 
gericht. In de laatste vijf 
jaar is een team binnen 
de BKD bezig om deze 
verzameling te ordenen 
en te beschrijven en dit 
omvangrijke werk is nog 
volop gaande. Daarbij 
stuit men soms op een 
type van een vervalste 
zegel die nog niet eerder 
in de literatuur is beschre
ven. 
Een van onze keurmees
ters, die gespecialiseerd 

is in Spanje en koloniën, 
vond bij de Filippijnen 
(Spaanse periode) een 
zegel van koningin 
Isabella II uit 1855 van 
5 cuartos. Deze zegel is 
veelvuldig vervalst door 
veel onbekend gebleven 
lokale vervalsers, maar 
ook door Jean de Sperati 
en Oswald Schröder. In 
totaal zijn er van deze ze
gel al zeventien verschil
lende typen vervalsingen 
beschreven in de litera
tuur. De belangrijkste 
bron van informatie 
voor deze vervalsingen 
zijn de boeken van Nigel 
Gooding uit Engeland, 
die fraai geïllustreerd zijn 
met aftjeeldingen van alle 
bekende typen vervalsin
gen van elke Filippijnse 
zegel uit de Isabella II-
periode. Maar al snel 
bleek dat de zegel uit de 
BKD-collectie tot geen 
van deze zeventien typen 
gerekend kon worden. 
Dus werd overleg gevoerd 
met de genoemde publi
cist en deze bevestigde 

na enig onderzoek dat de 
BKD-zegel inderdaad een 
nog niet eerder beschre
ven type vervalsing was. 
Een afbeelding van dit 
'type 18'vindt u bij dit 
artikel. De heer Gooding 
heeft onze toestem
ming gekregen om deze 
zegel op zijn website toe 
te voegen aan de daar 
getoonde afbeeldingen 
van alle typen en de zegel 
zal in de volgende update 
van zijn boek worden op
genomen onder nummer 
Gooding#6Fi8. Op zijn 
website is hij inmiddels 
ook te vinden: met de 
typeaanduiding 6F18. De 
website (^www.nigelgood-

in3.c0.uk) is de moeite van 
een bezoekje waard. V\̂ ij 
zijn er trots op dat we een 
kleine bijdrage aan het 
onderzoek van deze zegel 
hebben kunnen leveren. 
Het ordenen en beschrij
ven zal nog vele jaren 
in beslag nemen maar 
wordt gezien als één van 
de kerntaken van de BKD. 
Als u de valse zegels uit 
uw verzameling een goed 
onderdak wilt geven dan 
is de referentieverzame
ling van de BKD wellicht 
de juiste plaats; u kunt 
ze dan zenden naar het 
Bondsbureau in Utrecht 
of naar ons adres in de 
colofon. 

Vorige maand konden wij 
u melden, dat de BKD een 
schenking had ontvan
gen in de vorm van een 
referentiecollectie Cyprus 
van de heer M. Bot. Helaas 
bereikte ons het bericht 
dat de heer Bot op 19 de
cember 2008 is overleden. 
Wij wensen de familie Bot 
sterkte met dit verlies. 

INBRAAK: IS UW 
COLLECTIE GESTOLEN? 

Ten behoeve van de 
individuele leden heeft de 
KNBF een paraplupolis 
waarop ieder lid van een 
bij de Bond aangesloten 
vereniging zich met zijn 
verzameling kan verzeke
ren. Een minimumwaarde 
van de collectie is niet 
vereist. Wat wel nodig is, 
is een taxatierapport van 
een bij de NVPH aange
sloten handelaar van de te 
verzekeren collectie. Voor 
collecties met een maxi
male waarde van 10.000 
euro is geen taxatierap
port vereist. Wel moet bij 
diefstal kunnen worden 

bewezen dat de stukken 
in uw bezit waren. 
De dekking betreft 
postzegelverzamelingen, 
poststukken en postwaar-
destukken in de ruimste 
zin des woords, inclusief 
albums. Dekking binnen 
Nederland uitsluitend 
bij het lid thuis. Diefstal 
is uitsluitend gedekt na 
braak, mits er sporen 
aanwezig zijn aan het ge
bouw. Er is dus geen safe 
of iets dergelijks vereist. 
Wel dient aangifte te wor
den gedaan bij de politie, 
waarvan een bewijs dient 
te worden overlegd. 
De aanschaf in de loop 
van het verzekeringsjaar 
is gedekt tot 10% van 

het verzekerd bedrag. 
Bij aanvang van het 
nieuwe jaar dient echter 
de hogere waarde wel te 
worden opgegeven. Bij 
schade wordt de waarde 
uitgekeerd die vooraf is 
aangegeven. Deze waarde 
kan maximaal 70% zijn 
van de waarde in de 
laatste NVPH-catalogus 
oflager. 
Het verzekeringsjaar 
loopt van I januari tot en 
met 31 december. De pre
mie bedraagt 5.1 promille 
van het te verzekeren 
bedrag, de assurantie
belasting bedraagt 7.5 
procent van die premie en 
de administratiekosten 
zijn 4 euro. 

Als u in de loop van een 
jaar deelneemt aan de 
verzekering, betekent dat 
een extra aanhangsel; dat 
brengt 10 euro extra kos
ten voor u met zich mee. 
De verzekerde ontvangt 
géén aparte polis. De 
dekking gaat in na beta
ling van de premie aan de 
Bond. Het betalingsbe
wijs geldt als uw polis. 
Aan dit uittreksel uit de 
verzekeringsvoorwaarden 
kunnen geen rechten 
worden onüeend. 

U kunt zich voor de ver
zekering aanmelden bij 
het Bondsbureau KNBF, 
Postbus 4034, 3502 HA 
Utrecht. 
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PAUL WALRAVEN BENOEMD TOT LID VAN 
WAARDERING VAN DE KNBF 

Paul Wabaven maakt deel 
uit van het bestuur van 
de KNBF als commis
saris evenementen. In die 
hoedanigheid heeft hij 
in 2008 een 'tropenjaar' 
achter de rug. Met tien 
evenementen verspreid 
over het gehele land, 
met als hoogtepunt de 
formele viering van het 
honderdjarig bestaan van 
de KNBF in Soestdui-
nen, had hij zijn handen 
vol aan de organisatie 
daarvan. Samen met de 
organiserende verenigin
gen zorgde hij er onder 
andere voor dat de ten-
toonstellingskaders tijdig 
aanwezig waren en ook 
weer tijdig werden terug
gebracht naar het depot 
in Haarlem. Daarvoor 
was nauw overleg met 
zijn contactpersonen in 
het land absoluut nodig. 
Hoeveel kaders moesten 
er komen? En hoe zat het 
met de opslag? Bewaking 
en beveiliging? Was de hal 
wel geschikt voor zoveel 
kaders? Kon een heftruck 
het gebouw in? En was er 
plaats voor de reizende 
expositie van de Bond? 
Allemaal zaken waaraan 
gedacht moest worden! 
En dan voor 2008 natuur
lijk de jubileumenvelop
pen, het ontwerp van de 
postzegels van de KNBF 
en niet te vergeten het 
stempel. Ook het blad 
'Filatelie' werd niet verge
ten, want elk evenement 
moest goed en opvallend 
worden aangekondigd. 
Allemaal dingen die aan 
Paul waren toevertrouwd. 
Hij was ook voor de 
organisatoren de grote 
vraagbaak, als men met 
problemen zat. Hij was 
soms bijna dag en nacht 
bezig om alles voor elkaar 
te krijgen. Het bestuur 

van de KNBF heeft dan 
ook tijdens zijn vergade
ring van 22 januari 2009 
eenstemmig besloten om 
Paul voor zijn grote inzet 
te benoemen tot Lid van 
Waardering. 
Al even onverwacht 
werd Paul Walraven 
gedecoreerd. Tijdens 
een bestuursbijeen-
komst in Utrecht op 
22 januari 2009 stapte 
Ben Mol, onze waarne
mend voorzitter, op Paul 
af Hij kreeg de speld 
opgespeld die hoort bij 
de onderscheiding Lid 
van Waardering van de 
KNBF. Paul was letterlijk 
sprakeloos. Dit had hij 
niet verwacht, maar wel 
al lang verdiend. Naast 
zijn bestuursfunctie bij de 

Amersfoortse Filatelis
ten Vereniging spant hij 
zich al vele jaren in voor 
de Bond als bestuurshd 
evenementen en onder 
meer ook als commis
saris in het bestuur van 
het maandblad Filatelie. 
In 2008 heeft hij een 
huzarenstulcje verricht 
door op alle evenementen 
aanwezig te zijn met de 
expositie van de Bond. 
Veel en hard werken is 
Paul niet vreemd, nooit 
klagen en geen hulp van 
anderen accepteren, 
tenzij het niet anders 
kan. De Bond maakt ook 
veelvuldig gebruik van 
zijn ontwerpcapaciteiten, 
waarvan de twee jubile
umpostzegels de meest 
zichtbare getuigen zijn. 
We feliciteren Paul van 
harte met zijn onder
scheiding. 

Hard werken, nooit klagen en 20 min mogelijk hulp van anderen 
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vol aan de organisatie 
daarvan. Samen met de 
organiserende verenigin
gen zorgde hij er onder 
andere voor dat de ten-
toonstellingskaders tijdig 
aanwezig waren en ook 
weer tijdig werden terug
gebracht naar het depot 
in Haarlem. Daarvoor 
was nauw overleg met 
zijn contactpersonen in 
het land absoluut nodig. 
Hoeveel kaders moesten 
er komen? En hoe zat het 
met de opslag? Bewaking 
en beveiliging? Was de hal 
wel geschikt voor zoveel 
kaders? Kon een heftruck 
het gebouw in? En was er 
plaats voor de reizende 
expositie van de Bond? 
Allemaal zaken waaraan 
gedacht moest worden! 
En dan voor 2008 natuur
lijk de jubileumenvelop
pen, het ontwerp van de 
postzegels van de KNBF 
en niet te vergeten het 
stempel. Ook het blad 
'Filatelie' werd niet verge
ten, want elk evenement 
moest goed en opvallend 
worden aangekondigd. 
Allemaal dingen die aan 
Paul waren toevertrouwd. 
Hij was ook voor de 
organisatoren de grote 
vraagbaak, als men met 
problemen zat. Hij was 
soms bijna dag en nacht 
bezig om alles voor elkaar 
te krijgen. Het bestuur 

van de KNBF heeft dan 
ook tijdens zijn vergade
ring van 22 januari 2009 
eenstemmig besloten om 
Paul voor zijn grote inzet 
te benoemen tot Lid van 
Waardering. 
Al even onverwacht 
werd Paul Walraven 
gedecoreerd. Tijdens 
een bestuursbijeen-
komst in Utrecht op 
22 januari 2009 stapte 
Ben Mol, onze waarne
mend voorzitter, op Paul 
af Hij kreeg de speld 
opgespeld die hoort bij 
de onderscheiding Lid 
van Waardering van de 
KNBF. Paul was letterlijk 
sprakeloos. Dit had hij 
niet verwacht, maar wel 
al lang verdiend. Naast 
zijn bestuursfunctie bij de 

Hard werken, nooit klagen en 20 min 1 

VOORLOPIG OVERZICHT VAN POSTZEGEL
TENTOONSTELLINGEN IN HET JAAR 2 0 0 9 

Omdat nog weinig gege
vens bekend zijn over de 
te organiseren postze
geltentoonstellingen in 
de tweede helft van 2009, 
volgt hierna een voorlo
pig overzicht. Zodra meer 
gegevens bekend zijn, zal 
een definitief overzicht 
worden geplaatst. 

Capelle aan den IJssel 
In De Trejterp in Capelle 
aan den IJssel wordt van i 
tot en met 4 oktober 200g 
een propagandatentoon-
stelling georganiseerd 

door filatelistenvereni
ging 'IJssel & Lekstreek'. 
Informatie is verkrijgbaar 
bij J. Alberts, Ottergracht 
17, 3064 LN Rotterdam, 
telefoon 010-4508474. 

Schijndel 
De Schijndelse Vereni
ging voor Postzegelver
zamelaars organiseert op 
3 en 4 oktober 200g een 
propagandatentoonstel-
ling in sociaal cultureel 
centrum De Vink in Schijn
del. Informatie kunt u in
winnen bij F.J.J. Fierens, 

Hertog Hendrikstraat 11, 
54g2 BA St. Oedenrode, 
telefoon 0413-472746 
(e-mail;iransenlia(a)an-
naburcht.nl). 

Apeldoorn 
De Stichting GSE orga
niseert ook dit jaar weer 
een groot postzegeleve
nement in oktober: Postex 
20og. Het evenement 
wordt voor de elfde maal 
gehouden, in de Amenca-
hal in Apeldoorn. De data 
zijn 16,17 en 18 oktober 
20og. Het jaar 200g is 
hetjubileumjaarvan de 
NVPV, de Nederlandsche 
Vereeniging van Postze-

PORTUGAL 2 0 1 0 : 
AANMELDEN KAN 

Het tweede Bulletin en 
het aanmeldingsformu
lier voor de internationale 
postzegeltentoonstelling 
Portugal 2010 zijn be
schikbaar. Als u aan deze 
FlP-wereldtentoonstelling 
(i-io oktober 2010) wenst 
deel te nemen, kunt u 

KAN IK EEN JURYLID TE 
SPREKEN KRIJGEN? 

Tijdens een postze
geltentoonstelling die 
gehouden wordt in een 
van de categorieën i, 2 of 
3 bestaat de mogelijkheid 
voor inzenders in een 
competitieklasse om een 
jurygesprek aan te vragen. 
Dan wordt gedurende 
maximaal tien minuten 
door enkele juryleden 
die de inzending hebben 
beoordeeld, met de inzen
der over de inzending 
gesproken. 
De goede zaken in de in
zending worden door de 
juryleden benadrukten er 
wordt over wat eventueel 
beter of anders kan advies 
gegeven. Bij opvolging 
van dat advies kan een 
hogere bekroning worden 
gekregen, hoewel het 
ook voorkomt dat een 
wijziging of aanpassing 
van een inzending geen 
verbetering oplevert. 
Want soms wordt het ad
vies verkeerd begrepen of 
niet op de bedoelde wijze 
uitgewerkt. 

gelverzamelaars. Voor in
formatie kunt u terecht bij 
B. Mol, Drossaardslaan 
21, 4143 BD Leerdam, te
lefoon 045-61302 (e-mail: 
benmoI(a)i2moDe.nl). 
Tijdens Postex 200g 
zal ook de Dag uon de 
Jeugdjilatelie worden 
georganiseerd en wel 
met een expositie in de 
categorieën i, 2 en 3 en 
een propagandatentoon-
stelling. Informatie over 
de Dag van dejeugdjïlatelie 
is verkrijgbaar bij Mari
anne Rozendaal-Doucet, 
telefoon 0342-451853 (e-
mail: mananne.rozendaal(a) 
hotmail.com). 

contact opnemen met 
de landscommissaris 
voor Portugal, de heer 
Henk Buitenkamp, Van 
Beresteijnstr. 26a, 9641 
AB Veendam, telefoon 
059-8636165, e-mail henk-
bertha(a)buitenkamp.com. 
De aanmeldingsformulie-

' ren moeten uiterlijk 5 mei 
20og bij de landscommis
saris binnen zijn. 

Maar kan een verzamelaar 
die voor het eerst wil gaan 
exposeren, eerst eens rus
tig praten met een jurylid 
zonder die tijdsdruk van 

, tien minuten en zonder 
beoordeling vooraf? 
Dat kan! Veel verenigin
gen maken echter nog 
geen gebruik van de 
mogelijkheid de KNBF 
te vragen of een jurylid 
tijdens hun propaganda-
ofclubtentoonstelling 
aanwezig kan zijn om met 
hun leden/inzenders een 
gesprek te voeren over 
hun inzending. 
De ervaring leert dat 
tijdens deze gesprekken 
de gedachtewisselingen, 
goede raad en nuttige 
adviezen zeer op prijs 
worden gesteld door de 
leden/inzenders. Ook 
kunnen vragen over de re
glementen en richtlijnen 
voor het beoordelen van 
inzendingen op wed
strijdtentoonstellingen 
worden beantwoord. Aan
vragen voor juryadviesge-
sprekken kunt u richten 
aan het Bondsbureau te 
Utrecht. 

Klimmen 
Op 6, 7 en 8 novem
ber 2009 organiseert 
Philatelistenvereniging 
't Fakteurke een wed
strijdtentoonstelling in 
categorie; het betreft de 
39"° editie van de Limphi-
lex, Limphilex Mergelland. 
De tentoonstelling wordt 
gehouden in gemeen
schapshuis Op d'r Plats in 
Klimmen. 
Voor informatie kunt u 
contact opnemen met 
drs. Jos H.L. van den 
Bosch, Termaer ig, 6343 
CL Klimmen, telefoon 
043-45g2037 (e-mail: 
udbohand(ä)planet.nl). 

Portugal 
lü o 
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AFLEVERING 6 3 - THORBECKEZEGEL 1972; 
MISDRUK OF EEN VERVALSING? 

Op 2 november 2000 
kreeg ik, via de secretaris 
van de Keuringscom
missie van de NVPH, het 
verzoek om postzegels 
te onderzoeken. Zoals de 
secretaris ze omschreef: 
'Nederland Thorbecke 
1972, 30 et. blauw en 
zwart, NVPH cat. nr. loog 
in paar postfris met varië
teit, I ex. Gedeeltelijk met 
tekst. Wil jij je mening 
hierover geven?' 
Op 9 november 2000 kon 
ik hem het volgende me
dedelen (ik geef u vrijwel 
de letterlijke tekst): 

'Bijgaand ontvang je het 
zegelpaar Thorbecke 
1972, 30 et blauwen 
zwart, NVPH-nr. 1009, 
terug. Omdat het naakte 
feit of het echt of vals is 
voor mij niet voldoende 

is, schrijf ik je toch de 
beweegredenen waarom 
dit paar met ontbrekende 
tekst echt is. 
De zegel is gedrukt in 
vellen van 100 zegels, 10 
rijen zgn. staande zegels 
van 10 zegelbeelden. De 
zegels zijn gedrukt van 
de rol. De rolbreedte was 
28,5 cm (285 mm). De ze
gels zijn van hart tot hart 
perforatie 25 mm breed. 
10 zegels is dus 250 mm; 
er blijft over 35 mm, ver
deeld in ongeveer 10 mm 
aan de (linker) onder
buitenkant en ongeveer 
25 mm aan de (rechter) 
bovenbuitenkant van 
de getrimde (gesneden) 
vellen. In de bovenbuiten
kant is een balk, haaks op 
het zegelbeeld, gedrukt. 
Één voor de blauwe en 
één voor de zwarte kleur. 

Aan de bovenbuitenkant, 
op de rechterafloopkant 
van de papierbaan, is 
een kort puntje in blauw 
meegedrukt. De blauwe 
kleur is zo dunvloeibaar 
geweest, dat er geen zgn. 
oploop- en afloopkant 
van het zegelbeeld is 
te herkennen. Van de 
zwarte vorm is duidelijk 
de oploop- en afloopkant 
van het drukbeeld te 
herkennen. 
De tekst, van links naar 
rechts lopende, is als 
zijnde van boven (oploop-
kant) naar onder (afloop
kant) gedrukt, (afbeelding 1 
- de zegels zijn hier lig
gend afgebeeld, terwijl ze 
staand zijn gedrukt; 
Vt2009). 
Als tijdens het inlopen van 
de drukpers de blauwe 
kleur eerst wordt gedrukt 
(eerste drukvormcilinder) 
en de zwarte drukvorm
cilinder vervolgens wordt 
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Afbeelding 1 - Mis-
druk Thorbeckezcgel 
(NVPH-nummer 
1009). 

Afbeelding 2 
- Postzegel met 
gedeeltelijke druk 
door het nog met 'op 
druk zetten' uan de 
drukuorm. 

AJbeeldmg 5 - Uit-
uergroting uati de 
gedeeltelijke druk. 

ingesteld, zal iedere 
aandrukrol (tegendrukrol 
cq -cilinder) het papier cq 
de papierbaan tegen de 
respectievelijke drukcilin-
der aan moeten drukken 
om een druk tot stand te 
laten komen. Is de pers 
wel aan het draaien, maar 
de tegendrukrol nog 
niet ingesteld, zal op dat 
moment nog geen druk 
tot stand komen (afbeelding 
2; Vt2009). 
De drukker begint met de 
eerste drulcvorm cq 
-cilinder op druk te zet
ten. Hij ziet dat de kleur 
blauw goed is. Hij zal 
vervolgens de tweede 
drukvorm cq -cilinder op 
druk zetten en ziet dan 
op de achter de pers ge
trimde (door een rondsel 
gesneden) vellen dat kleur 
en druk in orde zijn. Ver
volgens gaat hij door met 
drukken. De snelheid van 
drukken en de snelheid 

Afbeelding 4 
- Uitvergroting met 

duidelijke oploop- en 
afloopkant. 

van het perforatieblok 
bepalen vervolgens of de 
perforatie op de juiste 
plaats is geschied. 
Als er iets mis gaat, d.w.z. 
drukken of een deel van 
het drukken en/of perfo
reren valt uit, zal er achter 
de pers een stapel vellen 
liggen die niet goed zijn: 
zogenoemde misdruk-
ken of drukuitschot. De 
hulpdrukker zal deze vel
len uit de stapel moeten 
verwijderen. Soms ziet 
deze niet alles en blijft er 
een gedeeltelijk bedrukt 
vel óf gedeeltelijk geper
foreerd vel in de stapel 
achter. 
De afdeling verificatie 
moet dit vervolgens con
troleren. Ziet men dit ook 
over het hoofd omdat het 
maar een klein deel van 
het totale drukbeeld op 
het vel uitmaakt, zal dit 
vel aan het loket komen. 
Het bovenstaande 

Afbeelding 5 - Uit-
uergroting van de 

rasternapjes, zouiel 
uan de blauuje als de 

'zwarte' kleur. BI 
ift flÉ 



verklaart het ontbreken 
van een deel van de tekst 
aan de linkerkant van het 
zegelbeeld (afbeelding 5; 
Vt 2009) 
In principe zijn er tien 
identieke zegelbeelden 
mogelijk. Waren dit er 
meer op het vel dan de 
eerste rij, zou het wel 
eens op een opzettelijk 
buiten de drukkerij bren
gen kunnen duiden. Dan 
hadden we al meer van 
dit soort misdrukken of 
drukuitschot gezien. 
Overigens is in het 
Museum een loketvel 
aanwezig dat gelijk is aan 
het drukvel, gesneden of 
'getrimd' op de snijwig. 
Blijkbaar werden toen 
geen zgn. proefvellen aan 
het museum geleverd.' 

Tot zover mijn rapportage 
en een antwoord op de 
vraag of dit een vervalsing 
betrof Helaas vermeldt 
de tekst op het certificaat 
van de NVPH niet meer 
dan 'Gedeelte van de 
zwartdruk ontbreekt'. 
In mijn mededeling aan 
de secretaris van de Keu

ringscommissie NVPH 
komen enige gebruikte 
technische termen voor 
die een verduidelijking 
behoeven. 

Oploop- en qfloopkant 
zê elbeeld 
Een drukcilinder kunt 
u vergelijken met een 
fietswiel. Daar waar dat 
wiel voor het eerst contact 
maakt met de straat, kun
nen we dat de oploopkant 
noemen. Water dat voor 
de band ligt zal als het 
ware opgeduwd worden 
door de groeven van de 
band. Stopt men abrupt, 
dan ziet men het water 
wegvloeiend in de draai
richting. Dit kan men de 
afloopkant noemen. 
Als we nu de drukcilinder 
van de rasterdiepdruk 
bekijken, zal de inkt in de 
verdiepte rasternapjes als 
het ware weggedrukt wor
den in de richtingvan de 
doordraaiende cilinder, 
de zgn. afloopkant. De 
afbeelding van de voor
kant van deze napjes zal 
een ander beeld vertonen 
dan de achterkant (zie 

de afbeeldingen 4 en 5). 
Deze geeft een soort inkt 
uitlopend of wegvloeiend 
beeld. Bij een verval
sing, gedrukt via een 
andere druktechniek dan 
rasterdiepdruk, is dit 
uitlopen of wegvloeien 
van de drukinkt niet 
mogelijk: men heeft geen 
rasternapjes en dat geeft 
duidelijk een heel ander 
beeld. Bij hoogdruk, ook 
wel boekdruk genaamd, 
kan men dit zien in de 
vorm van de kraalrand 
van het drukbeeld. 

Perforen en trimmen of 
machinaal snijden 
Verschillende afwerkings-
vormen bevinden zich aan 
het eind van de rotatie
drukpers, zoals een per-
foreerunit. Bij de oudere 
rasterdiepdrukpersen 
maakt men gebruik van 
een blokperforaat. Een 
blokperforaat is een zgn. 
schommelunit die als 
het ware de papierbaan 
'vastpakt', deze perforeert 
en er weer uit schommelt. 
Het totale kamformaat 
beslaat meestal twee 

normale zegelhoogten. 
Als deze baan is geperfo
reerd, wordt de papier
baan door een rondsel 
gevoerd. Deze bestaat 
uit twee cihnders. De 
ene cilinder, met daarin 
haaks op de draairichting 
gemonteerd een soort 
mes, drukt de papierbaan 
in een kleine groeve van 
de tegendrukcilinder, 
waardoor de papierbaan 
als het ware los gehakt 
wordt van de baan, dus 
gesneden. Dit noemt men 
'trimmen'. 

Protestzegel Thorbecke 
1972 
Begin 1972 voerde de PTT 
weer eens een behoorlijke 
tariefverhoging door. Kri
tiek was er alom. 
Eén van de kritikasters 
was Schalekamp in 
Leeuwarden. Hij liet een 
variant maken op de 
postzegel van Thorbecke 
(NVPH-nummer 1009, 
afbeelding 6). 
Stond er op de echte zegel 
Er IS meer dan uoorlieen m de 
wereld te doen 1798 THOR
BECKE 1872 Nederland 30 et 

(zie afbeelding 7), op Scha
lekamps versie viel de 
volgende tekst te lezen: Er 
IS meer dan uoorheen aan de 
ptt te uoldoen 1972 SCHALE
KAMP 1972 Nederland 15 rt 
(zie ajbeelding 8). 
Schalekamp liet zijn 
zegel drukken in dezelfde 
blauwe kleur als die van 
de originele zegels; ze 
werden geperforeerd 
met lijnperforaat 11 (de 
beroemde en beruchte 
perforatie die bijna alle 
vervalsingen hebben, om
dat deze perforatiemaat in 
de perforatiemachines te 
vinden is van bijna iedere 
boekbinderij of drukkerij; 
zie ajbeelding g). 
De vervalsingen of 
protestzegels werden op 
verschillende plaatsen 
verkocht en gebruikt, 
zoals op bijgaande brief 
(ajbeeldmgen 10 en 11) van 
Vlissingen naar Haren in 
Groningen te zien is. Of 
men bij de toenmalige 
PTT nog actie onderno
men heeft tegen Schale
kamp weet ik niet, maar 
het lijkt mij niet onwaar
schijnlijk! 
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Afbeelding 5 - Echte Thorbeckezegel 
(NVPH-nummer 1009). 
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Afbeelding 7 - Deeluergroting van de ze^eltekst 
(rasterdicpdruk/origineel). 

Ajbeeldmg S - Deeluer^rotin^ zcfleltclcst 
(oJSet/uerualsing Schalekamp). 
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Links- cifbecldinjj g - Verualsing Thorbeckezegels 
(Schalckomp/lijntandmfl). 

Lmks. afbeelding 10 - Een met 
een uerualsing jjefrankcerde en 
verzonden enuelop 

Onder, ajbeeldmg 11 - Zichtbaar 
gemaakte afstempeling 
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LOST U OEZC PUZZIl 
VOOR OKS O»? 

Soms kom je de merk 
waardigste dingen tegen 
De hieroaast afgebeelde 
hncfkaarr ons toegc^on 
den door René Miltisum 
werd in 1871 verzonden 
door een zekere heer 
De U n g e te Zwoilc De 
kiart IS geadrciseerd 
aan de heer De Rxinde 
in Harderwijk ïv/tx 
onvervalste Nederlandse 
namen dus 

Toch ]s de boodMrhap die 
de heer De Lange schrijft 
met te ontcijferen' Het 
ziet er met uit als een 
buitenlandsetaal Oók 
IS het geen tekst die m 
Spiegelschrift is gcschre 
ven Een raadsel dus 
Maar misschien kan een 
van de lezers vjn l ilatclie 
deze puzzel ojilossen 
en ons vercellen welke 
taal (of welke code) hier 
gebruilxis Stuur uw 
oplossing (of vcmioc 
(tens) naar FiUtelit 
Achtergracht 71 1381 
BLWenp Als het wat 
opleven leest u dat in 
Filarehe Alvast bedankt 
vooi hwr (mee)piizzeien! 

LOST U DEZE PUZZEL 
VOOR ONS OP? [1] 

'Het ziet er niet uit als een 
buitenlandse taal. Ool< 
is het geen tekst die in 
Spiegelschrift,' zo schrijft 
Filatelie (december 2008, 
red.). Om met het laatste 
te beginnen: het is inder
daad geen Spiegelschrift. 
Dat zou al kunnen wor
den afgeleid uit het feit 
dat wat in het Nederlands 
op de kaart staat onder
steboven Staat. Is de tekst 
eenmaal omgedraaid, dan 
blijkt het om Hebreeuwse 
letters te gaan. 
De tekst is echter geen 
Hebreeuws (Ivriet), maar 
Jiddisj (Duits-Joods). 
Wat er precies staat is 
vrij moeilijk te lezen. 
Enkele woorden zijn wel 
te herkennen. Over het 
geheel schijnt de tekst 
een zakelijke boodschap 
te zijn. 

I.B. POLAK, AMSTERDAM 

LOST U DEZE PUZZEL 
VOOR ONS OP? [2] 

Ik moest wel lachen 
om uw verhaaltje over 
de kaart van de heer 
Hillesum. Merkwaardig 
overigens dat u de kaart 
op z'n kop afbeeldt. Het 
betreft hier geen geheim
schrift. Draait u de kaart 
om, dan staat er gewoon 
een verhaaltje in het He
breeuws. In 1872 waren 
er nog veel Nederlandse 
Joden die daarmee goed 
uit de voeten konden. 
Het leest van rechts naar 
links, elk teken staat 
voor een medeklinker. 
De klinkers moeten er 
tussenin gebreid worden. 
Dit heeft tot gevolg dat er 
- afhankelijk van het deel 

van de wereld waar de 
desbetreffende persoon 
leeft - meer of minder 
grote uitspraakverschillen 
bestaan. Zo kennen wij 
Amsterdam ook wel als 
Mokum, maar ook als Ma-
koum (Makoum oleif ofwel 
Mokum alef, waarbij alef 
staat voor a of eerste; dit 
betekent dus 'Amsterdam 
is 'de eerste stad"). Veel 
meer weet ik er ook niet 
van, de vertaling zal van 
een ander moeten komen. 
De tekst kan overigens 
bewust in het Hebreeuws 
zijn geschreven. Dan kan 
men immers - zonder dat 
de meeste mensen dit 
kunnen lezen - persoon
lijke zaken aan een brief
kaart toevertrouwen. 
Dat de namen van de 
betrokkenen oer-Hol
lands zijn ligt voor de 
hand. Toen de mensen 
omstreeks 1813 een vaste 
familienaam moesten 
kiezen, koos een ieder iets 
voor de hand liggends. 
Zo bestaan er Joodse en 
niet-Joodse mensen met 
namen als De Vries, De 
Lange, De Jonge e.d. 

F. BARENDS, DEN HAAG 

LOST U DEZE PUZZEL 
VOOR ONS OP? [3] 

De puzzel die u onder de 
aandacht van de lezers 
van Filatelie brengt, is een 
stuk minder lastig op te 
lossen als u het blad een 
halve slag draait en enige 
kennis van het Hebreeuw
se schrijfschrift heeft. 
De briefkaart blijkt dan 
namelijk een in het West-
jiddisj - dat immers met 
Hebreeuwse letters ge
schreven wordt - gesteld 
bericht te bevatten dat ik 
hieronder fonetisch zal 

weergeven en vertalen. 
Het West) iddisj is een taal 
die inmiddels niet meer 
in Nederland gesproken 
wordt. In de tijd waar
uit de afgebeelde kaart 
stamt, waren er echter in 
Oost-Nederland vele gro
tere en kleinere bloeiende 

Joodse gemeenschappen. 
Hoewel het Nederlands 
meer en meer het Jiddisj 
als omgangstaal begon 
te verdringen, was ken
nis van deze 'eigen taal' 
bij velen nog passief 
aanwezig - erg handig als 
je gevoelige informatie 

'gecodeerd' wilt door
gegeven aan bevriende 
handelsrelaties, zoals 
deze briefkaart vermoede
lijk laat zien. 
Ik hoop u hiermee van 
dienst te zijn geweest. 

FRANK T.HENDRIKS 

NAARDEN 

Fonetische weergave 

(volgt de regelval op de kaart) 

Falls sie nochjor den 

lümter aine partie^oetejaine 

keeseglaKh dicjrihere sendocn^ 

ujinsjen, da kannen ich die selbe noch 

[ajkoiting] den Jongen prais abgeben Späterhin 

unrd die prais hoher Es wird mir angenehm 

sain hieroifihre mehrte oijtrag tsoe 

erhalten 

Froindlich gegroest imnsje od meg ^anim simcha 

J"l 

Het onderstreepte gedeelte uw is geen Westjiddisj, maar Hebreeuws (j"I jesj lomar) - FTH 

Vertaling 

Intjeualu nog uoorde 

lüinter een partij goede jijne 

kaas, gelijk de eerdere zending 

uerlangt, dan kan ik die nog 

üoor de uorige prijs aanbieden Later 

zal de prijs hoger worden Het zou mij aangenaam 

zijn hierop um geujaardeerde opdracht te 

ontvangen 

Vriendelijk gegroet mens [ik u] loo jaar ureugde 

RAADSEL: POST UIT 
TRISTAN DA CUNHA 

Als trouw Filatelielezer 
kom ik bij u met een 
merlcwaardig geval. Op 22 
augustus 2008 ontving ik 
een eerstedagenvelop die 
volgens het stempel op 
5-4-1982 verzonden werd 
van Tristan Da Cunha. 
Waar(om) deze envelop 
zolang bleef liggen weet 
ik niet, maar er is op een 
bijkantoor van Parijs een 
zegel bijgeplakt die op 
18-8-2008 werd afge
stempeld. De dag erop 
gebeurde hetzelfde op een 
ander Parijs bijkantoor 
en werd op de envelop 
met de pen toegevoegd: 
Terschelling Pays-Bas. Nu 
was ik in 1982 inderdaad 
directeur/conservator 
van gemeentemuseum 
't Behouden Huys (ik ben 
sinds 1992 met pensioen). 
Op de envelop staat geen 
afzender en ik weet niet 
van wie hij afkomstig is. 
Merlcwaardig is dat ik 
sinds een jaar postzegels 
van Tristan Da Cunha ver
zamel, maar dat weten er 
niet veel. Ik heb gedacht 
aan een grap, maar dat 

TRISTAN DA CUNHA 
POSTOFFICE 

Pncby, 28 Noronbe t 2008 

Dear Albert, 

What a suipra« to recetve <foiu letter. 

I b B covet must be a collector's itenv as we <bl not « o e this aa a Pint Daf Cover I am 
unsure whf the FIX~ cachet was used on the Marcella staiitp 111« stamp was issued as 
pact of a set of 4 stamps feaititMig sailing ships Mascdla, Bbza Adams, Comthian and 
Samuel Be Ttiomas Values were 5p. 15p 30p and 50p and the], were released on 5* Aptil 
1982. 

I am unable to Und the person who sent it but I arr 
not hare may island stamp coUeaors but provide a 
worldwide 

uas not an islander We do 
'O many stamp coUectoir 

I have enclosed our latest mformantxi sheet for you and you may also be interested ir 
VHiting our wrbsiu Details below 

Many thanks for the < 

Perhaps I shall hear from you ̂  

as a very nice gesture 

I AM die best for the New Year 

E-Mad [r^i,ijv'ip ysLUisA44JiWjlv m 
Telephone: +44 (0) 203 014 2028 
Website- \:iy\ in t.ii d .̂̂  in p lUttKiJtlip 

^mmummmmmmmmmmmimm 

lijkt me uitgesloten. Ten 
lange leste heb ik op 6 
september jl. een brief 
gestuurd aan de Postmaster 
op Tristan Da Cunha. Ik 
kreeg antwoord: de enve
lop was niet door hen uit-

! 

gegeven en hij is niet door 
een eilander verzonden. 
Het raadsel is daarmee 
compleet. Waar komt die 
envelop vandaan? 

A. FLONK 

WEST-TERSCHELLING 

STAMPS Of ALL COUNTRIFS / LES TIMBRES DE TOUS LES PAYS 

^'1 

UE / PREMIER j O U R D E M I S S I O N 

MR. t L B f r i K t M i 

BrHOI.I>E!V m i.S 



NOG OUDERE 
FRANKERING 

Al bladerend in Filatelie 
trof ik in de rubriek 'Le
zerspost' (januari 2008, 
bladzijde 39) iets dat mijn 
aandacht trok, onder 
het kopje Zestig jaar oud 
en toch nog gebrm\<t. Lezer 
Jan Jonkman vraagt zich 
daar af of er voorbeelden 
zijn met zegels die nog 
ouder zijn. Mijn ant
woord daarop is 'ja', want 
enige tijd geleden kreeg 
ik van een collega van de 
postkamer twee dezelfde 
vensterenveloppen. De 
ene is gefrankeerd met 
twee kinderzegels uit 
1941 (NVPHnummer 
401, geldig tot en met 
31 december 1946) en 
een kinderzegel uit 1980 
(NVPHnummer 1213, 
einde der geldigheid 
onbepaald). De andere 
envelop is gefrankeerd 
met zegels uit 1980 en 

1982 (NVPHnummers 
1211 en 1261, einde der 
geldigheid onbepaald). 
Dit alles kan en mag in 
2008, dus zes jaar na de 
invoering van de euro. 
Volgens mij mocht er of
ficieel uitsluitend in gul
denzegels of in euroze
gels worden gefrankeerd 
en en mocht 'dubbele' 
frankering alleen zolang 
er zegels met dubbele 
waardeaanduiding wer
den verkocht. 
U moet het bovenstaande 
beschouwen als een 
aanvullende reactie op 
het door de heer Jonkman 
aangehaalde artikel van 
de heer Hermse (Fila
telie, mei 2007), met 
als slotvraag: 'IIebben 
deze frankeringen nog 
verzamelwaarde en is het 
daarbij van belang dat 
de hele envelop wordt 
bewaard?'. 

A.H. GROENEVELD 
ALPHEN AAN DEN RIJN 

hans sdionenberg 

m 

1 
'Sy 
I G;Ci.l>= 2:90CM=«0 

II 
1 



F 

X 

= t e 
~ J 

ä* 
— 

» 



a 
I 

: : = = . 

1 
i 

1 
4 ■ 
1 

B S E 
1 tluil '■ ' 

MIJN OPA DE 
PRIJSWINNAAR 

Mijn opa (Hans Put) heeft 
eind vorig jaar op een 
wedstrijdtentoonstel
ling in een sporthal in 
Heemskerk gestaan. Daar 
heeft hij zijn presentaties 
('Klüssendorf' en '10 voor 
uw brieven') uitgestald en 
daarmee prijzen gewon
nen. Met Klüssendorf 
won hij zelfs voor de 

derde keer (n 2006 en 
2007 nu ook in 2008). 
Ik heb foto's van hem 
gemaakt bij zijn kaders. 
Zou het leuk zijn om ze in 
Filatelie te plaatsen? 

JEFFREY LAUWERS 
(PER EMAIL) 

Vooruit dan  we doen het 
normaal nooit, maar we 
drukken er eentje aj. Je bent 
tenslotte supertrots op je opa, 
dat IS duidelijk... Redactie 

NEDERLANDERS SPRAKEN 
GEWOON DUITS 

Met belangstelhng en 
stijgende verbazing heb ik 
het artikel Een veertiende
eeuwse OostNederlandse 
tekst in een Zweeds Han
zeboekje gelezen. Hierin 
beweert de auteur, Anton 
C. Zeven, dat de tekst uit 
een document die gedeel
telijk is afgebeeld op een 
postzegel niet Duits is 
 zoals de Zweedse post 
beweert  maar OostNe
derlands. De tekst schijnt 
uit 1356 te stammen. 
Het zal ongetwijfeld 
teleurstellend zijn voor de 
schrijver om te horen dat 
onze voorouders hier te 
lande in 1356 in Duits
land woonden en dat ze 
gewoon (Middeleeuws) 
Duits spraken. 
Nederland kwam pas 
als de toenmalige Zeven 
Provinciën in 1648 op 
de kaart te staan (Vrede 
van Munster). Alleen de 
angelsaksische volkeren 
blijven ons nog steeds 
uitschelden voor Duits 
('Dutch'). 
Het woord 'Duits' 
(Teutsch, Deutsch) is 
gerelateerd aan de Teu
tonen. De Italianen meen
den dat de Saksen die 
koning Otto naar Italië 
begeleidden dezelfde taal 
spraken als de Teutonen, 
die hier duizend jaar 
eerder verslagen werden. 
Langzaam werd dit de 
verzamelnaam voor 
Germaanse hertogdom
men, i.e. Saksen, Beieren, 
Schwaben, Franken en 
Lotharingen. 
De heer Zeven betracht 
dit alles vanuit een 
hedendaags perspectief, 
hierbij vergetend dat de 
talen pas naderhand uit 
elkaar gegroeid zijn. Ook 
tegenwoordig kunnen 
Groningers en Hambur
gers gewoon in hun eigen 
taal met elkaar praten 
en elkaar begrijpen. Ook 
voor Nederlanders die 
het Duits niet machtig 
zijn, zijn de geschriften 
van Gorch Fock (in het 
Hamburgs) en Fritz Reu
ter (Mecklenburgs) wel te 
begrijpen. Zelfs Johann 
von Polsige (literatuur van 
de Duitse Orde) is voor 
hedendaagse Nederlan
ders gewoon te lezen. 
De naam Hanse (lat. 
Hansa) l<wam na 1281 in 
Londen in gebruik als 
aanduiding voor Duitse 
kooplieden, dus ook 
voor die van Kampen en 
Deventer. Later is deze 
naam overgedragen op 
het stedenverbond. De 

e n VEEimENDE.EEUWSE OOSTNEOERUWDSE 
TEKST IN EEN ZWEEDS HANZEBOEKJE 

nltiKktblkktr'anittiitltetDuiagtiUU 

officieuze hoofdstad van 
de Hanse was Lübeck. 
Hier vonden jaarlijks de 
Hansedagen plaats en 
was ook het archief. Zoals 
de geschriften bewijzen 
werd er van de Noordzee 
tot aan de Memel door de 
Germaanse volkeren één 
taal gesproken. Onge
twijfeld zullen er toen al 
verschillende dialecten 
gesproken zijn, maar ie
dereen scheen heel goed 
met elkaar te kunnen 
communiceren. Contrac
ten zullen in elk geval 
geschreven zijn in een 
taal die in Lübeck goed 
te begrijpen was (in geval 
van onenigheid werd hier 
een beslissing genomen). 
Nergens wordt in de 
literatuur gesproken over 
communicatiestoornis
sen. 
Tussen 1275 en 1300 
verhuisden er twee
duizend Groningers 
naar Hamburg, wat de 
bevolking van Hamburg 
deed stijgen van 6.000 
naar 8.000. Ze vestig
den zich op het eiland 
Grimm en de straat die zij 
bouwden heet nog steeds 
Groennm^erstrasse. Vele 
tienduizenden Hollanders 
gingen naar Oostpruis
sen (destijds behorend bij 
het gebied van de Duitse 
Ridderorde). In 1288 
stichtten Hollanders het 
plaatsje PreussischHolland. 
Zij hebben de moerasge
bieden van de Weichsel 

ingedamd. Ten tijde van 
de Grote Keurvorst heb
ben zij nog eens schrifte
lijk laten bevestigen dat 
ze Hollanders waren.De 
naam PreussischHolIand 
heeft tot 1945 bestaan, 
(tegenwoordig heet de 
plaats Paslek). 
De heer Zeven zal onge
twijfeld gelijk hebben dat 
deze taal in het oosten 
van het tegenwoordige 
'Nederland'gesproken 
werd, maar diezelfde taal 
werd ook gesproken in 
Hamburg, Lübeck, Wis
mar, Rostock, Danzig, 
Thorn en Koenigsberg 
en deze taal heette Duits. 
Laat ik enkele regels uit 
een Middeleeuws vers 
over de Duitse Ridder
orde citeren, in de taal 
die in de Middeleeuwen 
door Duitsers in Pruisen 
gesproken werd: 

Naer ostland uiillcn uiir riden 
(spreek uit: rijden) 

Naer ostland willen wir mee 
Al over die groene heiden 

Voor diegenen die het 
Middeleeuws Duits niet 
machtig zijn volgt hier 
een vertaling in heden
daags Nederlands: 

Naar het Oostlond u;illen u;ij 
rijden 

Naar het Oostland willen wij 
mee 

Al ouer de groene heide. 
DRS. GERT DEKKERS 

RIDDERKERK 

HEERLIJK POSTZEGELEN 
OPENT DICHTADER 

Tijdens een week vakantie 
heb ik weer eens heerlijk 
zitten 'postzegelen' (neu
zen in kilowaar, leuk!). 
Nu ben ik ook dichter en 
bij dit 'werk' kwam er po
etisch iets bij mij boven. 
Het resultaat is een ge
dicht dat 'Gebruikt' heet 
(zie hiernaast); ik stuur 
het op omdat het wellicht 
leuk is om het een keer in 
Filatelie te plaatsen. 

R.ROMIIN 
RROMIJN0)CSGLIUDGER.NL 

Gebruikt 

ooitaanjjelilrt 
nu q^cschrikt door uochtprocentcn 
na meer dan zest\g]aar ucrdrogen 
onoojjhjkf snipper 
met kiDetsbare randjes 
sleetse tandjes rondom 
op de beeldzijde 
een onleesbaar mlrtpatroon 
oucr het icoon uan macht en glorie

de vlag 
een streepbanier 
jïer u;apperend i;oor de troep 
met een loupe 
lïomtdejjestoldetijd 
tot leucn 
uoor euen 
alsof die niet uerulo^en is 
maar tocb nooit meer postfris 

René Romijn 



Opgaven voor deze rubriek in 
het meinummer 2009 (verschijnt 
begin mei 2009) moeten uiterlijk 
op I april 2009 in het bezit zijn 
van de redactie van 'Filatelie', 
Achtergracht 71,1381 BLWeesp 
of op die datum per email (phila
teiie@tip.nl) zijn ingezonden. 
Voor opnamen onder het kopje 
'Ruildagen' moet u de volgende 
gegevens vermelden: datum, 
plaats, locatie, adres locatie, ope
ningstijden en een telefoonnum
mer voor nadere informatie. 

Er wordt slechts één telefoon
nummer vermeld. Emailadressen 
of adressen van websites worden 
niet opgenomen. Onvolledige 
opgaven van evenementen kun
nen helaas niet verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts ver
meld als ze ten overstaan van een 
deurwaarder of notaris worden 
gehouden. 

Hoewel deze agenda met veel 
zorg wordt samengesteld, kan de 
redactie niet garanderen dat de 
genoemde evenementen ook op 
de aan haar opgegeven data en 
tijdstippen doorgang vinden. De 
redactie aanvaardt geen aanspra
kelijkheid voor eventuele fouten 
in de evenementsgegevens. 

Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder is het 
mogelijk dat postzegels slechts 
een onderdeel vormen van het 
materiaal dat op de hieronder 
vermelde beurzen wordt aange
boden. Wij adviseren u daarom 
met klem om  en dat geldt dan 
vooral bij het bezoeken van ver 
van uw woonplaats verwijderde 
evenementen  eerst even met de 
organisatoren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATrES 

10 en II april: 
Gouda. De Bricuenbeurs, i6de 
internationale beurs voor 
postgeschiedenis, poststuk
ken, postwaardestukken en 
literatuur. De Mammoet, 
Calslaan. Thema: China. 
Openingstijden: op vrijdag 
10/4 van II tot 17 uur en op 
zaterdag 11/4 van lo tot 17 
uur. Informatie: Bietenakker 
33, 2723 XD Zoetermeer of 
op de website (www.brieven
beurs.com). 
9 en 10 mei: 
Herentals (België). HermdaUa 
20og, regionale postzegel
tentoonstelling met wed
strijdkarakter, georganiseerd 
door de postzegelkringen 
'Ontspanning Herentals ' en 
'Themakempen', alsmede 
de Koninklijke Landsbond 
der Belgische Postzegel

^ kringen KLBP. Scheppers 
= Instituut, Scheppersstraat 9. 
■̂  Expositie in alle disciplines. 
^ Voorverkoop van vier nieuwe 
t Belgische postzegelemissies. 
^ MegaFila (met jeugdatelier), 
^ handelarenstands. Inlichtin
— gen: Jozef Ghys, Tramstraat 
" 10, B2300 Turnhout, tele
2 foon h32(o)i4852i85 of per 
^ email (jef.flhys@tElenrt.be). 

18, ig en 20 september: 

2 I £ Soest. Rhein Ruhr Posta'og. 
I V Stadthalle, Dasselwall i. 

Nadere gegevens ontbreken. 
Informatie: FranzJosef 
Lindauer, Thomästraße 59, 
Soest (Duitsland). 
I tot en met 4 oktober: 

Capelle aan den IJssel. Jubi
leumtcntoonstellinfl, georga
niseerd door filatelistenver
eniging IJssel en Lekstreek. 
Trefterp, Marsdiep i. Ope
ningstijden: op alle dagen 
van 1017 uur. Informatie: 
telefoon 0104508474. 
21 tot en met 25 oktober: 
Rome (Italië). International 
Festiual ofPhilately, filatelie
festival georganiseerd door 
Poste Italiane i.s.m. drie 
grote landelijke filatelisti
sche organisaties. Palazzo 
dei Congressi. Informatie: 
Poste Italiane Filatelia, Pi
azza Dante 25, 00185 Rome 
(Italië) of de speciale website 
(u)iuu).italia20og.it). 
6, 7 en 8 november: 
KJimmen/Voerendaal. 
39ste Limphilex, 'Limburg 
Bijzonder'; tentoonstelling 
(categorie 3), georganiseerd 
ter gelegenheid van het 35
jarig bestaan van Philatelis
ten Vereniging 't Fakteurke. 
Gemeenschapshuis 'Op d'r 
Plats', Houtstraat 25. Han
del, jeugdhonk, ruilbeurs, 
veiling en lezingen. Thema's 
o.a. ijsvogel en schutterij 
(500 jaar). Speciale envelop 
met ijsvogelzegel en/of 
schutterijzegel en met of
ficieel gelegenheidsstempel 
verkrijgbaar. Entree gratis, 
catalogus 5 euro. Aanmel
dingen voor Erehofen 
concurrentieklasse zijn nog 
welkom in alle klassen (tot i 
augustus 2009). Openingstij
den: op vrijdag 6 en zaterdag 
7 november van 10 tot 17 uur 
(officiële opening: vrijdag 16 
uur), op zondag 8 november 
van 10 tot 16 uur. Informatie: 
J. van den Bosch, telefoon 
0434592037 (email: udbo
hand@planrt.nl). 

27 tot en met 31 oirtober: 
Johannesburg (ZuidAfrika). 
Joburfl 2010, internationale 
postzegeltentoonstelling 
annex 23 ' " Asian International 
Stamp Exhibition. Hall 1 van 
het Sandton Convention 
Centre. Ca. 1.500 kaders, 
Erehof, expositie van mate
riaal uit de archieven van de 
ZuidAfrikaanse posterijen, 
ca. 100 handelarenstands. 
Openingstijden: nog onbe
kend. Informatie: P.O. Box 
412505, Craighall, 20024 
(ZuidAfrika), eraail info@ 
joburfl20iostampshou),co,za of 
via de website (www.johmg
2oiostampshou).co.2a). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

12 maart: 
Kloetinge. Amicitia, Schim
melpenninckstraat 14,1922. 
Telefoon 0113227945. 
13 maart: 
Dronten. Open Hof, Co
pernicuslaan (ingang t.o. 
busstation), 13.3016.30. 
Telefoon 0321314305. 
14 maart: 
Hilversum. Nationale 
Postzegel en Poststulckcnbeurs. 

De Koepel, Kapittelweg 
399a, 1016. Telefoon 036
5386170. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
1016. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. Water en 
Vuurhuis, Laurentiusstraat i, 
12.3016.30. Telefoon 0229
852837. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,1216. Telefoon 
0105916747. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.3014.30. Tele
foon 0651118436. 
Spijkenisse. Partycentrum, 
Slauerhoffstraat 4,1016. 
Telefoon 0181643045 (na 
18 uur). 
Utrecht. Internationale Verza
melmarlrt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.3017. Telefoon 
0317614760. 
Zeist. Christelijke Scho
lengemeenschap, Graaf 
Adolflaan, 1015.30. Telefoon 
0654344840. 
15 maart: 
Alkmaar. Clusiuscollege, 
Drechterwaard 14,1016. 
Telefoon 0725333906. 
Alkmaar. De Oever, Am
stelstraat i, 1016. Telefoon 
0725896190. 
KerkradeHolz. Philaix
roderuildag. Catharinahoes, 
Lambertistraat 12,1017. 
Telefoon 0455415088. 
Utrecht. Internationale Verza
melmarlct. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.3017. Telefoon 
0317614760. 
Schagen. De Groene 
Schakel, Mauvestraat 161, 
1012.30. Telefoon 0224
298416. 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraat ia, 9.3012.30. 
Telefoon 0413367786. 
19 maart: 
Welbergen (gem. Steenber

gen). De Vaert, Kap. ICock
straat 54,1922. Telefoon 
0167563887. 
20 maart: 
Leiden, 't Spoortje, Bern
hardkade 10,1921.30. 
Telefoon 0715611719. 
21 maart: 
Aalsmeer. Parochiehuis, Ger
berastraat, 9.3015. Telefoon 
0297343885. 
Appingedam. ASWA, Burg. 
Klauckelaan 16,1016. Tele
foon 0596567183. 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,1317. Telefoon 0182
615136. 
Heerenveen. De Konings
hof, Prinsenweg i, 1016. 
Telefoon 0513621742. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 39ga, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Katwijk aan de Rijn. De 
Wiek, Fresiastraat 19,1016. 
Telefoon 0714027446. 
Mijdrecht. De Meyert, Dr. J. 
van der Haarlaan 6, 9.3013. 
Telefoon 0297289322. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), g.3014.30. Tele
foon 0651118436. 
Steenwijk. De Meenthe, Sta
tionsplein 1,1016. Telefoon 
0547363000. 
Veenendaal. Filotelistische 

motiejjjrocp 'Papier & Druk'. 
ACrestaurant Bloemheuvel 
(aan de A12), 1013. Telefoon 
0164250851. 
Veldhoven. D'n Bond, Rap
portstraat 29,1016. Telefoon 
0402536511. 
Woudenberg. CC De Camp, 
De Bosrand 15,1316.30. 
Telefoon 0332863510. 
22 maart: 
Alkmaar Noord. Sporthal, 
Arubastraat 6, g12. Telefoon 
0227542286. 
Boxmeer. De Baronie, 
Spoorstraat 74 (hoek Sta
tionsweg), 1014. Telefoon 
0485573000. 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 1016. 
Telefoon 0206g42002. 
Haarlem. Van der Valk, Toe
kanweg 2,1016. Telefoon 
0306063944. 
Wijk aan Zee. De Moriaan, 
Dorpsduinen 4,1016. Tele
foon 0251211565. 
23 maart: 
Nijmegen. De Klokketo
ren. Burg. Slotemaker de 
Bruïneweg, ig22. Telefoon 
0243974654. 
28 maart: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 35,1016. Tele
foon 0235613929 (na 20 u.). 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,12.3015.30. 
Telefoon 0181415640. 
De Bilt. Vcreniflinfl uoor Latijns
Amerikaonse Filatelie. CVC H.F. 
Witte, Henri Dunantplein 4, 
1217. Telefoon 0243567491 
(na 20 uur). 
Ede. Het Streek, Amsterdam
seweg 56,1017. Telefoon 
0318639260. 
Eerbeek. De Korenmolen, 
Kanaalweg 3,1016. Telefoon 
0313650802. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Leeuwarden. De Schakel, 
Havingastate 7, g15. Tele
foon 0582662932. 
Leiden. HetVijfhovenhuis, 
Hoflaan 169,1016. Telefoon 
0715312597. 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat 5,10
16. Telefoon 0713614198. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 1316. 
Telefoon 0475321x79. 
Sliedrecht. De Lockhorst, 
Sportlaan i, 1015. Telefoon 
0624432140. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.3014.30. Tele
foon 0651118436. 
Veenendaal. CSG, Indu
strielaan 16,1016. Telefoon 
0318554156. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,1016. Telefoon 
0384216493. 
29 maart: 
EttenLeur. De Nobelaer, A. 
van Berchemlaan 2,1016. 
Telefoon 0306063944. 
Heemstede. Casca De Luifel, 
Herenweg 96,1115.30. 
Telefoon 0235334252. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
1015. Telefoon 0263271979. 
Susteren. Patronaat (naast 
kerk), Mariaveld, g.3015. 
Weert. SG Philips van Horne, 
9.3015.30. 
Wijk bij Duurstede. 
Vikinghal, Karolingerweg 
234,1115.30. Telefoon 06
22650760. 
I april: 
NoordwijkBinnen. Speciaal 

uoor ouderen. De Wieken, 
Wassenaarsestraat 5,13.30
17. Telefoon 0713614198. 
3 april: 
leiden, 't Spoortje, Bern
hardkade 10,1921.30. 
Telefoon 0715611719. 
4 april: 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,1216. 
Telefoon 0786814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 39ga, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Lisse. 't Poelhuys, Vival
distraat4,1016. Telefoon 
0252411406. 
Meppel. Trias, Groenmarkt 
2,1014. Telefoon 052g
432746. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
De Bouterlaan 5,13.1516. 
Telefoon 0341256163. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,1316. Tele
foon 0162432738. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), g.3014.30. Tele
foon 0651118436. 
Uithoorn. Wijksteunpunt, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0297525556. 
Wierden. Het Anker, 
Wilhelminastraat 28,1015. 
Telefoon 0546571164. 
Waalwijk. Ouwe Toren, 
Loeffstraat 107, 915. Tele
foon 0416561593. 
Wapenveld. SIC, Nachte
gaalweg 48, 1317. Telefoon 
0384479883. 
5 april: 
Emmen. De GirafEden Ho
tel, Van Schaikweg 55, g.30
16. Telefoon 0505034353. 
Obdam. De Brink, Dorps
straat 153, gi2. Telefoon 
0226452047. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker
kerweg 183b, 1013. Telefoon 
0773820064. 
9 april: 
Kloetinge. Amicitia, Schim
melpenninckstraat 14,1922. 
Telefoon 01x3227945. 
II april: 
Dronten. Open Hof, Co
pernicuslaan (ingang t.o. 
busstation), x3.30x6.30. 
Telefoon 03213x4305. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30x5.30. 
Telefoon 0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
iox6. Telefoon 02356i3g2g 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. Water en 
Vuurhuis, Laurentiusstraat i, 
X2.3016.30. Telefoon 0229
852837. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20, x2x6. Telefoon 
0x05916747. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), g.3014.30. Tele
foon 065XX18436. 
Zeist. Christelijke Scho
lengemeenschap, Graaf 
Adolflaan, 1015.30. Telefoon 
0654344840. 
13 april: 
Eindhoven. Van der Valk, 
Aalsterweg 322,1016. Tele
foon 0306o63g44. 
Susteren. Bie Alois, Rijksweg 
Noord 21, 2022. 
15 april: 
Markelo. De Haverkamp, xo
x6. Telefoon 0547363000. 
16 april: 
Welbergen (gem. Steenber

gen). De Vaert, Kap. Kock
straat 54, ig22. Telefoon 
0x67563887. 
17 april: 
Leiden, 't Spoortje, Bern
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hardkade lo, ig-21 30 
Telefoon 071-5611719 
18 april: 
Aalsmeer. Parochiehuis, Ger-
berastraat, 9 30-15 Telefoon 
0297-343885 
Assen. Contactdag NVTF 
(uitsluitend thematisch) Wieler-
home, Stadsbroek iia, 10-16 
Telefoon 033-4943265 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,13-17 Telefoon 0182-
615136 
Hilversum. De Koepel, Ka-
pittelweg 399a, 12 30-15 30 
Telefoon 036-5304354 
Mijdrecht. De Meyert, Dr J 
van der Haarlaan 6, 9 30-13 
Telefoon 0297-289322 
Papendrecht. De Palm, Van 
der Palmstraat 3,10-16 
Scheveningen. Strandweg 
(t o 3b), 9 30-14 30 Tele
foon 06-51118436 
Steenwijk. De Meenthe, Sta
tionsplein 1,10-16 Telefoon 
0521-515835 
Woudenberg. CC De Camp, 
De Bosrand 15,13-16 30 
Telefoon 033-2863510 
ig april: 
Helmond. De Kamenij, Je
roen Boschstraat 19, 9 30-14 
Telefoon 0492-553721 
Kerkrade-Holz. Catharina-
hoes, Lambertistraat 12,10-
13 Telefoon 045-5415088 
Rotterdam. Airporthotel, 
Vliegveldweg 59,10-16 
Telefoon 030-6063944 
Schagen. De Groene 
Schakel, Mauvestraat 161, 
10-12 30 Telefoon 0224-
298416 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraat ia, 9 30-12 30 
Telefoon 0413-367786 

Wijchen-Oost. OZO, Urnen
veldweg 10,10-13 Telefoon 
0485-317520 
25 april: 
Bilthoven. Filatelistische 
contartgrocp Oost Europa 't 
Vogelnest (bij Zuiderkapel), 
Boslaan i, 10-16 Telefoon 
0346-572593 (na 19 uur) 
Brielle Zalencentrum, 
Langestraat 76,12 30-15 30 
Telefoon 0181-415640 
Hilversum. De Koepel, Ka-
pittelweg 399a, 12 30-15 30 
Telefoon 036-5304354 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16 
Telefoon 0475-321179 
Scheveningen. Strandweg 
(t o 3b), 9 30-14 30 Tele
foon 06-51118436 
Welbergen (gem. Steenber
gen). De Vaert, Kap Kock-
straat 54,10-14 Telefoon 
0167-563887 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,10-16 Telefoon 
038-4216493 
26 april: 
Alkmaar Noord. Sporthal, 
Arubastraat 6, 9-12 Telefoon 
0227-542286 
Diemen. De Schakel, Burg 
Bickerstraat 46a, 10-16 
Telefoon 020-6942002 
Echt. De Weegbrug, Loper
weg 10, 9 30-12 
Huissen. De Brink, Brink 
8,10-15 Telefoon 026-
3271979 
Wijk bij Duurstede. 
Vikinghal, Karolingerweg 
234,11-15 30 Telefoon 06-
22650760 
27 april: 
Nijmegen. De Klokketo-

ren. Burg Slotemaker de 
Bruineweg, 19-22 Telefoon 
024-3974654 

HIEUWE EMISSIES 

Nederland 

7 april: 
-Europapostzegels 20og 400 
jaar Sterrenkunde twee 
verschillende postzegels in 
velletje met tien postzegels 
van 77 cent (gegomd), 
-Zomerpostzegels 20og vel
letjes met zes verschillende 
postzegels van 44+22 cent 
(gegomd) 

28 april: 
-MOOI Nederland 200g 
- Roosendoal velletje met 
vijf postzegels van 44 cent 
(gegomd), 
- Mooi Nederland 2009 - Ooster
hout velletje met vijf postze
gels van 44 cent (gegomd), 
- Drie generaties koninginnen 
velletje met een postzegel 
van 7 euro (gegomd) 

12 mei: 
- Jubileumpostzegels 2009 
vijf verschillende postze
gels in velletje met m totaal 
tien postzegels van 44 cent 
(gegomd) 

16 juni: 
- MOOI Nederland 200g - Delf
zijl velletje met vijf postze
gels van 44 cent (gegomd), 
- MOOI Nederland 200g 
-verzamelvel velletje met vijf 
verschillende postzegels van 
44 cent (gegomd) 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon 070-3307500 
Infolijn 070-3307575 
Fax 070-3608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag van 10-17 uur, zater
dag, zondag en feestdagen 
12-17 uur. Het museum is 
gesloten op maandagen en 
verder op tweede paasdag, 
tweede pinksterdag, Konin
ginnedag, 25 december en i 
januari. 
Toegangsprijzen: volwas
senen 7.50 euro, 65-pIussers 
6 euro (identiteitsbewijs 
verplicht). Kinderen tot 3 
jaar gratis, 4- t/m 12-jarigen 
4 euro. CJP 5 euro, Museum-
kaart gratis. Andere kortin
gen: zie www.muscom.nl 

Studiezaal 
Eenmaal per maand, meestal 
op vrijdag, is er gelegenheid 
om origineel materiaal uit 
het depot van de postwaar-
den te bestuderen De eerst
volgende data waarop u voor 
onderzoek terecht kunt zijn 
donderdag 19 maart 
donderdag 23 april 

U kunt het materiaal in het 
depot alleen op afspraak 
bezichtigen Neem contact 
op met Monique Erkelens 
of Harriet van der Veen 
(telefoon 070-3307563 of 
3307567) of stuur een mailtje 
aan merlcelens{3)muscom nl of 
hudueen(3)muscom nl. 

Bibliotheek 
De bibliotheekvan het Mu
seum voor Communicatie is 
na telefonische afspraak met 
mevrouw Spiekman (070-
3307570, in de ochtend) te 
raadplegen 

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar' Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek m Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur) Via de 
site van de NBFV (www nbfj 
nl) en het aanklikken van de 
Bibhotheek-zegel bereikt u 
de informatie die betrekking 
heeft op de prachtige collec
tie die in Baarn bewaard en 
ontsloten wordt U vindt er 
een overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 
nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard 
gewerkt 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig IS, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatie-aanvraagformu
lier opvragen Het antwoord 
ontvangt u per e-mail Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze e-mailen 
(bibliotheek(3)nbjv org) 
De Bondsbibhotheek een 
(surf) bezoekje waard' 

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

Alle abonnees - of ze dit blad 
nu via een aangesloten ver
eniging ontvangen, dan wel 
individueel op ons blad zijn 
geabonneerd - kunnen voor
delig in Filatelie adverteren 
Voor maar tien euro kunt 
u een kleine annonce laten 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

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

ATTENTIE! 

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

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

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

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

'bereik' van uw annonce nog 
groter wordt' 
Om annonces op te geven 
maakt gebruik van onder
staand formulier (of van een 
fotokopie daarvan) Opeen 
andere wijze kan het niet, 
omdat er een getekende 
machtiging nodig is om het 
verschuldigde bedrag van uw 
bank- ofgirorekeningaf te 

schrijven. Stuur het duidelijk 
ingevulde formulier naar: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
IJ49 CG Almere-Hout 
Vergeet vooral met uw 
handtekening te plaatsen* 
Onvolledig ingevulde, niet 
ondertekende of onleesbare 
formulieren worden niet in 
behandeling genomen. 

Ondergetekende 

Naam 

Straat en nummer.. 

PC+Plaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer: 

Ten name van: 

I 
13.50 euro 

17.00 euro 

20 50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

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

(handtekening). 

Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen Sluitingstermijn- minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie' 
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VOCschip met op de achtergrond NieuujAmsterdam, nu NeujYork 

BUITENLANDSE BLADEN 

Allemaal aan de thee 
Thee heeft vanouds 
een heel belangrijke rol 
gespeeld in de wereldge
schiedenis, samen met 
onder andere specerijen 
(denk aan 'peperduur') en 
wijn. De Chinese keizer 
Sheng Nung zou de thee 
hebben 'ontdekt' rond 
2.737 V Chr., toen hij bij 
toeval een theeblaadje liet 
vallen in een beker warm 
water. De verspreiding 
buiten China kwam op 
gang toen Japanse boed
dhistische monniken 
omstreeks 593 theeblaad
jes en zaadjes meenamen 
naar Japan. 
Ontdekkers zoals Vasco 
da Gama zochten en 
vonden hun weg naar 
het Verre Oosten. Vanaf 
dat moment was het 
een kwestie van tijd, dat 
handelaren de thee op 
het spoor kwamen. De 
Verenigde Oostindische 
Compagnie (VOC), de 
grootste multinational 
van die tijd, was een van 
de eersten, die vanuit Chi
na, India en Ceylon thee 
vervoerde naar Europese 
havens. Het zou daarna 
nog lang duren, voordat 
thee een volksdrank werd. 
Het hofen rijke patriciërs 
waren, omstreeks 1650, 
de eersten die zich een tea 

^ party konden veroorloven. 
° Nauwelijks 25 jaar later 
■̂  was de prijs zodanig 
^ gedaald, dat het gebruik 
^ snel toenam. VOCsche
a pen brachten de thee ook 
\ü naar de nieuwe Neder
^ landse vestigingen in 
< NoordAmerika, zoals 
= NieuwAmsterdam. Rond 

~ ~ T die tijd slaagde de British 
21M East India Company erin 

een wettelijk importver
bod op Hollandse thee 
af te dwingen. Toen ook 
dat niet het gewenste re
sultaat opleverde, voerde 

men hoge belastingen 
in. Op hun beurt leidden 
die tot veel verzet, vooral 
in de Britse kolonies 
in NoordAmerika. In 
1773 barstte de bom 
tijdens de overbekende 
Boston Tea Party, waarbij 
de zogenoemde Sons 
qfüberty, vermomd als 
Indianen, de thee van 
de Britse schepen in het 
water dumpten. Vergel
dingsmaatregelen hielpen 
niet; de geest was uit de 
fles en de Amerikaanse 
Revolutie stond op het 
punt te beginnen. Onder 
koningin Victoria werd de 
dagelijkse theeceremonie 
ingevoerd. 
In het artikel Tea in History 
and on Stamps dat B.M. 
Soper voor American Phi
latelist (december 2008) 
schreef, wordt ook inge
gaan op andere aspecten, 
zoals de jaarlijkse thee
races (met de beroemde 
theeclipper Cutty Sark, die 
werd overvleugeld door 
schepen met stoomma
chines), theegebruiken, 
theeporselein, samova
ren, etc. 

Geschiedenis herhaalt zich 
R. Sheaff, een graficus die 
meer dan 400 Amerikaan
se postzegels ontwierp 
danwei daarbij de leiding 
had, beschrijft in een 
zeer beknopt artikel in 
American Philatelist 
van december jl. (titel: 
Detention o/Enemy Aliens) 
enkele zwarte bladzij
den uit de Amerikaanse 
geschiedenis. Waar gaat 
het om? Hij begint met 

NEDERLANDSTALIGE TIJDSCHRIFTEN: 
DAAN KOELEWIJN  BUITENLANDSE 
BLADEN: GERARD GEERTS 

de volgende tekst: 'Zij 
werden in het holst van de 
nacht bijeengedreven en 
heimelijk afgevoerd naar 
onbekende plaatsen. Daar 
werden zij voor onbe
paalde tijd vastgehouden, 
zonder dat hun iets ten 
laste werd gelegd. Ten 
langen leste werden zij 
voor een ad hoc commis
sie gedaagd voor een kort 
verhoor, waarbij zij géén 
advocaten mochten heb
ben, noch werd hun toe
gestaan het 'bewijs' tegen 
hen in te zien noch dat te 
vernemen, géén getuigen 
op te roepen en het werd 
hun, na bedoeld verhoor, 
niet toegestaan in beroep 
te gaan tegen de beslis
sing. Vervolgens werden 
zij, voor onbepaalde tijd, 
gevangen gehouden. 
Denkt u dat ik spreek 
over Irak? Afghanistan? 
Abu Graib, de beruchte 
gevangenis in bezet 
Bagdad? Of Guantanamo 
Bay op Cuba?', zo vraagt 
hij zich af 

Nee, SheafFspreekt over 
de periode 19401948, 
waarin men  op basis 
van de zogeheten Aliens 
Enemies Act uit 1798(1) 
 gerechtigd was burgers 
van vijandelijke naties 
zo te behandelen, nadat 
de oorlog was verklaard, 
een landing op Ameri
kaans grondgebied had 
plaatsgehad danwei dat 
daarvoor een dreiging 
bestond. Op die wijze 
werden in 1940 tiendui
zenden (nog niet genatu
raliseerde) vreemdelingen 
uit Italië, Japan en Duits
land gearresteerd en als 
rechteloze gevangenen in 
detentiekampen gestopt. 
Na het einde van de Twee
de Wereldoorlog werden 
velen vrijgelaten, met 
name de JapansAmerika
nen. De rest (wel of niet 
genaturaliseerde Italianen 
en Duitsers) werd naar 
kampen overgebracht 
in Crystal City (Texas) 
en naar Ellis Island (De 
toegangspoort tot de 
Amerikaanse droom) in 
New York. Op laatstge

noemde locatie bevond 
zich het OJice ojRejiĵ ee 
Resettlement, afgekort 
ORR. Het woord 'refugee' 
(vluchteling) op de hier 
afgebeelde brief werkt 
misleidend. Rechtsboven 
staat het goed: mternee 
ofwel geïnterneerde. De 
laatste gevangene werd 
pas in augustus 1948 
ontslagen of naar elders 
gedeporteerd. Eenie
der legde eerst een eed 
van geheimhouding af 
Nadat de schrijver de hier 
getoonde brief wist te 
bemachtigen, was hij zó 
nieuwsgierig, dat hij op 
onderzoek uitging, met 
bovenstaand opmerkelijk 
resultaat. Zo hielpen een 
eenvoudig briefje plus een 
onderzoek eraan mee een 
aantal zwarte bladzijden 
zichtbaar te maken. Zijn 
meest wrange constate
ring is dat de wet heden 
ten dage nog wordt toege
past. Hopelijk niet meer 
voor lang. 

Moedige vrouw 
De Arbeitsflemeinschajt Grie
chenland binnen de Duitse 
bond heeft onlangs een 
boek uitgegeven waarvan 
de tekst al eerder verkrijg
baar was op een cd: Streif
zû e durch die Griechische 
Philatelic. Daarin komen 
diverse aspecten aan bod 
die verband houden met 
de Griekse filatelie (per
sonen, gebeurtenissen 
zoals bezettingen door 
vreemde mogendheden, 
enz.). Ook postzegels 
met daarop afbeeldingen 
van beroemde personen 
uit de Griekse geschiede
nis, zoals Maria Callas en 
Melina Mercuri, worden 
besproken. Kortom, 
teveel om op te noemen. 
Een van deze persoon
lijkheden is de 'Dame van 
Ro': Despina Achladioti. 
Op een postzegel uit 1983 
staat een oude vrouw in 
traditionele kleding. Zij 
stierfin 1982 op 92jarige 
leeftijd. VVat is er aan de 
hand? In 1927 vestigde zij 
zich op het rotseilandje 
Ro (oppervlakte 1.460 
m ), samen met haar 
man, die in 1940 overleed. 
Zij waren de enige bewo
ners en voorzagen door 
middel van de geitenteelt 
in hun onderhoud. Er 
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Dcspma Achladioti: de beroemde 
'Dame uan Ro' 

stond alleen een kapel, 
toegewijd aan de Heilige 
Gregorius. Gedurende 
veertig jaar hees Despina 
er de Griekse vlag. Dat 
zette kwaad bloed bij de 
Turken aan de overzijde 
van het water. Toen zij in 
augustus 1975 even het 
eiland verliet, plaatsten 
Turken er hun vlag, maar 
niet voor lang. Een Grieks 
marineschip herstelde 
er de orde. De Griekse 
regering schonk haar 
het Kruis van Verdienste 
en een erepensioen. Na 
haar dood werd ze op Ro 
begraven. Sedert 1993 
woont er op het eiland 
een man, Klimes Navides. 
Het kan ook heel anders 
gaan. Op 30 mei 1941 ver
wijderde de schrijver, ver
zetsman en links politicus 
Manolis Glezos samen 
met Apostolos Santas op 
klaarlichte dag de Duitse 

Gedctinecrdenpost uan Ellis Island (1947). 

Manolis Glezos uerzetshcid, 
opstandeling en links politicus 

hakenkruisvlag op de 
Akropolis. Kort daarna en 
na 1945 werd hij meerma
len gevangen gezet. Toen 
de Griekse posterijen 
in 195 g twee postzegels 
uitgaven met daarop het 
portret van de in 1958 te
rechtgestelde Hongaarse 
premier Imre Nagy, die de 
Hongaarse Opstand had 
ondersteund, reageerde 
de Russische post met het 
uitgeven van een postze
gel met daarop Manolis 
Glezos en de Akropolis 
op de achtergrond. (Die 
"Dame uon Ro", Griechische 
Besonderheiten abseits uon 
Hermes und Kontrollstem
peln in die Briefmarke, 
december 2008). 

Vurige post 
De posterijen van het 
eilandenstaatje Vanuatu 



Geheel bouen de vulkaan Lopeui 
(Vanuatu). Daaronder, toeristen 
en een postbode bij de bneuenbus 
m de buurt uan de Yasuruulkaan 

hebben van de nood een 
deugd gemaakt. Ge
noemd landje bestaat 
uit twaalf hoofd- en 71 
kleinere eilanden of 
rotsformaties. Het ligt in 
Melanesie, in het oostelijk 
deel van de Koraalzee. 
Het werd in 1774 bezocht 
door James Cook en kreeg 
van hem de naam Nieuwe 
Hebriden, een naam die 
zou standhouden tot aan 
de onafhankelijkheid in 
1980. Ondanks de geringe 
omvang werd het tot die 
tijd vanuit twee landen 
bestuurd - Engeland en 
Frankrijk - en het kreeg 
daarom het voorvoegsel 
Condominium. In totaal 
zijn er zo'n 215.000 
inwoners, waarvan de 
Frans sprekenden in de 
meerderheid zijn. 
De posterijen hebben op 
de kraterrand van de zeer 
actieve vulkaan Yasur, op 
het eilandje Tanna, een 
opvallend grote blauwe 
brievenbus geplaatst. 
Toeristen kunnen daarin 
hun post deponeren, 
uiteraard voorzien van 
de nodige toepasselijke 
postzegels, die aan de 
voet van de vulkaan 
worden verkocht. Deze 
postzegels geven een 
zeer goed beeld van de 
vulkaan, zijn activiteiten 
en de brievenbus. De bus 
wordt dagelijks geleegd 
door een in hittewerende 
kleding gestoken post
bode. De vulkaan, die 360 
meter boven het eiland 
uitsteekt, is nog zeer ac
tief; vandaar ook zijn rol 
als toeristische attractie. 
De vulkaan ontstaat op de 
zeebodem en rijst vandaar 
uit ruim 4.000 meter in 
de hoogte, alvorens zicht
baar te worden. De vrijwel 
permanent uitstromende 

en uitgeworpen lava heeft 
dan al een weg afgelegd 
van ruim 100 km uit de 
diepte van de aarde. Het 
land beschikt over dertien 
actieve en diverse (nog) 
onzichtbare vulkanen 
in de zeeén rondom. 
Daardoor wordt het 
gebied geregeld getrof
fen door aardbevingen, 
uitbarstingen, tsunamis 
en gedwongen evacuaties. 
Enkele jaren geleden 
werd, ten behoeve van 
snorkelende toeristen, 
al een onderwaterbrie
venbus geplaatst. Op die 
manier wordt getracht 
de inkomsten wat op te 
vijzelen, tot nu toe met 
succes. (Vulkanpost au/dem 
Vanuata-Archipel door H. 
Kutzelnig^ in Briefmarken 
Spiegel, november 2008). 

Russen in de lift 
In diverse tijdschriften 
wordt de laatste tijd mel
ding gemaakt van opzien
barende prijsstijgingen 
van Russische postzegels. 
Briefmarkenspiegel 
(nummer 11-2008) 
spreekt zelfs van Preisex-
plosionen Jïir Souyetunion. 
De samenstellers van de 
Michelcatalogus zouden 
er compleet door zijn 
verrast, hoewel de eerste 
signalen al dateren uit 
2001/2 - en dat ondanks 
de kredietcrisis. Het gaat 
met name om de vroegste 
Russische postzegels tot 
ongeveer 1948. Timbres 
magazine (nummer 95, 
november 2008) meldt 
dat op de recente veiling 
van David Feldman in Ge
neve een Russische brief 
met daarop één onge
tande postzegel nummer 
I van 10 kopeken en een 
strip van drie postzegels 
van elk 30 kopeken werd 
geveild en afgehamerd 
op i.i miljoen euro(!). 
De brief was destijds 
verzonden aan de Oos
tenrijkse ambassadeur 
in St. Petersburg. Bij de 
postzegels zoekt men met 
name de exemplaren die 
werden uitgegeven vanaf 
1918, met proefdrukken, 
ongetande/deels getande 

Russische roumzegel Lcnin: 
. opeens in trek. 

series en postzegels met 
Lenin erop. Vooral deze 
laatste zijn enorm in prijs 
gestegen. Een deel van 
de vergrote vraag is af
komstig uit de Verenigde 
Staten. Een brief uit 1924, 
met daarop een serie van 
vier Lenin-rouwzegels, 
bracht onlangs nog 1.550 
euro op. G A. GEERTS 

NEDERUNDSTALiGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Buzin-vogeltjes 
Al jaren ben ik lid van 
de Belgische Studiegroep 
Postzegels A. Buzm. Wij 
bestuderen de postzegels 
van de ontwerper André 
Buzin. Zelf houd ik me 
vooral bezig met de vanaf 
1985 verschijnende vogel
tjesreeks, hoewel Buzin 
ook over andere onder
werpen zegels vervaar
digt. Van die vogeltjes zijn 
er al meer dan honderd 
verschillende verschenen. 
Wat bestuderen jullie dan 
allemaal aan deze kleine 
natuurkunstwerkjes? 
vraagt u zich wellicht af 
Welnu, de postzegels zijn 
gedrukt in verschillende 
technieken, op allerlei 
papiersoorten en ze zijn 
voorzien van verschei
dene soorten gom. Ook 
de drukdata, die op de 
velranden staan, zijn inte
ressant. Onze studie zou 
onmogelijk zijn zonder de 
informatie die we krijgen 
via het tweemaandelijks 
verschijnende, voortref
felijke tijdschrift S.P.A.B. 
Zo kwamen we er achter 
dat er bij het zegeltje van 
5 frank met de boom
klever maar liefst zeven 
verschillende papier- en 
gomsoorten voorkomen. 
De postzegel werd ge
drukt in september 1988, 
toen de Zegeldrukkerij in 
Mechelen overstapte van 
de Rotafoliodrukpers op 

de Goebelpersen. Reden 
voor deze verandering 
was een te snelle slijtage 
van de typografie-druk-
platen. Van de vogeltjes 
bestaan talrijke variëtei
ten, terwijl er ook verval
singen voorkomen. 
Als u van specialisatie 
houdt, is het lidmaat
schap van dergelijke 
studiegroepen zeer aan te 

, bevelen. Je zou het 'voer 
voor specialisten' kunnen 
noemen, hoewel som
migen na het lezen van dit 
stukje wellicht denken: 
het is meer voer voor 
psychologen. Het is maar 
net waar u van houdt. 

De prehistorie van de 
postzegel 
Veel plezier beleefden we 
aan een aflevering van het 
verenigingsblad van de 
postzegelclub Hooge-
veen. Onder de loep. 
Behalve een aflevering 
van het artikel De ontdek
king van Amerika, maar niet 
door Columbus, wordt in 
het bewuste nummer ook 
aandacht besteed aan wat 
ik wil noemen 'de prehis-

Buzin. eindeloos studeren 

' torie van de postzegel'. 
De eerste postzegelver
zamelaars gebruikten de 
zegels om er meubelstuk
ken, kasten en schemer
lampen mee te beplak
ken. Ook werden wanden 
versierd met soms uiterst 
zeldzame exemplaren. 
De interieurversierders 
waren vooral geobse
deerd door de kleuren 
van en de afljeeldingen 

I op de postzegels. Via 
^ advertenties probeerden 

ze aan zo veel mogelijk 
filatelistisch materiaal te 
komen om er hun muren, 
doosjes, stoelen enz. 
mee te beplakken. Op de 
eerste postzegeltentoon
stellingen werden deze 
'opgepimpte' voorwerpen 
aan het volk getoond. 
Daarna gingen ze seri
euzer te werk. Het eerste 
postzegelalbum werd in 
1862 in Parijs uitgegeven. 
De oudste vereniging 
van verzamelaars in ons 
land, de Nederlandsche 

Vereeniging van Postze
gelverzamelaars, werd in 
mei 1884 in Amsterdam 
opgericht. 
Ook troffen we in Onder 
de loep nog een opmer
kelijk bericht aan uit het 
Verenigd Koninkrijk: daar 
hielden ze onlangs de ver
kiezing van de belache
lijkste Engelse wet. Op de 
tweede plaats eindigde 
de oude wet waarin werd 
verboden een postzegel 
ondersteboven op een 
briefte plakken. Opletten 
dus! 

Scheepspost over de 
Atlantische Oceaan 
In 't Verein hoes in Vaals 
komen op elke tweede 
donderdag van de maand 
de leden van de postze
gelvereniging Drielan
denpunt bij elkaar. Op 
deze club is van toepas
sing de kwalificatie Klein 
Maar Dapper. Zij hebben 
minder dan twintig leden 
en slagen slagen er toch 
in iedere maand een blad 
uit te geven dat klinkt als 
een klok. Hoofdredacteur 
is Joke Vermeulen. Ik 
had het genoegen deze 
enthousiaste mevrouw te 
ontmoeten op Postex 2008 
in Apeldoorn. Behalve de 
gebruikelijke informatie 
over het verenigingsleven 
van de Vaalse club, lezen 
we ook geregeld artikelen 
van een behoorlijk niveau. 
Soms zijn die geschreven 
door Joke zelf, maar een 
regelmatig terugkerende 
auteur is ook Jo Lux. In 
een van de nummers van 
de zeventiende jaargang 
troffen we van zijn hand 
aan een verhaal over de 
postverbindingen tussen 
Amerika en Europa via 
Engeland in de jaren 
1840-1860. Deze verbin
dingen werden onderhou
den door schepen van de 
Cunard Line. De onderne
ming was genoemd naar 
de mede-eigenaar Sir 
Samuel Cunard (1787-
1865), een Canadees 
zakenman. In 1840 ging 
de rederij van start met 
vier schepen: de Britannia, 
de Acadia, de Caledonia en 

Cunard: een standbeeld waard... 



de Columbia. In de instruc
ties aan de postmeesters 
lezen we de vertrektijden 
en de posttarieven van de 
eerste afvaarten. Verschil
lende schepen van de 
Cunard Line veroverden 
in de loop der jaren de 
Blauwe Wimpel, een 
onderscheiding die aan 
een schip werd toegekend 
voor de snelste overtocht 
over de Atiantische Oce
aan. Ook de strandingen 
en schipbreuken van de 
diverse schepen worden 
besproken. De bewoners 
van Boston hakten in 
1844 het ijs open, zodat 
de Britannia toch kon ver
trekken. Het artikel is ge
ïllustreerd met foto's van 
de schepen, waaruit blijkt 
dat het stoomschepen 
waren met als hulpmiddel 
zeilen of zeilschepen met 
stoomaandrijving. Ook 
troffen we interessante 
poststukken aan bij de 
afbeeldingen. 

De Stelling 
Uiteraard bevat het blad 
Collect van TNTPost een 
groot aantal commerci
ële aanbiedingen op het 
gebied van onze hobby. 
De schoorsteen moet im
mers blijven roken. Toch 

\^sm 
Griezelig, hè' 

gaat het niet uitsluitend 
over geld verdienen. De 
redactie slaagt er steeds 
in om ook enige artikelen 
te plaatsen waarin het 
beleven en beoefenen van 
onze koninklijke hobby 
centraal staat. In de 
rubriek Mijn postzegel & ik 
stond in het najaarsnum-
mer van 2008 een verhaal 
over Patrick Peschke, 
de bekende verzamelaar 
van het thema Griezelen. 
Met zijn verzamelingen 
behaalde hij al hoge 
bekroningen, zowel nati
onaal als in het buiten
land. Met vuur vertelt hij 
over zijn angstaanjagende 
postzegels en postwaar-
destukken. 
Ben onderdeel uit Collect 
dat mij ook bijzonder 
aanspreekt, is De Stelling. 
Twee verzamelaars laten 
hun licht schijnen (pro en 
contra) over een bepaalde 
stelling. In het voor mij 
liggende nummer discus

siëren Bate Hylkema 
en Marco de Putter met 
elkaar over de stelling 
Abonnementsparen is gem 
sparen. Bate is het met die 
stelling eens. Hij stelt dat 
als je uitsluitend via een 
jaarabonnement op een 
bepaald land of thema 
verzamelt, dat er toe leidt 
datje een afhankelijke, 
passieve, initiatiefloze 
verzamelaar wordt. Marco 
is het daar gedeeltelijk 
mee eens, maar vindt 
wel dat abonnementen 
een toegevoegde waarde 
hebben om je verzame
ling compleet te maken. 
Doordat er steeds minder 
verkooppunten komen 
waar je nieuwe uitgiften 
kunt kopen, bestaat het 
gevaar dat bepaalde post
zegels uitverkocht zijn en 
dat daar dan nooit meer 
aan kunt komen. Het 
voordeel van een abon
nement, zo vindt hij, is 
datje nooit misgrijpt. In 
Collect krijgen ook andere 
lezers gelegenheid om te 
reageren op de stelling. 

Kaartspel niet gewaar
deerd 
Het ene orgaan na het 
andere landt op mijn 
leestafel. Nu arriveerde er 

weer een waarvan ik het 
bestaan nog niet kende: 
het Officieel Orgaan van 
de Studiegroep Vooraf-
stempelingen. De leden 
van deze groep bestude
ren zegels - u raadt het al 
- die vooraf zijn gestem
peld. In hun blad is een 
aardig artikel te vinden 
over voorafgestem
pelde belastingzegels op 
speelkaarten, geschreven 
door hoofdredacteur Mon 
Römer. Door de eeuwen 
heen hadden speelkaar
ten een slechte reputatie. 
Moralisten die het niet 
hadden begrepen op een 
nutteloze bezigheid als 
kaarten, werden ge
steund door priesters en 
predikanten van allerlei 
overtuigingen in hun 
strijd tegen het 'duivels 
prentenboek' (zoals 
een kaartspel wel werd 
aangeduid). Ze noemden 
het heidens tuig en een 
duivelse uitvinding. 
Om het spelen met deze 
kaarten te bemoeilijken 
werd in sommige landen 
belasting geheven op 
speelkaarten. In ons land 
heeft een dergelijke be
lasting bestaan tot i april 
1927. Een kaartspel van 
II cent werd belast met 
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75 cent. De verpakking 
moest een cirkelvormige 
opening hebben waaron
der hartenaas zichtbaar 
was. Bij betaling van kaar
ten en de verschuldigde 
belasting werd door dit 
gat een belastingstempel 
aangebracht. In sommige 
landen, zoals Amerika, 
werden deze liederlijke 
spelen ook nog voorzien 
van een voorafgestem
pelde belastingzegel. In 
het voor mij liggende, 
in kleur uitgevoerde 
nummer tref ik verder 
artikelen aan over de 
voorafgestempelde kruis-
bandjes van Duitsland 
en Oostenrijk; over de 
diagonale pre'o's van België 
en over de voorafstempe-
lingen in Montenegro en 
Beieren, DAAN KOELEWIJN 

LUFTHANSA 

De Olympische Spelen 
zijn niet aan de aandacht 
van Lufthansa ontsnapt. 

Op 25 mei 2008 was 
er een proefvlucht van 
Frankfurt naar Beijing [i], 
omdat het op die dag nog 
75 dagen duurde voordat 
het spektakel begon. 
Twee maanden later, op 
25 juli, werd het Olympi
sche team van Luxemburg 
naar Beijing gebracht [2] 
en twee dagen later was 
het de beurt aan het Ierse 
teamlg]. Weer een dag 
later, dus op de 28ste, 
werd het Portugese team 
vervoerd [4] en tot slot de 
eigen Mannschajt: op 29 
juli [5]. 
Dan de sluiting van 
het befaamde vliegveld 
Berlin-Tempelhof, op 30 
oktober 2008. Er werd die 
dag nog snel een vlucht 
gemaakt met een Do-328, 
van Mannheim naar Ber
lijn en vice versa [6, 7]. 
De laatste melding in 
deze aflevering van 
'Luchtpostnieuws' betreft 
de vluchten van een 
MD-ii vrachtvliegtuig op 
13 november 2008 van 
Frankfiirt naar Saporro 
en van Frankfurt naar 
Fukuoka [8, g]. 
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In deze rubriek worden zegels 
vermeld van landen die - voor 
zover dat valt na te gaan - zijn 
aangesloten bij de Wereldpost
unie (UPU). In enkele gevallen 
worden ook niet-UPU-landen 
vermeld, bi|voorbeeld als hun 
uitgiften als normale emissies 
in de algemeen gebruikte post-
zegelcatalogi (zoals Michel en 
Yvert) worden vermeld. 

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

EUROPA 

ALAND 
2i-3-'09. Veelzijdige schrij
vers. 
Driemaal Europa (€ 0.90) in 
boekje van negen. Portret van 
resp. Anni Blomqvist (1909-
1990) en huisje aan zee, Ulla-
Lena Lundberg (1947) en 
driemaster, Valdemar Nyman 
(1904-1998) en koeien in wei. 

222 

6-4-'o9. Honderd jaar 

feleden eerste bioscoop op 
land. 

€ 1.60. Filmscène met eerste 
filmkus (May Irwin en John 
Rice) en enkele bioscoop-
gangers. 

ANDORRAFRANS 
26-i-'o9. Tweehonderdste 
geboortedag Louis Braille 
(1809-1852). 
€ 0.88. Portret, brailletekens 
en braillemachine. 

^ ANDORRA SPAANS 
3 i7-i-'09. Natuurerfgoed. 
ïï €0.32 Vallei van Comape-
2 drosa: narcissen. 

ARMENIË 
io-i2-'o8. Nationale revo
lutionairen, gezamenlijke 
uitgifte met Bulgarije. 
70, 350 d. Portret van resp. 
Peyo Yavorov (1878-1914) 
met tekst, Andronik Ozanyan 
(1865-1927) met mensen. 

SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

ATHOS (Heilige berg) 
i3-6-'o8. Kloosters, I. 
€0.57, 0.70,1.-, 1.85, 
3.-. Resp. Megisti Lavra, 
Vatopedi, Koutloumousiou, 
Iviron, Chilandar. 
4-7-'o8. Kloosters, II. 
€ 0.57, 0.70, 0.80,1.50, 
3.50. R.esp. Pantokratoros, 
Xiropotamou, Karakallou, 
Zografou, Dochiariou. 

22-8-'o8. Kloosters, III. 
€ 0.57, 0.70, 1.20, 1.80, 3.-. 
Resp. Agiou Pavlou, Agiou 
Dionysiou, Stavronikita, 
Simones Petras, Filotheou. 

BOSNIÉ-HERZEGOVINA 
i5-2-'o8. Universiteit Sara
jevo, faculteit farmacie. 
2.- KM. Tekeningen gebouw 
faculteit. 

i5-2-'o8. Gastronomie. 
I.-, 2.- KM. Resp. sis kebab, 
gevulde appel. 

8-3-'o8. Bloedtransfusie-
dienst vijftig jaar. 
1.50 KM. Gebouw. 
8-3-'o8. Internationale vrou
wendag honderd jaar. 
2.- KM. Vrouw. 

8-3-'o8. Toerisme, steden. 
0.70,1.- KM. Resp. Bosanska 
Krupa, Velika Kladusa. 

ber (1909-1981, schilder en 
houtsnijder). 
€ 1.65. De vuurvogel (1961). 

io-4-'o8. Jubilea. 
Tweemaal 1.50 KM. 
Beeldmerken (Universala 
Esperanto Asocio, UEA hon
derd jaar), geweer en '60' 
(schietvereniging Sarajevo 
zestig jaar). 

m "«8^t ̂ »2008 1 

lOOjarol B 
uraversala | 
esperanto- M 
asocio 1 

5-5-'o8. Olympische Spelen, 
Peking 2008. 
I.-, 1.50 KM. Beeldmerk spe
len en resp. judo, kogelstoten 
en hardlopen. 

5-5-'o8. Motorfietsen. 
Tweemaal 1.50 KM. Ural 3, 
Jawa trail 90. 

io-6-'o8. Toerisme. 
I.- KM. Grot Vjetrenica. 

*«iiii; 
UJET 

i6-6-'o8. Ondertekening 
Stabilisatie- en Associatie
overeenkomst met Europese 
Unie in Luxemburg. 
0.70 KM. Hand met pen bo
ven document en potje inkt. 

ii-7-'o8. Cultureel erfgoed. 
I.-, 1.50 KM. Resp. Kamen-
gradska musalla, Ostrovica. 

DENEMARKEN 
2-i-'o9. Frankeerzegels. 
9.-, 10.50 kr. Resp. koningin 
Margrethe II, wapenschild 
met drie gekroonde leeuwen. 

DUITSLAND 
i2-2-'09. Tweehonderdvijfen-
twintigste geboortedag Leo 
von Klenze (1784-1864, ar
chitect, diplomaat, schilder). 
€ 0.70. Schilderij 'Aangezicht 
van de Propyleeën in Mün
chen' door Von Klenze (1848). 
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ESTLAND 
i5-i-'o9. Bescherming pool-
gebieden en gletsjers***. 
Velletje met tweemaal 15.- kr. 
(€ 0.96). In doorlopend beeld 
gletsjer op Zuidpool (op rand 
tekst). 

29-i-'og. Slag bij Paju negen
tig jaar geleden. 
5.50 kr. (€ 0.35). Portret Ju
lius Kuperjanov (1894-1919), 
groep soldaten en kaartje met 
plaatsaanduiding Paju. 

i2-2-'o9. Tweehonderdste 
geboortedag Felix Mendels
sohn Bartholdy (1809-1847). 
€ 0.65. Portret en handte
kening van componist en 
dirigent. 

FRANKRIJK 
5-i-'c9. Tweehonderdste 
geboortedag Louis Braille 
(1809-1852). 
€ 0.55. Portret, brailletekens 
en braillemachine. 

i2-2-'o9. Honderdste 
geboortedag Heinz Erhardt 
(1909-1979). 
€ 0.55. Portret komiek en 
dichter en uitspraak 'noch 'n 
Gedicht'. 

i2-i-'09. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de buffel**. 
'Lettre prioritaire 20g' in 
velletje van vijf. Buffel. Ook 
in blokvorm. 
i2-i-'09. Kunstambachten. 
Twaalfmaal 'lettre prioritaire 
20g' in boekje. Glaswerk uit 
museum Nancy, emailleer-
werk kathedraal van Apt, 
mozaïek, uurwerk (Louvre, 
Parijs), aardewerk van 
Quimper, juwelierskunst, 
tapijtwerk, meubelwerk 
(Louvre), siersmeedwerk, in
legwerk, brandschilderkunst 
uit kerk Sainte-Jeanne d'Arel 
in Rouen, kristalwerk. 

/\yAyv-\/VA/\^V ' V \ j ^ / \ / \ y \ / ^ 

i2-2-'09. Honderdste 
geboortedag HAP Griesha-



igi'og. Zeshonderdste ge
boortedag René I van Anjou 
(14091480). 
€ 0.55. Beeld koningvan 
Napels, graaf van Guise etc. 
en kasteel. 

igi'og. Harten 2009, ont
werp van couturier Emanuel 
Ungaro (1933). 
'Lettre prioritaire 20g', 
'Lettre prioritaire 50g' 
(hartvormig te maken). 
Bloemen en resp. papegaai, 
twee papagaaien. Ook velletje 
met vijfmaal 'lettre prioritaire 
20g', op rand bloemen en 
mannequin. Ook boekje met 
twaalfmaal 'lettre prioritaire 
50g'

22'o9. Wereldkampioen
schap alpineskiën 2009 in 
Val d'Isère. 
Velletje met vijfmaal €0.55. 
Alpinecombinatie, afda
ling, reuzenslalom, slalom, 
groepje sporters. 

22'og. Les Sables d'Olonne 
(Vendee). 
€ 0.55. Zeilboot voor stadje 
met kerktoren. 

GIBRALTAR 
goi'og. Hendrik VIII 
(14911547) vijfhonderd jaar 
geleden koning van Engeland 
(15091547). 
10,10, 42, 42, 44, 44, 51, 
51p.; blok£2.. Resp. Catha
rina van Aragon (14851536), 
Anne Boleyn (15071536), 
Jane Seymour (15091537), 
Anna van Kleef (15151557), 
Catharina Howard (1520
1542), Catharina Parr (1512
1548), Hendrik VIII, schip 
'Mary Rose'; Hendrik VIII 
voor Hampton Court. 
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io2'o9. Zevenhonderd jaar 
toewijding aan OnzeLieve
Vrouw van Europa, gezamen
lijke uitgifte met Vaticaan. 
61 p. in velletje van vier. 
Handgesneden beeld uit 
heiligdom OnzeLieveVrouw 
van Europa in Gibraltar; 
op rand Sint Pietersplein in 
Vaticaan. 

Eire 55c 
Louis Braille (18091852) 

23i'o9. Huwelijk. 
€ 0.55 in boekje van tien. 
Twee ringen, op achtergrond 
woorden die met liefde heb
ben te maken. 
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GROOTBRITTANNIÉ 
io3'o9. Pioniers industriële 
revolutie. 
i", i", 50, 50, 56, 56, 72, 
72 p. (per waarde samen
hangend). Resp. Matthew 
Boulton {17281809, 
fabrikant) en fabriek, James 
Watt (17361819, uitvinder 
stoommachine) en stoom
machine, Richard Arkwright 
(17321792, uitvinder 
waterframe (spinmachine)) 
en waterframe, Josiah 
Wedgwood (17301795) 
en aardewerk, George 
Stephenson (17811848) en 
locomotief, Henry Maudslay 
(17711831, machinebouwer) 
met machine, James Brindley 
(17161772, waterwegenbou
wer) met brug en landkaart, 
John McAdam (17561836, 
wegenbouwer) met wegwer
kers. 

ITALIË 
i22'og. Tweehonderdste 
geboortedag Charles Darwin 
(18091882). 
€ 0.65. Portret wetenschap
per, boek 'The Origin of Spe
cies' uit 1859 en silhouetten 
die evolutie mens weergeven. 

^CHARLES DARWm 1809  1S«2 j 
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KROATIÉ 
lói'og. Wereldkampioen
schap handbal voor mannen 
20og in Kroatië. 
3.50 kn. Beeldmerk kampi
oenschap en toeschouwers. 

IERLAND 
5i2'o8. Frankeerzegel, 
wilde bloemen. 
N. Glauciura flavum. 
23i'og. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de os**. 
€ 0.82. Gestileerde afbeel
ding os. 

«*«■««■■■«««■■■■■ B^^iWVW* 
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23i'og. Tweehonderdste 
geboortedag Louis Braille 
(18091952). 
€ 0.55. Oog en zegelwaarde 
en landsnaam in braille. 

2ii'og. Kroatische muziek. 
1.80, 3.50 kn. Portret van 
resp. componist Bruno 
Bjelinski (igogiggz) en 
bladmuziek, muziekwe
tenschapper Josip Andreis 
(19091982) en muzieknoten. 

22i'o9. Kroatische steden, 
Sisak. 
8. kn. Oude brug en straat 
in Sisak. 

LETLAND 
loi'og. Frankeerzegels, 
wapenschilden. 
0.33, 0.35, 0.60 Lvl. Wa
penschild van resp. Dagda, 
Balozi, Stende. 
24i'og. Nationale kleder
drachten, ornamenten. 
0.98 Lvl. Archeologische 
vondst. 

LATVIJA 9 8 

LIECHTENSTEIN 
23'og. Europa 2009, astro
nomie. 
1.30 F. Supernova (het 
verschijnsel waarbij een 
ster op spectaculaire wijze 
explodeert) met in midden 
'witte dwerg'. 

23'o9. Postdienst Liech
tenstein. 
0.85,1., 1.30 F. Resp. pakje 
wordt bij het loket aange
nomen, gemotoriseerde 
postbode brengt post rond, 
sorteermachine in Schaan. 
■»■»>■■■■■■■■■■■■■! 



23'o9.Drukkunst,linoleum
snede. 
I., 1.30, 2.70 F. Werk van 
kunstenaar Stephan Sude 
(ig62), resp. meisje bekijkt 
vlinder, man met verdriet, 
oudere man kijkt terug op 
zijn leven. 

23'og. 'Grundbuch' 
(openbaar register waarin 
land en eigendomsrechten 
bijgehouden worden) twee
honderd jaar. 
3.30 F. Inschrijving in register. 

ZOOJAHI^E 
GRUNDBUCH 

23'og. Vrijwilligerswerk, II, 
Samaritanen (eerste hulp bij 
ongelukken). 
I. F. Ambulance en hulpver
leners verbinden man. 

LITOUWEN 
i7i'og. Beroemde mensen. 
1.35, 2., 2.15 Lt Portret van 
resp. Jonas ZemaitisVytautas 
(19091954, militair officier 
en strijder voor onafhanke
lijkheid), Vaclovas Birziska 
(18841956, cultuurhistoricus 
en politicus), aartsbisschop 
Mecislovas Reinys (18841953). 

MOLDAVIË 
5i2'o8. Kerst. 
1.20; blok 6.20 L. Resp. 
rieten geitenkop; kinderen in 
de sneeuw. 

ioi2'o8. Universele verkla
ring van de rechten van de 
mens zes tig jaar. 
4.50 L. Beeldmerk gelegen
heid en boek. 

MONACO 
2gi'og. Louis Blériot (1872
1936) vloog honderd jaar 
geleden over Het Kanaal. 
€ 0.87. Portret en vliegtuig. 
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zg-i-'og. Tweehonderdste 
geboortedag Felix Mendels
sohn (1809-1847). 
Portret dirigent en compo-

arts met silhouet detective 
Sherlock Holmes. 

7-2-'og. Wereldcongres 
Amopa (Association des 
Membres de I'Ordre des 
Palmes Académiques). 
€ 0.88. Kaart Europa en 
Amerika en twee takjes. 

zg-i-'og. Honderd jaar ge
leden werd Jeanne d'Arc (ca. 
1412-1431) heilig verklaard. 
€ 2.22. Jeanne d'Arc met vlag. 

7-2-'og. Internationaal con
cours bloemschikken. 
€ 0.89. Bloemstuk uit 
vorig concours met thema 
ecologie. 

7-2-'o9. Internationaal post
zegelevenement 'Monacophil 
2009'. 
€ 0.56. Gebouw en zegels. 
7-2-'09. Internationale hon
dententoonstelling. 
€ 0.72. Cavalier prins Charles 
spaniel en Chihuahua. 

i6-2-'o9. Schermclub 
'L'Escrime et Ie Pistolet de 
Monaco' honderd jaar. 
€ 0.55. Wapenschild en 
schermer: stichter Jules Prat. 

7-2-'og. Barbie-pop vijftig 
jaar. 
€ 0.88. Barbie Christian Dior 
uit 1997. 

i6-2-'09. Ronde van Italië 
honderd jaar. 
€ 0.70. Kaart Italië, wielren
ners en beeldmerk gelegen
heid. 

7-2-'09. Internationale kat-
tententoonstelling 2009. 
€ 0.88. Poes. 

i6-2-'09. Honderdvijftigste 
geboortedag Arthur Conan 
Doyle (1859-1930). 
€ 0.85. Portret schrijver en 

i6-2-'og. Tweehonderdste 
geboortedag Edgar Allen Poe 
(1809-1849). 
€ 1.70. Portret schrijver en 
dichter met symbool: dood 
met zeis. 

NOORWEGEN 
2-i-'09. Noorse kunst. 
B, 12.- kr. Detail van resp. 
'Sommernatt til E.M.' (2007) 
van Kjell Nupen (1955), 'Ly-
setved pinsetider' door Irma 
Salo Jaeger (1928). 

OEKRAÏNE 
i-i-'og. Honderdste ge
boortedag Stephan Bandera 
(1909-1959). 
I.- Hr. Portret en handteke
ning hoofd Organisatie van 
Oekraïense Nationalisten en 
oprichter Oekraïens opstan
dig leger. 
i7-i-'o9. Stepan Rudansl<yi 
(1834-1873). 
I.- Hr. Portret schrijver, 
handtekening en boek. 

OOSTENRIJK 
ö-z-'og. Klassieke handels
merken. 
€ 0.55. Advertentie PEZ 
(PfeffErminZ): dame en pakje 
PEZ. 

i3-2-'o9. Oud Oostenrijk, 
Krakau (1795-1809 en 1846-
1918 behorend bij Oosten
rijk). 
€ I.-. Postkantoor Krakau. 

20-2-'og. Vierhonderdste 
geboortedag Raimondo 
Montecuccoli (1609-1680) 
€ 1.30. Portret beroepsmi-
ütair. 

POLEN 
ig-i2-'o8. Poolse Post vier
honderdvijftig jaar. 
20.- ZI. gedrukt op zijde. 
Ruiter met posthoorn, op 
achtergrond stad Krakau 
(i6'''eeuw). 

28-i-'og. Tien jaar euro. 
€ 0.45,1.-. Resp. euromun
ten, euroteken. 

10 ANOS 0 0 EUKO 

ROEMENIË 
24-i-'og. Samenvoegen 
Roemeense vorstendommen 
Walachije en Moldavië hon
derdvijftig jaar geleden. 
2.40; blok 9.10 L. Beide ze
gels rond met verschillende 
wapenschild; op rand blok 
kaart met beide vorstendom
men en wapenschilden voor 
1859, portret en gedicht. 
jo-i-'og. Tien jaar euro. 
3.- L. Getal '10' met in nul 
euroteken, op achtergrond 
euromunten. 

PORTUGAL 
27-i-'og. Belangrijke mensen 
uit geschiedenis en cultuur. 
Tweemaal € 0.32. Soeiro 
Pereira Gomes (1909-1949, 
schrijver), Henrique Pousao 
(1859-1884, schilder). 

RUSLAND 
i7-i-'09. Russische regio's. 
Driemaal 9.- r. Voronezj: kerk 
en vliegtuig, Tsjeljabinsk: 
werkwagen op rupsbanden 
en industrie, Saratov: brug 
metgraanenbus. 

fs^fm 

ig-i-'og. Socialistische repu
bliek Cuba vijftig jaar. 
10.- r. Che Guevara (1928-
1967) en Cubaanse vlag. 

m- RUSSIA 2009 
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22-i-'o9. Marine museum in 
Sint-Petersburg driehonderd 
jaar 
7.- r. Museum en vlag. 

300.er 
UIHTPAAbHblM! 
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MOPCKOH 
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28-i-'o9. Honderdvijfenze-
ventigste geboortedag V.G. 
Perov (1834-1882, schilder). 
Tweemaal 9.- r. Schilderijen, 
resp. zelfportret uit 1851, 
mensen bij tafel in tuin. 

6-2-'o9. Honderdvijfen-
zeventigste geboortedag 
Dmitri Ivanovitsj Mendelejev 
(1834-1907). 
Blok 15.- r. Portret schei
kundige en grondlegger 
periodiek systeem; op rand 
periodiek systeem, boeken 
en scheikundig glaswerk. 



SAN MARINO 
2o2'o9. Futuristisch mani
fest honderd jaar. 
Vel met tienmaal € 0.60. 
Hoofdthema's futurisme, 
resp. (dynamiek:) Giacomo 
Balla met 'Dog on a leash', 
'Red Horseman' van Carlo 
Carra, fietser van Umberto 
Boccioni, (heroïsch moder
nisme:) 'Armoured train' van 
Gino Severini, (industriële 
vooruitgang:) 'Electric power 
plant' van Antonio Sant'Elia, 
(verjongde expressieve 
vormen:) schilderij 'stilleven' 
collage door Ardengo Soffici, 
beeldhouwwerk 'Unique 
forms of continuity in space' 
door Boccioni, literatuur met 
Marinetti's vrije woorden, 
(muziek:) 'Intonarumori' 
{geluidmachine) van Luigi 
Russolo, (theater:) sketch 
'Handmade' van Boccioni; op 
rand (film:) 'The Futurist life' 
door Marinetti en Arnaldo 
Ginna, (objecten:) 'Smoke 
cabinet' door Giacomo Balla, 
groepsfoto belangrijkste 
elementen beweging. 
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ioii'o8. Museumstuk
ken, klederdrachten voor 
kinderen. 
46., 50. Ndin. Tweemaal 
kind in folkloristische kleding. 

20ii'o8. Conventie scheep
vaart op Donau zestig jaar. 
46. Ndin. Schip op Donau 
en blik op Belgrado. 

202'o9. Nationaal Olym
pisch Comité San Marino 
(CONS*) vijftig jaar. 
€ 1.80. Beeldmerken gelegen 
heid en CONS. 
^ ^ ^ r w w v H f w w w w w * 

CINQUANT'ANNI 
DEL C O M I T A T O O l l M P I C O 

1,_80 y SAN MARINO 

28ii'o8. Kerst. 
20., 46. Ndin. Verschillende 
geboortescènes. 

2o2'og. Keramiek. 
€ 0.36, 0.60, 0.85. Vaas en 
detail schildering, resp. in 
klassieke stijl van Libero 
Cellarosi (20012002), met 
afbeelding San Marino door 
Umberto Masi, met drie 
torens en wapenschild San 
Marino uit 1999 door Giorgio 
Monti. 

5i2'o8. Theater 'Dadov' 
vijftig jaar. 
20. Ndin. Beeldmerk gele
genheid. 
5i'og. Tweehonderdste 
geboortedag Louis Braille 
(18091852). 
46. Ndin. Portret, handen en 
brailletekens. 

' S A N M A R I N O 0 , . 3 6 ; 

SERVIË 
24io'o8. Eerste telefoon 
honderdvijfentwintig jaar 
geleden in Servië. 
46. Ndin. Gebouw, telefoon 
uit 1896, portret Panta Mihaj
lovic (18541932, installeerde 
eerste telefoon). 

5i'o9. Satirisch tijdschrift 
'Osinani Jez' (de bijgeknipte 
egel) vijfenzeventig jaar. 
20. Ndin. Cartoon. 

SLOVENIË 
30i'o9. Carnavalsmaskers. 
€ 1.60. Heren met boek en 
masker (selma: hoofd van 
pompoen met kaarsverlich
ting) uit Kostanjevica na 
Krki. 

' 5 E L M A K0?!AN3ÉVIÜN NAIfflKi 

30i'o9. Nationale kleder
drachten, Bela Krajina. 
€ 0.23. Huwelijkskleding 
eerste helft ig*"' eeuw. 

30i'09. Liefde. 
€ 0.27. (hartvormig te 
maken). Twee zoenende, 
gekroonde vissen. 

30i'o9. Louis Braille (1809
1852). 
Blok € 2.38. Oog; op rand 
brailletekens. 

30i'o9. Prominente Slo
venen. 
€ 0.45, 0.92. Resp. Alojz 
Knafelc (18591937, bergbe
klimmer en cartograaf) op 
rotsblokken en markeerteken 
bergpaden. Jozef Mrak (1709
1786, geodeet en cartograaf): 
kaart kwikmijn en portretje. 

■•••«•^^■««^n^n^pw«* 
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SPANJE 
2i'o9. Autonome regio's. 
Achtmaal A (in boekje). 
Spaanse vlag, wapenschild 
Spanje, (kaartje regio en vlag 

van:) Asturië, Galicië, Canta
brië, Catalonië, Baskenland, 
Andalusië. 
2i'o9. Waaier en Manila 
shawl. 
B. Shawl en waaier. 
i2i'o9. Wetenschap. 
€ 0.3g, 0.43. Resp. botanie: 
blad, genetica: DNA*struc
tuur. 
i4i'09. Frankeerzegels. 
€ 0.32, 0.62, 2.47, 2.70. In 
verschillende kleuren: portret 
koning Juan Carlos I (1938). 
i5i'09. Honderdjarige 
kranten, Diario La Rioja 
honderdtwintig jaar. 
€ 0.32. Silhouet straatverko
per en '120'. 

20i'og. Flora en fauna. 
€ 0.32, 0.62 (in boekjes van 
tien). Resp. Parus major 
(koolmees), hortensia. 
io2'o9. Archeologie. 
Tweemaal € 2.70. Mozaïek, 
resp. met fragment gezicht 
Oriens uit 'Casa del Mitreo' 
in Merida, gezicht Oceanus 
uit archeologisch park Car
ranque in Toledo. 

i72'o9. Civiele waarden. 
€ 0.32, 0.62, 0.78. Resp. 
'Plant for the Planet' ge
organiseerd door UNEP*: 
vuisten en bomen, goed 
samengaan van werk en 
gezinsleven: toetsenbord met 
kinderwagen als teken, strijd 
tegen klimaatverandering: 
DescOjnecta (= uitschakelen) 
en elektriciteitsstekker. 

0,62 € EspanacaoKx 

202'o9. Duurzame energie. 
€ 0.32, 0.43, 0.62, 0.78. 
Resp. waterkrachtcentrale, 
windmolens, zonneenergie, 
aardlagen (geothermische 
energie). 

TSJECHIË 
2i'o9. Beroemde mensen. 
10., 12. ICc. Resp. Louis 
Braille (18091852) en handen 
op papier, Charles Darwin 
(18091882) met zeeleguaan 
(Amablyrhynchus cristatus) 
en zeilschip 'Beagle'. 
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20i'cg. Traditie Tsjechische 
postzegel, zegelopzegel. 
10. Kc. Klein meisje eet cake 
(Yvert TsjechoSlowakije 
107g) van schilder Anna Pod
zemnaSuchardova (igog
igg6) en graveur). Svengsbir 
(ig2iig83). 

CESKAREPUBUKA 

M M M 

ii2'o9. Wereldkampioen
schap noords skiën 2009 in 
Liberec. 
18. Kc. Schansspringer. 
ii2'o9. Bescherming pool
gebieden en gletsjers***. 
Blok 35. Kc. Pinguïns 
(Aptenodytes forsteri) op 
ijsschots temidden van 
ijsbergen en schip. 

VATICAAN 
io2'og. Zevenhonderd jaar 
toewijding aan OnzeLieve
Vrouw van Europa, gezamen
lijke uitgifte met Gibraltar. 
€ 0.85 in velletje van vier. 
Handgesneden beeld uit 
heiligdom OnzeLieveVrouw 
van Europa in Gibraltar; op 
rand rots Gibraltar. 

io2'og. Soevereine staat 
Vaticaanstad tachtig jaar 
(Verdrag van Lateranen). 
Zevenmaal € 0.65; blok 
€ 2.80. Pius XI (ig22ig39), 
PiusXn(i93gig58), 
Johannes XXIII (ig58ig63), 
Paulus VI (19631978), 
Johannes Paulus I (ig78), 
Johannes Paulus II (1978
2005), Benedictus XVI (sinds 
2005); plattegrond Vaticaan
stad (gemaakt door P. Isola, 
P. Di Sciullo en G. Greco in 
2007). 



WITRUSLAND 
4i'og. Honderdste 
geboortedag Louis Braille 
(18091852). 
700 r. Portret en handen op 
papier met brailletekens. 
i2i'o9. Vladimir Muljavin 
(19412003). 
i.ooo r. met aanhangsel. Por
tret bandleider; op aanhang
sel muziekgroep 'Pesnjary'. 
p p p y w W l l W W W » 
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20i'09. Terugtrekking Rus
sische troepen uit Afghani
stan twintig jaar geleden. 
400 r. Tank. 

f 20 rowïse ewwifly 
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400', 

ZWITSERLAND 
Sj'og. Transportmuseum 
'Verkehrshaus der Schweiz' 
in Luzern vijftig jaar. 
85,100,130 c. Resp. 
stoomschip 'Rigi', raceauto 
Dufaux, vliegtuig Lockheed 
Orion ge special. 

53'og. Vijfhonderdste ge
boortedag Johannes Calvijn 
(15091564). 
too c. Beeld Calvijn uit 
reformatiemonument en 
kerktoren kathedraal Saint
Pierre in Geneve. 

S3'og. IIHF* wereldkam
pioenschap ijshockey 2009 in 
Zwitserland. 
100 c. IJshockeyschaats en 
tekst. 

en inkt, zie je afhankelijk 
van de hoek de gletsjer van 
150 jaar geleden of die van 
nu). Gletsjerdal iWorteratsch 
met contourlijnen gletsjer en 
18502008 +1,5° (beeldmerk 
ijskristal op rand velletje van 
tien). 

53'og. Driehonderdste 
geboortedag Hans Ulrich 
Grubenmann (17091783). 
85 c. Portret (schilderij van 
Johann Jakob Brunschwei
ler, 1782) bruggenbouwer 
en architect en tekening 
overdekte brug over Rijn bij 
Schaffhausen. 

53'og. Honderdste verjaar
dag Hans Erni {1909), kunst
schilder en beeldhouwer. 
100,130 c. ICunstwerk, resp. 
'Menselijke geest', 'Mensen
handen'. 
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53'o9. Natuurbescher
mingsorganisatie 'Pro 
Natura' honderd jaar. 
85 c. Beer. 
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53'o9. Behoud de glet
sjers***. 
100 c. (door speciale techniek 

ALGERIJE 
4i'og. Tweehonderdste 
geboortedag Louis Braille 
(18091852). 
15. Dh. Portret en brail
letekens. 

ANGUILLA 
i87'o7. Revolutie veertig 
jaar geleden. 

30 c , $ I., 1.50,1.90, 2.25, 
3.75. Portretten, resp. Hya
cinth Carly, Edward Duncan, 
Connell Harrgan, Leonard 
Carly, Jeremiah Gumbs, Atlin 
Harrigan. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
73'o8. Mondiale dag 
glaucoom. 
30, 50 c , $ I.. Resp. persoon 
druppelt oog, normale en 
glaucomateuze oogzenuw, 
brailleschrift. 
253'o8. Zeilrace America's 
Cup. 
$ 1.20,1.80, 3., 5. (samen
hangend). Verschillende 
jachten. 
253'o8. Olympische Spelen 
Peking. 
Vel met viermaal $ 1.40. 
Pierre de Coubertin, affiche 
spelen Athene 1896, Spiridon 
Louis (goud marathon 1896), 
Paul Massan (goud wielren
nen 1896); op rand medailles 
en discuswerper. 
i45'o8. Wereldkampioen
schap filatelie in Israel. 
Blok $ 6.. Tuin, muur, tem
pel en moskee Jeruzalem. 
i86'o8. Bezoek paus Be
nedictus XVI aan Verenigde 
Staten. 
$ 2.. Paus. 
i86'o8. Vijftig jaar geleden 
ging Elvis Presley onder 
dienst. 
Velletje met viermaal $ 2.. 
Viermaal verschillende 
afbeelding Elvis in militair 
uniform. 

AUSTRALIË 
22i'og. 'Australian 
Legends', winnaars 
Academy Award. 
Achtmaal 55 c. Portret en 
rol in Oscar winnende film: 
Nicole Kidman, 'Moulin 
Rouge' (2001), Gate Blan
chett, 'Elizabeth' (2007), 
Russell Crow, 'Gladiator' 
(2000), Geoffrey Rush, 
'Shine' (1996). 

BAHAMAS 
6i'og. Zeldzame vogels. 
15, 50, 65, 70 c. Resp. 
Icterus northropi, Amazona 
leucocephala bahamensis, 
Saurothera merlini bahamen
sis, Puffinus therminieri. 

BAHAMAS 

BAHREIN 
i6i2'o8. Cultured erfgoed: 
'BahrainiArdha'. 
Vel met achtmaal 100 fils, 
vel met driemaal 200 fils. 
Verschillende afbeeldingen 
van dansen met zwaard. 

BANGLADESH 
3i2'o8. Internationale dag 
gehandicapten. 
3.1. Man, gebouw en sym
bolen: rolstoel, ogen, vraag
teken, mannetje met stok. 
24i2'o8. Internationaal jaar 
sanitatie. 
3.1. Beeldmerken moeder 
met kind bij gebouwtje. 

BERMUDA 
22i'og. Vierhonderd jaar 
bewoning op Bermuda. 
35, 70, 85 c , $ 1.25. Oude en 
nieuwe afbeelding van resp. 
gebouwen, huizen aan water, 
schepen in haven, kaart. 

BRAZILIË 
22ii'o8. Komst koninklijke 
familie Portugal in Brazilië 
tweehonderd jaar geleden, 
tweehonderd jaar reglement 
beheer postadministraties. 
1° Porte Carta Comercial. 
Kaart Amerika en Afrika met 
routes (zee van papier met 
tekst). 

CANADA 
8i'og. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de os**. 
P(ermanent); blok $ 1.65. 
Resp. os, Chinese etenspot 
met afbeelding os. Ook blok 
met overdruk beeldmerk 
internationale postzegelten
toonstelling 2009 in China. 
Ook vel met twaalfmaal 
ongeperforeerd blok. 

i2i'og. Sport, olympische 
winterspelen 2010 Vancou
ver. 
Vijfmaal P. Sporters in actie, 
resp. curling, snowboarden, 
freestyle skiën, bobsleeën, 
ijssleehockey (paralympics). 
Ook velletje met de vijf 
zegels. 

: CANAD, 

i2i'og. Olympische 
winterspelen, mascottes en 
beeldmerken. 
P, P, 98 c , $ 1.18,1.65. Resp. 
(beeldmerken:) olympische 
winterspelen, winterpara
lympics, (mascottes:) Miga 
(skiër), Sumi (paralympics, 
curling), Quatchi (ijshoc
keyer). 

i2i'og. Koningin 
Elizabeth II. 
P. Portret koningin genomen 
op i95'05 tijdens bezoek 
aan Canada. 
22'og. Feest. 
P. Enveloppe met vuurwerk 
en serpentines. 

22'og. Maand van 'Zwarte 
Geschiedenis'. 
Tweemaal P. Portret van 
resp. Abraham Doras Shadd 
(18011882, schoenmaker 
en strijder voor afschaffing 
slavernij) met olielamp en 
gevluchte slaven, Rosemary 
Brown (19302003, streed 
voor rechten als student en 
werd politicus) voor gebouw 
wetgevende macht British 
Columbia. 

232'o9. Eerste vlucht 'Silver 
Dart' honderd jaar geleden. 



p. vliegtuig 'Silver Dart' met 
piloot John Alexander Dou
glas McCurdy. 

t*T — 

232'o9. Rododendrons. 
Velletje met tweemaal 54 c. 
(rand in vorm bloemen). 
Tweemaal verschillende 
rododendrons. Ook boekje. 

203'og. Kunst, Jack Bush 
(19091977). 
54 c; velletje 54 c, $ 1.65. 
Resp. 'Striped Column' 
(1964); 'Striped Column', 
'Chopsticks' (1977); op rand 
Jack Bush aan het werk. 

1 
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CHILI 
25ii'o8. Kerst. 
Vijfmaal $ 280. ICinderteke
ningen met mensen, enve
loppen en kerstbomen. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
3i2'o8. Harmonie. 
1.20 y. Chinees teken, aan
hangsel voor persoonlijke 
boodschap. 
i7i2'og. Wereldtentoon
stelling 2010 in Shanghai. 
1.20 y. Beeldmerk, aanhang
sel voor persoonlijke bood
schap. 
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i8i2'o8. Dertig jaar hervor
ming en meer openheid. 
1.20 y.; blok 6. y. (rond te 
maken). Wereldbol met 
vliegtuig en pijlen; nul van 
'30' met zuil. 

5i'o9. Chinees nieuwjaar, 
jaar van 'JiChou'**. 
1.20 y. Stier. 
i5i'o9. Honderdste geboor
tedag Bo Yibo (19082007). 
Tweemaal 1.20 y. Twee 
verschillende afbeeldingen 

Chinese revolutionair (de 
laatste van de 'Acht Onster
felijken'). 

i8i'o9. Houtsneden uit 
Zhangzhou. 
Viermaal 1.20 y. Leeuw met 
zwaard in bek, komst golf 
van overvloed, godin zendt 
kinderen, rat huwelijkt 
dochter uit. 

••^M 

CONGO (KINSHASA) 
2iii'o7. Scouting honderd 
jaar. 
Viermaal 310; viermaal 360 F. 
Beeldmerk en scout met resp. 
(dieren:) Okapia johnstoni, 
Hippotragus equinus. Go
rilla gorilla met jong. Gorilla 
gorilla beringei; (schelpen:) 
Murex durex, Patadoma 
allitacea, (vuurtorens:) Cap 
Recife in ZuidAfrika, Morro 
das Lagostas (Angola). Van 
elke zegel ook blokvorm. 

EGYPTE 
73'09. Constitutionele Hof 
in Egypte veertig jaar. 
30; blok 150 P. Beeldmerk. 

FIJI 
ioi2'o8. Kerst. 
20, 50, 65 c , $3.. Vier 
verschillende koren. 
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GAMBIA 
ii2'o8. Kerst. 
25., 30., 45., 50. D. Resp. 
kaart Afrika en strik met rood 
lint, strikken, vrouw draagt 
cadeau met strik op hoofd, 
cadeautjes. 
4i2'o8. Tweehonderdste 
geboortedag Abraham Lin
coln (18091865). 
Velletje met viermaal 65. D. 
Viermaal verschillende 
afbeelding Lincoln. 
4i2'o8. John F. Kennedy en 
het tekenen van de 'Partial 
Test Ban Treaty' (1963). 
Velletje met viermaal 25. D. 
Kennedy, Kennedy en 
Chroesjtsjov, toespraak Ame
rikaanse universiteit in 1963, 
atoombomproef Bikiniatol 
in 1946. 

GHANA 
i79'o8. Bezoek George W. 
Bush aan Ghana. 
Velletje met tweemaal 
1.25 NCs. President Bush, 
president John Agyekum 
Kufuor van Ghana. 

GRENADA 
ioio'o8. President John F. 
Kennedy (19171963). 
Viermaal $ 1.50. Verschil
lende portretten. 

8i2'o8. Paus Johannes 
Paulus II (19202005). 
Velletje met zesmaal $ 2.. 
Verschillende portretten. 

GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
ioio'o8. Elvis Presley 
(19351977)
Velletje met zesmaal $ 1.50. 
Verschillende portretten. 
INDIA 
3ii2'o8. Mensen. 
Zesmaal 5. R. Portretten van 
M. Bhakthavatsalam (1897
1987, advocaat en politicus), 
Rani Velu Nachchiyar (re
geerde in Sivaganga na dood 
echtgenoot in 1780), Thi
laiyadi Valliammai (werkte 
samen met Gandhi), sjeik 
Thambi Pavlar (18741950, 
nam deel aan onafhankelijk
heidsstrijd), A.T. Paneersel
vam (politicus), Udumalai 
Nrayana Kavi (tekstschrijver 
films). 

4i'o9. Tweehonderdste 
geboortedag Louis Braille 
(18091852). 
5. R. Portret en handen bij 
brailletekens. 

2ii'o9. Vaikom Muham
mad Basheer (19081994). 
5. R. Portret schrijver. 

INDONESIË 
i3i2'o8. Buitenste kleine 
eilanden. 
Viermaal 1.500 Rp. Eiland 
en plaatsaanduiding, resp. 
Damar, Sebatik, Batubawai
kang, Bras. Ook velletje met 
viermaal de vier zegels, op 
rand kaart Indonesië. 

ISRAËL 
i7a'09. Honderdjarig 
bestaan Tel Aviv. 
NIS. 1.60, 2.30, 3.80. Jonge
ren bij resp. strand, gebouw, 
park. 

JAMAICA 
2008. Herdruk frankeerze
gels gebouwen. 
$ 10, 20, 50, 70, 90. Resp. 
gerechtsgebouw Morant Bay, 
Micocollege, Devonhuis in 
St. Andrew, Wardtheater, 
residentie premier 'Vale 
Royal'. 

f'T $10 

JORDANIË 
i67'o8. Akaba. 
100,150, 200, 300 fils. 
Inscriptie '2007' en resp. blik 
op zee door raam, duiker en 
zeilboot, boten, tweemaster. 
i67'o8. Traditionele kle
ding voor vrouwen. 
100,150, 200, 250, 300 fils. 
Inscriptie '2007', vrouw 
en historische plek, resp. 
Mafraq, Ma'an, Amman, 
Jerash, Salt. 

Rfl^V^iflj 1 
i67'o8. Fruit. 
100,150, 200, 250, 300 fils. 
Inscriptie '2007' en resp. 
sinaasappels, kersen, vijgen, 
granaatappels, druiven. 
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KAZACHSTAN 
ioi2'o8. Universele verkla
ring van de rechten van de 
mens zestig jaar. 
25.1. Beeldmerk gelegen
heid. 
iai2'o8. Honderdste 
geboortedag Tair Zharokov 
(19081965). 
25.1. Portret schrijver. 
i2i2'o8. Honderdvijftigste 
geboortedag Shakarim Ku
daiberdyuly (18591931). 
25.1. Portret schrijver. 

i8i2'o8. Beweging 'Alash'. 
25.1. Document. 

i9i2'o8. Muziekinstru
menten. 
25., 100.1. Resp. 'zhel
buaz', 'dauylpaz'. 

i9i2'o8. Kunst. 
25., 100.1. Resp. 'Portret 
van Kenesary' door A. Kas
teev, 'Gast is aangekomen' 
door S. Aitbaev. 

22i2'o8. Torren. 
25., 100.1. Resp. Caüisthe
nes semenovi, Dorcadion 
acharlense. 
25i2'o8. Frankeerzegels. 
A, A, 20., 20.1 . Resp. 
wapenschild Atyrau, wa
penschild Taraz, steenarend 
(Aquila chrysaetos), portret 
Petr Aravin (19081979). 

KOREA ZUID 
2i'o9. Tweehonderdste 
geboortedag Louis Braille 
(18091852). 
250 w. Portret en braillete
kens. 
i5i'o9. Internationaal jaar 
astronomie. 
Tweemaal 250 w. Planetaire 
nevel in het sterrenbeeld 
Zeilen (Vela) NGC 3132, 
draaikolknevel M 51. 

U30 
LIBERIA 
24ii'o8. Eerste solovlucht 
Wiley Post (18981935) rond 
de wereld vijfenzeventig jaar 
geleden. 
Velletje met zesmaal $ 40.; 
blok $ 100.. Resp. Post komt 
aan in Cleveland, Harold 
Gatty (navigator). Post in 
drukpak, Post bovenop 
vliegtuig, met zijn vrouw, 
vliegtuig 'Winnie Mae'; Post 
en wereldkaart met route. 

A A ^ 



MACAU 
S-i-'og. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de OS**. 
Viermaal 1.50, 5.- ptcs.; blok 
IC- ptcs. Resp. afbeelding 
OS in vijf elementen: metaal, 
hout, water, vuur, aarde; 
dezelfde afbeelding als 
5.- ptcs. maar zegelvorm 45° 
gedraaid. 

20-2-'o9. Opening Kun lam 
tempel. 
1.50, 2.50,3.50,4.-; blok 
10.- ptcs. Tekeningen van 
mensen die Kun lam vereren 
en (dit jaar op 20-2) 'geld' 
van haar kunnen lenen. 

MEXICO 
ig-ii-'oS. Nationaal arbeids
bureau dertig jaar. 
$ 6.50. Arbeiders. 
20-ii-'o8. Mexicaanse revo
lutie honderd jaar geleden. 
Achtmaal $ 6.50; tweemaal 
blok $ 10.50. Resp. staking 
van Cananca, revolutionaire 
raad van het volk, liberale 
partij, locomotief, staking 
van Rio Blanco, portret 
Aquiles Serdan, portret José 
Mario Pino Suarez, portret 
lücardo Flores Magon; in
tocht te paard van Francisco 
Madero (1873-1913), winkel 
voor boeren (tienda de raya) 
in landschap. 

MALEISIË 
i6-i2-'o8. Scholen. 
Viermaal 50 s. Gebouw en 
wapenschild vier verschil
lende scholen. 
2i-i-'09. Zeldzame vogels. 
30, 50, 50 s.; blok 5.- RM. 
Resp. Polyplectron malacen-
se, Myophonus robinsoni, 
Mycteria cinerea (Maleise 
pauwfazant. Maleise Fluit-
lijster, Maleise nimmerzatj; 
Rhyticeros subruficollis 
(kleine jaarvogel). 

4-i2-'o8. Museumpark La 
Venta. 
$ 6.50. Beeld van de Olme-
cas, ruïne, jaguar. 

io-i2-'o8. Kerst. 
$ 6.50,10.50. Resp. geboor
tescène, aanbidding door de 
koningen. 

iMAROKKO 
26-i2-'o8. Poorten in Ma
rokko. 
7.80 Dh. Tekening oude 
poort: Bab Al Marsa in Es 
saouira. 

MAYOTTE 
i2-i-'o9. Elektrische centrale 
in Longoni. 
€0.55. Decentrale. 

i8-i2-'o8. Hondcidbte ge
boortedag Gonzalo Aguirre 
Beltran (1908-1996). 
$ 6.50. Portret antropoloog 
en medicus met oorkonde. 
i9-i2-'o8. Archeologie, 
ruines van Palenque. 
Velletje met $ 6.50, 6.50, 
10.50,13.-, 13.-. Beelden 
en afbeeldingen tempels 
(Maya's). 

MAYOTTE 
0,S5€ 

i2-i-'09. Kardinaalvogel. 
€ 0.55. Vogels (Foudia mada-
gascariensis) in boom. 

24-i2-'o8. Ariel-filmprijs 
vijftig jaar. 
$6.50 Beeldje. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
23-io-'o8. Jeugdzorg, jaar 
van de aardappel. 
5g-H26,106-1-46, i58-h65, 
i85-n25 c. Aardappelmanne
tjes resp. als Peruaanse boer 
(aardappel oorspronkelijk 
uit Peru), bereiden eten, met 
friteszak, als Ierse familie. 

NEPAL 
i3-ii-'o8. Kaiser-bibliotheek 
honderd jaar. 
5.- R. Interieur bibliotheek. 

ij-ii-'oS. Nationaal volks
lied. 
I.- R. Tekst en muziek. 

NEVIS 
2-i2-'o8. Vijftig jaar ruimte
onderzoek. 
Twee velletjes met zes
maal $1.50; twee vel met 
viermaal $ 2.-. Resp. zesmaal 
Voyager I en manen van 
Jupiter en Saturnus; zesmaal 
verschillende afbeelding 
Galileo (ruimtesonde); Van 
Allen-gordel, tweemaal 
Explorer I, portret James 
Van Allen (1914-2006); 
technische tekening service
module, lanceerinrichting 
Saturn V-raket, Edwin Aldrin 
op de maan, technische 
tekening maanlander. 

NIEUW-ZEELAND 
4-2-'o9. Kampioenen race
wagens en motorfietsen. 
50 c , $1 . - , 1.50, 2.-, 2.50. 
Handtekening en resp. 
Scott Dixon in raceauto, 
Bruce McLaren in raceauto, 
Ivan Mauger op motorfiets, 
Denny Hulme in raceauto, 
Hugh Anderson op motor
fiets. Ook velletje met de 
vijf zegels, ook zelfklevende 
zegels van 50 c. en $ i.- in 
boekjes en op rol. 

OEZBEKISTAN 
22-io-'o8. Metaalindustrie 
Navoi vijftig jaar. 
Velletje met 930.-, 
1.250.- (S). Resp. kunst
museum en beeld 'Far-
hod', goudstaven; op rand 
gebouwen. 

5-ii-'o8. Honderdste ge
boortedagen. 
620.-, 750.- (S). Portret 
van resp. dichter Muqsud 
Shaihzoda (1908-1967), 
schrijver Mirzakalon Ismoily 
(1908-1986). 

PANAMA 
27-ii-'o7. Spoorwegen 
honderdvijftig jaar. 
0.20, -.30 B. Resp. beeld
merk spoorwegen, trein. 
27-2-'o8. Toerisme. 
0.15, 0.20, 0.25, 0.35, 0.45, 
0.60 B. Resp. masker, water
val Chorrera, nationaal park 
Sarigua, aardewerk archeo
logische vindplaats Barritos, 
fort van San Fernando, 
koloniale gebouwen. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
3-i2-'o8. Kerst. 
85 t-. 3--. 3-35, 5-35 K.; 
velletje met 85 t., 3.-, 3.35, 
5.35 K.; blok 10.- K. Resp. 
Jozef en Maria met Kindje, 
kind op rendier, boek en 
kaars, boek en bel met 
hulst; (silhouetten:) Jozef en 
Maria op ezel, huizen en ster, 
herders en ster, konmgen en 
ster; cadeau met strik. 

PERU 
22-2-'o8. Eerste weten
schappelijk onderzoek Peru 
op Antarctica twintig jaar 
geleden. 
Blok 10.- S. Bemanning, op 
rand schip 'Humboldt'. 

8-6-'o8. Filharmonische 
vereniging Lima. 
Tweemaal 3.- S. Viool, foto 
muzikanten. 
i7-6-'o8. Algemeen kerkhof 
Lima tweehonderd jaar. 
Tweemaal 6.50 S. Stand
beeld, engel en kruis. 

24-6-'o8. Onderkoningen. 
Viermaal 6.- S. Luis Enriquez 
de Guzman, Diego de 
Benavides y de la Cueva, 
Pedro Antonio Fernandez de 
Castro, Baltasar de la Cueva 
Enriquez. 
24-6-'o8. 'Exporta Facil'. 
10.- S. Mensen en postpak
ket. 
24-6-'o8. Upaep*, traditio
nele feesten. 
Tweemaal 6.50 S. Festival 
van de zon, festival druiven-
oogst. 
i-7-'o8. Latijns-Amerikaan-
se, Caribische en Europese 
top van staatshoofden. 
6.50 S. Tekening berg en 
ruïne. 
vppwwnwMWfwn 
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2-7-'o8. Latijns-Amerikaanse 
en Europese parlementaire 
top. 
6.50 S. Vlaggen. 
3-7-'o8. Aurelio Miro Que-
sada Sosa. 
2.50 S. Portret advocaat en 
schrijver. 
4-7-'o8. Nationaal alfabetis-
meprogramma. 
2.50 S. Vrouw schrijft op 
schoolbord. 
8-7-'o8. Export. 
Driemaal 5.50 S. Olijven, 
katoen, avocado's. 

3-6-'o8. Klooster Santa Rosa 
de Santa Maria driehonderd 
jaar. 
5.50 S. Portret en klooster. 

i8-7-'o8. Riviei vissen. 
Velletje met vijfmaal 3.- S. 
Phractocephalus hemiolio-
pterus, Mylossoma duriven-
tre, Piaractus Braphipomus, 
Ageneiosus ucayalensis, 
Brycon melanopterus. 
5-8-'o8. Schilderijen dag des 
oordeels in kathedraal Lima. 
Viermaal 6.50 S. Verschil
lende schilderijen. 



6-8-'o8. Edwin Vasquez Cam 
(1922-1993). 
6.50 S. Portret eerste olym
pisch gouden medaillewin
naar uit Peru (1948: 50 m 
pistool) met pistool en doel. 

i3-8-'o8. Cactussen. 
Driemaal 7.50 S. Melocactus 
onychacanthus, Matucana 
oreodoxa, Espostoa mira-
bilis. 
22-8-'o8. Javier Arias Stella. 
2.- S. Portret patholoog en 
microscoop. 

POLYNESIË 
lö-i-'oQ. Vlinder. 
70 F. Hypolimnas bolina. 

SAO TOME E PRINCIPE 
3i-i-'o9. WWF*, grijze rood-
staartpapegaai. 
Viermaal 25.000 Db. Panda
beeldmerk WWF en viermaal 
verschillende afbeelding Psit-
tacus erithacus. Ook velletje 
met tweemaal de vier zegels. 

SAUDI ARABIË 
20-5-'o8. Saudi Aramco 
vijfenzeventig jaar. 
Viermaal 2 R. Oliebedrijf, 
kindertekening, duiker en 
vissen, mensen met bomen 
en vlaggen. 

i9-7-'o8. lEC (International 
Electrotechnical Commis
sion) honderd jaar. 
2 R. Wereldkaart met '100' en 
beeldmerken. 
3-8-'o8. Arabische dag van 
de post. 
Tweemaal 5 R. Beeldmerk en 
resp. duif, karavaan. 
i-i2-'o8. Bedevaart naar 
iVlekka. 
2 R. Arabier, moskee en 
Ka'aba. 

SIERRA LEONE 
28-io-'o8. Pinguïns. 
Vel met viermaal 3.000; blok 
7.000 Le. Cartoonpinguïns, 
resp. moeder met kinderen, 
karaokezangers, zingende 
pinguïns, pinguïn met hoed 
en spatel; twee pingums 
op ijs. 
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28-io-'o8. Elvis Presley 
(1935-1977)-
Twee vel met zesmaal 
1.500 Le. Verschillende 
afbeelding Presley. 
i i - i2-'o8. Kerst. 
i.ooo, 1.500, 2.000, 3.000 Le. 
Verschillende afbeeldmgen 
geboorte. 

ST. HELENA 
5-i-'o9. Hendrik VIII (1491-
1547)-
Vel met tienmaal 50 p. 
Achtmaal portret: Hen
drik VIII (koning van 
Engeland van 1509-1547), 
Catharina van Aragon, 
Anna Boleyn, Jane Seymour, 
Hendrik VIII, Anna van Kleef, 
Catharina Howard, Catharina 
Parr, schip 'iViary Rose', 
gebouw Hampton Court; 
op rand 'Field of the Cloth 
of Gold' (plaats in Frankrijk 
waar Hendrik VIII de Franse 
koning Frans I ontmoette in 
1520 om vriendschapsban
den aan te halen). 

2i-6-'o8. Riyad, vijftig jaar 
ontwikkeling. 
2, 5 R. iVloderne gebouwen, 
resp. gezien door toren, en 
rivier. 

ST. KITTS 
(ST. CHRJSTOFFEL) 
i6-9-'o8. Universiteit West-
Indië zestig jaar. 
30, 90 c ; blok $ 5.-. Resp. 

gebouw, beeldmerk; beeld
merk. 
i6-9-'o8. Moraviaanse kerk 
tweehonderddertig jaar. 
10 c , $ 3.-, 10.-. Resp. Bethel 
kerk, Zion kerk, Bethseda 
kerk. 
i9-g-'o8. Vijfentwintig jaar 
onafhankelijkheid. 
30 c , $ I.-, 5.-. Resp. sterren 
en lijnen, ananas en bloemen 
met flessen, zeilboot met 
vlaggen. 
i9-9-'o8. Labor Party vijfen
zeventig jaar. 
IOC. Portret Robert Llewellyn 
Bradshaw. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
i4-i-'o9. Roodstaartgors. 
€ 0.47. Passerella iliaca. 

ST. VINCENT 
29-io-'o8. Vijftig jaar ruimte
onderzoek. 
Drie vel met zesmaal $ 1.40; 
drie vel met viermaal $ 2.-. 
Resp. viermaal Valentina 
Tereshkova in ruimtepak, 
portret Valentina, Vostok 6; 
zesmaal Viking i; zesmaal Pi
oneer 10; viermaal Mariner 4; 
Freedom 7, Alan Shepard, 
Vostok, Joeri Gagarin; vier
maal Luna 2. 

SURINAME 
7-i-'o9. Vogel. 
SR$ 9.50. Streptopelia 
orientalis. 

TADZJIKISTAN 
i-i2-'o8. Slangen. 
Velletje met tweemaal 2.50 S. 
Tweemaal verschillende 
afbeelding slang. 

i-i2-'o8. Planten en insecten. 
1.50,1.50, 2.-, 2.- S. (samen
hangend). Resp. weegbree 
met sprinkhaan, klein hoef-
blad met lieveheersbeestje. 

paardebloem met tor, bloem 
met bij. 
i-i2-'o8. Druiven. 
1.50,1.50, 2.-, 2 .-S. (sa
menhangend in keerdruk). 
Viermaal verschillende 
druiventros. 

TAIWAN 
2o-i-'o9. Reuzenpanda. 
NT$ 5.-, 9.-; blok 25.-. Tuan 
Tuan, Yuan Yuan; beide 
reuzenpanda's door China 
geschonken aan dierentuin 
Taipei. 

26-2-'o9. Zeeschelpen, III. 
NT$ 5.-, 5.-, 12.-, 12.-. Resp. 
Strombus sinuatus, Hydatina 
amplustre, Cymatium hepati
cum, Mitra mitra. 
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i2-3-'o9. Frankeerzegels, 
bloemen. 
NT$3.50, 5.-, 12.-, 25.-. 
Resp. Lantana camara, 
Murraya paniculata, Tabe-
bula chrysantha. Hibiscus 
sabdarifïa. 

THAILAND 
20og. Koninklijke hoofd
deksels. 
Viermaal 5.- B. Vier verschil
lende hoeden. 

2-i-'o9. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de os**. 
3.-B. Os. 
lo-i-'og. Nationale dag van 
het kind. 
Vel met achtmaal 3.- B. 
Illustraties bij 'Phra Abhai 
Manee, geschreven door Phra 
Sunthorn (1786-1855). 

i i - i - 'o9. Prins Bhanurangsi, 
stichtte Thaise postadmini-
stratie. 
Viermaal 3.- B. Viermaal 
afbeelding prins (werd op 
2-7-1881 door zijn broer 
koning Chulongkorn aange
steld om postdepartement op 
te zetten). Ook velletje met de 
vier zegels. 

6-2-'o9. Roos. 
5.-B. Witte roos. 

TOKELAU 
5-ii-'o8. Sir Edmund Hillary 
(1919-2008). 
50 c., $ 1 . - , 2.-, 2.50; blok 
$ 5.-. Verschillende afbeel
dingen bergbeklimmer en 
ontdekkingsreiziger; op rand 
blok bergen en wapenschild. 

7-ii-'o8. Landschappen. 
50 c , $ I.-, 2.-, 2.50; blok 
$ 5.-. Resp. huis aan water, 
bootjes, palmen, boot bij 
huis aan water; eilandjes 
voor kust, op rand beeldmerk 
postzegel tentoonstelling 
Tarapex. 

TUNESIË 
2o-i2-'o8. Beroemdheden. 
250, 250, 600, 600 m. Resp. 
Anmar Farhat (1911-1987) en 
schilderij op ezel, Ridha El 
Kalai (1931-2004) speeltviool 
en muzieknoten, schrijver 
en politicus Mahmoud Mes-
sadi (1911-2004) met boek, 
muzikant en componist 
Hedi Jouini (1909-1990) met 
snaarinstrument. 

UGANDA 
i8-6-'o8. Olympische Spelen 
Peking. 
Viermaal i.ooo Sh. Beeld
merk spelen en Ugandese 
vlag met resp. speerwerpen, 
hardlopen, boksen, zwem
men. 
30-9-'o8. Gouden jubileum 
Aga Kahn. 
Driemaal 400, vijfmaal 
i . ioo Sh. Resp. gebouw 
verzekeringsmaatschappij, 
Kampala Serena-hotel, 



gebouw diamantkartel, kin
deren (Madrasa programma), 
gebouw Ismaili Jamatkhana 
Kampala, gebouw Aga Kahn 
onderwijsdienst, vliegtuig Air 
Uganda, waterkrachtcentrale 
Bujagalia. 

VANUATU 
28-i-'09. Romantisch 
Vanuatu. 
Vijfmaal 90 vt. (hartvormig). 
Bruidspaar met champagne, 
bruidspaar met bloemen, 
twee mensen dineren bij 
maanlicht, twee mensen in 
ligstoelen aan het strand, 
twee mensen op strand. 

VERENIGDE NATIES 
i6-4-'09. Bedreigde diersoor
ten, insecten. 
Viermaal Zw.Fr. i.-; viermaal 
US$ 0.42; viermaal € 0.65 
per waarde in vel van zestien. 
Resp. Maculinea arion, 
Doloraedes plantarius, 
Cerambyx cerdo, Coenagrion 

mercuriale; Anax imperator. 
Formica ruta, Rosalia alpina, 
Parnassus apoUo; Trogonop-
tera brookiana, Pandinus im
perator, Carabus intricatus, 
Brachypelma smithi. 

Esp«ces menacms d extinction 
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Presorted Standard ($ o.io). 
Kleuren Amerikaanse vlag. 

VERENIGDE STATEN 
2i-2-'o9. Pioniers burger
rechten. 
Velletje met zesmaal $ 0.42. 
Resp. Mary Church Terrell 
(1863-1954) en Mary White 
Ovington (1865-1951), J.R 
Clifford (1848-1933) en Joel 
Elias Spingarn (1875-1939), 
Oswald Garrison Villard (1872-
1949) en Daisy Gatson Bates 
(1914-1999), Charles Hamilton 
Houston (1895-1950) en Wal
ter White (1893-1955), Medgar 
Evers (1925-1963) en Fannie 
Lou Hamer (1917-1977), Ella 
Baker (1903-1986) en Ruby 
Hurley (1909-1980). 

24-2-'o9. Dienstzegel. 
I c. Grootzegel. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
i-i-'og. Schip 'Le Jeanne 
d'Arc'. 
€ 4.-. Schip voor anker. 

i-i-'o9. Charles Gaston 
Rouillon (1915-2007). 
€ 0.55. Portret poolonder-
zoeker. 
i-i-'og. Vis. 
€ 2.50. Haai met rugstekel. 

€ 0.90. Drie zegels 10 F. 
type Semeuse met stempel 
'Residence de France' en 'Hes 
Kerguelen'. 

i-i-'og. Stormvogels. 
Velletje met vijfmaal € 0.55. 
Pterodroma mollis, Ocea-
nites oceanicus, Procellaria 
cinerea, Pelecanoides urina-
trix, Pgodroma nivea. 

24-2-'o9. Vaderlandslievende 
banier. 

i-i-'og. Stempel 'Residence 
de France' honderd jaar. 

i-i-'og. Macarbi-programma 
(Monitoring environnemen-
tal en Antarctique basé sur 
l'étude des structures CAR-
bonatées de Bivalves). 
€ 4.55. Duiker en schelp. 

i-i-'og. Algologie, biologie 
van de soorten. 
€ 0.90, 4.- samenhangend 
met tussenveld. Resp. 
Himantothallus grandifolius, 
Laminaria pallida; op tus
senveld Zuidpool. 

*; Gebruikte aflmrtingen: 
CONS Comitato Olim-

pico Nazionale 
Sammarinese 

DNA Deoxyribo Nucleic 
Acid (deoxyribo-
nucleinezuur) 

IIHF International Ice 
Hockey Federa
tion/Internationale 
IJshockey Federatie 

UNEP United Nations 
Environment Pro
gramme 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espafia y 
Portugal 

WWF World Wildlife Fund 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): 25-i-'o9 tot i4-2-'io 
Jaar van de os/bufFel/stier. 

***: Ongeveer veertig landen 
zullen postzegels uitgeven 
in de periode januari-maart 
2009 met het thema 'Behoud 
de poolgebieden en glet
sjers'. De invulling van het 
thema is vrij, maar alle zegels 
dragen het beeldmerk met 
een ijskristal. 

BOEKENPLANK 
A straightforuiard listing of the 
stamps thttt hove been issued 
throughout the u)orM since 1840: 
zo omschrijft het Engelse uit
gevers- en handelshuis Stan
ley Gibbons zijn Simplified 
Catalogue of Stamps of the 
World, wat ons een uiterst 
correcte omschrijving lijkt. 
Straightforward is de catalogus 
zeker en dat moet ook wel, 
want ondanks de beschik
bare ruimte (het gaat om vijf 
kloeke delen die samen ruim 
vierduizend pagina's omvat
ten) blijft het een hele opgave 
om alle zegels die sinds 1840 
zijn verschenen, netjes te 
presenteren. 
Stamps of the World is al een 
oudje, want de eerste editie 
werd in 1934 op de markt 
gebracht. Snelle rekenaars 

^ weten nu dat de catalogus dit 
= jaar dus de pensioengerech-
"~ tigde leeftijd bereikt. Bij de 
^ introductie van kleurenillu-
-t straties, nu al weer een aantal 
^ jaren geleden, schreven we 
^ dat de goede, oude Simplified 
— aan kracht had gewonnen. 
™ We toonden ons toen (en we 
2 zijn dat trouwens nog steeds) 
u. ingenomen met het feit dat 

de redactie - dit in tegenstel-
9 ) f ) ling tot catalogusuitgevers 
AwV zoals Michel - de verleiding 

had weten te weerstaan om 
de zegels op zo klein moge
lijk formaat af te beelden. 
Vooral thematische verzame
laars zullen blij zijn met de 

duidelijk gereproduceerde 
afbeeldingen. Natuurlijk is 
de aanschaf een forse inves
tering en uiteraard zullen er 
relatief weinig filatelisten 
zijn die er het verzamel-
gebied 'gehele wereld' 
op nahouden, maar er is 
kennelijk toch een markt 
voor een allesomvattende 
opsomming van wat er over 
de gehele wereld in zo'n 165 
jaar tijd (de Gibbons ijlt altijd 
een beetje na) aan postzegels 
is verschenen. 
De redactie heeft het de afge
lopen jaren druk gehad met 
het maken van een inhaalslag 
waar het de zogenoemde 
souvenirvelletjes betrof. Dat 
karwei lijkt nu achter de rug 
te zijn: de velletjes van de 
meeste (20 niet alle) landen 
worden nu vermeld. 
Wie de Simplified Catalogue 
of Stamps of the World (editie 
2009) in huis haalt, verzekert 
zich daarmee van een flink 
aantal kilo's aan boekwer
ken. En dat is niet zo vreemd. 
Er worden in de vijf delen 
in totaal zo'n 485 duizend 
verschillende zegels gepre
senteerd, uiteraard weer veel 
meer - elfduizend, om pre
cies te zijn - dan in de vorige 
editie te vinden waren. Maar 
de redactie heeft niet willen 
volstaan met het simpelweg 
toevoegen van alles wat er 
in een jaar tijd aan nieuwe 
uitgiften op de verzamelaars 

STAMPS 
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afkwam: er is duidelijk ook 
heel veel werk verzet om de 
prijzen in de catalgous in 
lijn te brengen met wat de 
markt voorschrijft. Het heeft 
er toe geleid dat met name de 
zegels van alle landen van het 
Britse Gemenebest en die van 

Duitsland (inclusief de Oud-
Duitse Staten en de Duitse 
koloniën), Japan, Noord- en 
Zuid-Korea en Zuid-Afrika 
(vanaf het moment van de 
onafhankelijkheid van dat 
land) nu weer helemaal up-to-
date geprijsd zijn. 

De grootste kracht van de 
catalogus zit natuurlijk in het 
feit dat het een wereldcatalo
gus is. Niet zozeer bestemd 
dus voor landenverzame-
laars, maar uiterst handig 
voor thematische verzame
laars die geen zegeltje (of 
souvenirvelletje) dat in hun 
thema past onopgemerkt 
voorbij willen laten gaan. 
Een prima catalogus en een 
uitstekend (want in ieder 
geval veel goedkoper) alter
natiefvoor andere wereld-
catalogi. 

Stanley Gibbons Simphjied 
Catalogue 'Stamps of the World', 
104,400pp,,geill (kleur),A4-
formaat. Üitgegeucn door Stanley 
Gibbons Publications, Ringuiood 
& Londen (Groot-Brittannie') Ver
krijgbaar bij de Vakhande! Filatelie 
of bij Uitgeuerij Dauo in Deucnter 
(21e u)u;u),dauo.n!) Prijs, 350 euro 
(losse delen: 70 euro). 

SAMENS! t:LLING KEES VERHULS 1 POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, E-MAIL KVERHULST^ZIGGO NL 

1^ vlucht KLM 

Op 29 maart zal weer een 
eerste KLM-vlucht plaatsvin
den. Onze nationale lucht
vaartmaatschappij zal gaan 
vliegen tussen Amsterdam 
en Liverpool en de KLM zet 
daarvoor een toestel van het 
type Fokker-70 in. Voor de 
eerste vlucht is een bijzonder 

stempel ontworpen (zie af
beelding rechts). Het is niet 
mogelijk om afdrukken van 
dit stempel op eigen post
stukken te verkrijgen, maar 
kant en klare enveloppen zijn 
te bestellen via de Vliegende 
Hollander (adres: zie de 
rubriek Luchtpostnieuws). maort 2009 
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...is de titel van een artikel 
dat mij toegestuurd werd 
door John Tolsma. Hij 
schreef het voor Gruno-
post, het verenigingsblad 
van de Philatelisten 
Vereniging Groningen. 
Zoals u misschien wel al 
vermoedt gaat dit artikel 
over de kredietcrisis, want 
zoals Tolsma het uitdrukt: 
'Bijna niemand denkt bij 
deze uitdrukking ('door 
de bank genomen', JG) 
meer aan de oorspron
kelijke betekenis "in het 
algemeen" of "gemid
deld", maar iedereen vat 
deze uitdrukking door de 
kredietcrisis nu wel heel 
letterlijk op.' Velen voelen 
zich door de bank gepakt 
ofwel door de bank 
genomen. In het artikel 

laat Tolsma filatelistisch 
materiaal zien, waar
mee een thema als 'de 
kredietcrisis' geïllustreerd 
kan worden [i]. Het 
inspireerde mij om ook 
eens op zoek te gaan naar 
materiaal om een mooie, 
actuele verzameling mee 
te maken. 

Kelderende koersen 
Met Prinsjesdag 2008 
leek er nog geen vuiltje 
aan de hand, althans de 
regering verzekerde ons 
dat de problemen op de 
financiële markten in de 
Verenigde Staten weinig 
invloed op onze econo
mie zou hebben [2]. Er 
was een mooie begroting 
gemaakt en de troonrede 
klonk optimistisch. Met 

een beetje leedvermaak 
werd naar de Verenigde 
Staten gekeken, waar 
het ongebreidelde 
kapitalisme klap op klap 
te verduren kreeg. De 
Amerikaanse banken 
hadden op grote schaal 
onverantwoorde hypo
theken verstrekt, die bij 
een krimpende economie 
niet meer afgelost konden 
worden. Het systeem, 
dat gebaseerd was op een 
maatschappij die op de 
pof leefde, stortte als een 
kaartenhuis in elkaar. 
Aandeelhouders dumpten 
hun aandelen massaal en 
de koersen op Wall Street 
kelderden [3]. Slechts 
door ingrijpen van de re
gering Bush [4], lees: een 
flinke financiële injectie, 
konden gerenommeerde 
banken overeind gehou
den worden. In hun zucht 
naar grote winsten waren 

ze niet zo waakzaam 
geweest als hun eigen 
reclameslogans ons wil
den doen geloven [5]. De 
malaise beperkte zich niet 
tot Amerika, maar sloeg 
ook over naar Groot-Brit-
tannie. Eens schatrijke 
banken leden enorme 
verliezen en moesten 
door de overheid ge
steund worden. The City, 
het trotse Britse financi
ële centrum, schudde op 
haar grondvesten [6]. Br 
werden vergelijkingen 
gemaakt met de crisis 
van de jaren dertig van de 
twintigste eeuw, die voor
afgegaan was door jaren 
van voorspoed, gebaseerd 
op enorme leningen [7]. 

Suffe spaarders 
Na verloop van tijd bleek 
de Nederlandse situatie 
toch ook niet zo roos
kleurig. Het leidde tot een 

spectaculaire actie van het 
kabinet en de Nederland
se Bank [8a/b], die samen 
het aan Fortis, Bank of 
Scotland en Banco Santander 
verkochte ABNAmro van de 
ondergang redden. Fortis 
zag zich gedwongen haar 
deel van ABNAmro te ver
kopen aan de Nederland
se staat. De minister van 
financiën, Wouter Bos, 
was de held van de dag. 
Zijn Partij van de Arbeid, 
die de laatste maanden in 
de peilingen steeds verder 
weggezakt was, won weer 
aan populariteit. 
Ineens bleken suffe 
spaarders [9] het allemaal 
zo gek nog niet gedaan te 
hebben, als ze tenminste 
niet, verblind door hoge 
rentes, hun geld op een 
IJslandse bank hadden ge
zet. Want opeens bleken 
bijna 200.000 Nederlan
ders hun geld te hebben 
toevertrouwd aan banken 
als Icesaue en Landsbanki 
[10]. Ook kwam uit dat 
een aantal provincies [11] 
en gemeenten IJslandse 
spaarrekeningen hadden. 
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Danl<zij stevig onderhan
delen door de Nederland
se Bank en de regering 
kregen de particuliere 
spaarders hun geld terug 
en in januari zag het er 
ook voor de provincies en 
gemeenten gunstig uit. 
Minder positief was het 
voor de regering van IJs
land. De IJslandse bevol
king verweet de regering 
wanbestuur en vond dat 
ze plaats moest maken 
voor een andere regering. 
Eind januari diende de 
premier zijn ontslag in en 
kwam er een overgangs
regering die verkiezingen 
moet voorbereiden. 

Nostalgie 
De Nederlandse regering 
probeerde ondertussen 
het hoofd koel te houden. 
Ze bood weerstand aan de 
oproepen van bijvoor
beeld de werkgevers in 
de bouw om de sector 
financieel te steunen [12]. 
Wel werd er geld uitge
trokken voor arbeidstijd
verkorting, in de hoop te 
voorkomen dat mensen 

onnodig op straat gezet 
zouden worden. Ineens 
waren de theorieën van de 
econoom John Maynard 
Keynes [13] weer popu
lair. Steeds luider klonk 
het verzoek aan de over
heid om de economie te 
stimuleren door flink te 
investeren in openbare 
werken. Liberalisering 
en de vrije markt, waar 
de laatste tijd toch al veel 
kritiek op was, bleken 
met zo ideaal te zijn als de 
burger was voorgescho
teld. Menigeen vroeg 
zich af wanneer die ar
rogante bestuurders met 
hun exorbitante bonus
sen en graaiersmentaliteit 
eens de hand in eigen 
boezem zouden steken, 
in plaats van te blijven 
ontkennen dat zij ook 
schuld hadden aan de cri
sis. Met weemoed begon 
de burger de tijd van voor 
de grootscheepse priva
tisering te idealiseren. 
Toen een bank als ING 
voor de tweede keer een 
verzoek moest doen om 
staatssteun [14], vroeg 

menigeen zich af of het 
met een Rijkspostspaarbank 
of Postbank ook zo ver zou 
zijn gekomen [15]. 
De Rabobank deed on
dertussen haar voordeel 
met het al of niet terechte 
imago van een solide 
ouderwetse bank, met 
haar wortels in de aloude 
Nederlandse traditie van 
solidariteit en zuinigheid 
[16,17]. 

Sterke munt 
Opvallend was het dat 
de tegenstanders van de 
euro en de Europese Unie 
ineens ook een toonqe 
lager zongen. In de 
eerste weken van de crisis 
bleek nog weer eens hoe 
belangrijk de gemeen
schappelijke munt en een 
gezamenlijke econo
mische politiek waren. 
EU-landen die de euro 
hadden afgewezen, zagen 
hoe hun nationale mun
ten in waarde kelderden. 
Het Britse pond verloor 
zelfs een vijfde van zijn 
waarde. Desondanks 
bleek uit een enquête van 

de BBC dat 70% van de 
Britten tegen invoering 
van de euro was. Ook de 
nieuwe EU-landen als 
Hongarije en Polen, die 
wel invoering van de euro 
overwogen, maar nog niet 
aan de criteria voldeden, 
zagen tot hun leedwezen 
dat hun nationale valuta 
steeds minder waard wer
den. 
Slowakije daarentegen 
prees zich gelukkig dat 
het zich met ingang van 
I januari 200g kon aan
sluiten bij de eurolanden 
en had in de maanden 
daarvoor niet te maken 
met een waardedaling van 
de Slovaakse kroon [18]. 

Europese wervelwind 
De tijdelijke EU-voorzit-
ter, president Sarkozy van 
Frankrijk, ging tijdens de 
crisis als een wervelwind 
te werk en trok het initi
atiefnaar zich toe [19]. 
Hij werkte daarbij nauw 
samen met de Britse 
premier Brown, wiens 
land extra zwaar getroffen 
werd door de crisis. Britse 
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iconen als de warenhuis
keten Marks & Spencer en 
Wcd̂ eiüood [20], de be
kende porseleinfabrikant, 
leden zware verliezen en 
de laatste dreigde zelfs 
failliet te gaan. 
De Duitse bondskanselier 
Merkel opereerde aan
zienlijk voorzichtiger en 
zorgde ervoor niet te veel 
toezeggingen te doen aan 
de Duitse auto-industrie, 
die de gevolgen van de 
crisis steeds duidelijker 
begon te voelen. Daarbij 
speelde het spook van de 
jaren twintig een grote 
rol. De hyperinflatie uit 
die tijd beïnvloedt nog 
steeds het denken van 
Duitse politici. 

Hoe lang nog? 
Ondertussen kregen 
de media de schuld de 
crisis te verergeren door 
verhalen over de situatie 
met enige sensatie te 
brengen [21]. De dage
lijkse berichten in kranten 
en op tv stonden bol van 
de economische malaise 
en dat deed het consu
mentenvertrouwen geen 
goed. Dat zeiden althans 
sommige economen die 
het onderling overigens 
ook met met elkaar eens 
waren. 
In De Volkskrant werd de 
mening van een aantal 
economen gevraagd. De 
ene prees het beleid van 
het kabinet, de ander brak 
het tot de grond toe af en 
een derde wilde het nog 
wel het voordeel van de 
twijfel geven. 
Waar het naar toe gaat 
met de crisis is op dit 
moment moeilijk te voor
spellen. Zal de AEX-index, 
graadmeter van onze 
economie, er volgend 
jaar weer beter voor staan 
[22]? Shell-topman Van 
der Veer voorspelde van 
wel, maar nog dezelfde 
dag zei minister-presi
dent Balkenende [23] dat 
ook 2010 een moeilijk jaar 
gaat worden. 

Lichtpuntjes 
Bij dit alles is het inder
daad misschien goed om 
ook eens naar de licht
puntjes te kijken. 
De inflatie en de rente 
zijn bijzonder laag, er zijn 
minder files, exorbitante 
bonussen lijken tot het 
verleden te horen en er is 
veel meer oog voor duur
zaamheid. 
Misschien dat we over een / 
aantal jaren terugkijken 
op deze economische 
crisis en constateren dat 
er toch nog iets goeds uit 
voortgekomen is. 
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AANGEBODEN 

Gest van vele landen, ook postfr. 
Vraag mijn prijslijst aan Nergens 
goedkoper' J. Roos, Jozefplein 22, 
5552HVValkenswaard Telefoon 
040-2017307. 

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 robsrt-
u)il<tor(g)home nl 

Nederland frankeergeldige 
eurozegels zonder gom o 29, 0.39, 
0.44 50°/o. C. Cruyssen. Telefoon 
06-25162155. 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle 
Europese landen 35%, FDC's, 
boekjes etc. J. Romkens Telefoon 
045-5462894 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O G , 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Telefoon 0229-261611. 
www stamps-dns com 

Oude en nieuwe zegels van vele 
thema's en landen vindt u op 
www oosteuropojilotelie nl 

Uitverkoop Ned. FDC zeer fraai, 
alles in z g a. nieuwe mappen, 
div. jaren slechts 26% cat. waarde. 
Verzendkosten 5 - euro A 
Schimmel. Telefoon 030-6963907. 

Verzameling D.D.R. cat. w. ca. 
3.800,- euro, vaste prijs 500,- euro. 
M. Kruithof Telefoon 0184-683345 
of 06-40705288. 

www philatoon nl mooi aanbod 
Nederland, Bund en plaatfouten. A. 
Stegeman. Telefoon 0545-295508. 

Nw. Zealand, Ross, Austr. Ant., 
losse zegels uit series postfris of 
gestempeld leverbaar J. Dijkstra, 
Lindenoord 20, 8172 AL Vaassen. 
Telefoon 0578-571958 tiudijkeind«?) 
hotmail com 

Spanje automaatzegels gebruikt a 
0,15 euro. Veel varianten in peseta- en 
eurowaarden Cat Michel of Ateeme 
net vermelden. Uw mancolijst naar 
R P. van der Laag, 't Hert 14, 2266 
NG Leidschendam of robuanderlaafl(3) 
cascma nl 

GEVRAAGD 

Mooie collecties v.d. hele wereld 
gratis taxatie, vlot afgehandeld. 
W.v.d Berg, Valkhof 94, 2261 HV 
Leidschendam. Telefoon 070-
3272108. 

Verzamelaar zoekt brieven uit WW2 
periode van concentratiekampen, 
strafgevangenissen & ghetto's. 
C.J.T. van der Togt. Contact via e-
mail naar: couplefoureight(ä)cascma 
nl of telefonisch 06-22956109/071-
3623411 

Grote collecties en partijen van de 
gehele wereld Contante betaling. D. 
van der Toorn Telefoon 070-3388427 
of 06-51118436. Bezoek aan huis 

Perfins gevraagd alle landen los, op 
stuk, partijtjes J. Manssen, Laan der 
VN 31, 3844 AD Harderwijk. Telefoon 
0341-417980. E-mailjoapmanssEn@ 
hotmail com 

Zemstvo zegels en klassiek Rusland 
gevraagd R. Brandsen. Telefoon 
0418-642035. 

Gezocht verzameling Australië voor 
beginnend verzamelaar. M. van 
Kessel Telefoon 06-22281742. 

Revenues, carriers + locals van U.S.A. 
vlgs. Scott catalogus Aanbiedingen 
aan: S. Koning, Molenstraat 6,1502 
TH, Zaandam. 

Ik zoek een postzegelcatalogus van 
paddenstoelen. Wie heeft voor mij 
de nieuwste uitgave' A Oudshoorn. 
Telefoon 070-3667153 Danku' 

Verzamelaar zoekt poststukken 
betreffende de scheepvaart o a 
ontdekkingsreizen en expedities 
Th. Timmermans. Contact via e-
mail naar thhjtimmermans(ä)home nl of 
telefoon 0475-334967 

Gevraagd brandkastzegel nr. 
2 Ned. Indie gestempeld. H.J. 
Grasdijk, Schubertlaan 2, 9603 AX, 
Hoogezand. Telefoon 0598-326534. 

Losse aantekenstroken Azie, Afr., 
America's Oceanie of coli R.W. van 
Dam. Telefoon 070-3275508,10-12 
uur. 

DIVERSEN 

PostzegeldagVPVA Almere 
zaterdag 18 april 2009 Marktgracht 
65 Almere-Haven van 10.00 uur 
tot 15.00 uur 5 Eurocentboeken, 

handelaren en jeugdboek. Gratis 
taxatie door de Hollandse Postzegel-
en Muntenveiling. Inlichtingen 
telefoon 036-5341427 of 036-
5331981. 

Contact schept Kracht (CsK), 
opgericht in 1926, is een postzegel-
rondzendveremging die gerichte 
kwahteitsrondzendingen verzorgt 
per land of groep van landen (niet 
thematisch). Contributie 9,- euro 
per jaar, entreegeld 5,-euro Leden 
door geheel Nederland Inzenders: 
6% provisie. Secretaris B K Okma, 
Zeeuws-Vlaanderen 7, 8302 PD, 
Emmeloord. Zie ook www csk nu 

Postzegel-, Ansichtkaarten- en 
Muntenbeurs zaterdag 9 mei 
NVPV afd. Bodegraven 9 30-16.30 
uur in Rijngaarde i, Dronenwijk, 
Bodegraven Semihandelaren 
aanwezig en ruiltafels. Semi
handelaren in postzegels, munten en 
ansichtkaarten kunnen nog huren. 
5,- euro per tafel van 120 bij 80. D. 
Verwoerd. Telefoon 06-53260579. 

Studiegroep Britannia, de vereniging 
voor alle verzamelaars van Engeland 
en gebieden. Maak eens kennis, bel 
070-3860232, zie www.sgbritannia. 
nl Blad, meetings, 4 grote veilingen, 
boekjes en veel verzamelplezier. Join 
the club, see you' 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan 
Bekijk de veiling en wordt lid via 06-
51140411, 070-3460328 of 
u)UJU)Jïlitalia nl 

De Filatelistenvereniging Zuidelijk 
Afrika bestaat reeds ruim 20 
jaar. Maak eens kennis met 
ons, 5 bijeenkomsten in Tiel, 5 
veilingen, eigen blad, rondzend- en 
meuwtjesdienst. Contributie 20,-
euro. Inl A A. de Hilster. Telefoon 
0344-661897. E-mail tonflor(5)planrt 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 zu)aa3(3)hccnrt nl 

Zaterdag 2 mei Grote Beurs 
Nunspeet in sporthal De Brake van 
10.00-16.00 uur. Inl. J. den Besten. 
Telefoon 0341-256163 

Nationale Postzegel- en 
Poststukkenbeurs zaterdag 14 
maart van 10-17 "ur m "De Koepel", 
Kapittelweg 399a, Hilversum. Fil 
Ver. Hilversum & Omstreken. S 
Nieuwendijk. Telefoon 035-5386170 

Gabriel, al 60 jaar de unieke 
thematische vereniging voor 
verzamelaars van religie en kunst 
verband houdende met bijbel en 
christendom Kent u ons nog met' 
Kijk dan eens op luuju; gabneljïla nl 
of bel mevr. Meeuwenoord telefoon 
030-6918335 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

(I bstzegels 
W.van der Bijl ! ) 

>—ts 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA (P.T.A./C.N.E.P.) 

http://www.motiefonline.nl
http://www.sgbritannia


BRED EN H O F  P O S T Z E G E L I M P O R T 
Bovenstraat 286a, 3077 BL RotterdamIJsselmonde • Telefoon 0104826725 • Fax 0104797065 

email Bredenhof@cs.com • Internet: www.bredenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag t /m zaterdag van 9.00 t /m 17.00 uur 

Maandag is de winkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582 
I Verzendkosten € 5 . 0 0 . Rembours '^^«$Q^SS0,,fe]flS(^BSCLyfiC|fiOilifefiätM^^ 

DEZE MAAND VERWACHTE KILOWAAR; 
DENEMARKEN, U.S.A., FAROER, JAPAN, FRANKRIJK. 
AANBIEDINGEN VAN DE MAAND; 

■Bk ■ \ ■ ■ t r \_ 

Skg. MISSIE / ^A, ^ GROOT 
U c A ^ ^*%Ä» FRANKRIJK 

*^^*«v* I 10' A*7 50 
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IN DE WEEK VAN 17 T/M 21 MAART GROTE KORTINGEN VAN 20% OP 
AL ONZE RESTANTEN EN COLLECTIES IN ALBUMS EN INSTEEKBOEKEN. 

K O M LANGS! 
[«fflii umMm m «rtMB PEQflsiisi? sooPBE[ßD[L@\»ÄE mmfimMmm 
PRUZEN PER STUK NORAAAAL lx 5x lOx 
L4/8 16 BLZ WIT 
L4/16 32 BLZ WIT 
L4/24 48 BLZ WIT 
L4/32 64 BLZ WIT 

6,40 5,50 5,25 5,00 4,75 
9,90 8,00 7,50 7,00 6,75 

15,20 12,25 11,40 10,70 10,20 
19,60 14,50 13,50 13,20 12,75 

WIHE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PH? STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 7 20 6,50 6,25 6,00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 11 50 10 00 9 50 9,00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 18,00 14,50 14 00 13,50 12,90 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 21,60 18,00 17,00 16 60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75 

IKILO STROKEN ZWART OF BIANCO NU 60,00 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BIANCO NU 19,00 

45,00 
68,00 

IKILO I* " BLOKKEN ZWART OF BLANKO , NU 65,00 

BALENBALENBALENBALENBALENBALEN 
5 KILO MISSIE DUITSUNO NORMAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE U.S.ê._ NORAAAAL 145,00 NU 135.00 

LAND OMSCHRUVING 100 gr 2 5 0 gr 5 0 0 gr 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 9,00 21,50 39,50 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT 14,50 34,00 
CANADA GOEDE MODERNE MIX 19,50 48,50 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 9,00 21,50 39,50 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00 
ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 11,00 25,00 49,00 
ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22,50 55,00 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILUK 50,00 
FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 10,00 23,50 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00 
FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 17,50 40,00 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 14,00 32,50 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 
INDONESIË MODERNE MIX T/M 2006 17,50 42,50 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 14,50 33,50 
KANAALEIL& MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 29,50 
LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 8,50 19,50 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 
OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 22,50 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 
THAILAND MODERNE MIX 12,50 30,00 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 11,00 25,00 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 12,50 29,50 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,50 79,00 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10,00 23,50 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 15,00 35,00 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19,00 42,00 

62,50 

49,00 
55,00 

45,00 

mailto:Bredenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl


1919 «nietdifk 
Uw collectie (gedeeltelijk) verkopen? 

2009 

| s 
London 

U heeft nog enkele dagen 
om materiaal in te zendenl 

Laat de economische situatie u niet weerhouden. Postzegels en munten brengen 
JUIST nu zeer goede prijzen op, zoals afgelopen najaarsveiling is gebleken! 

In de markt is momenteel VEEL vraag naar goed materiaal 
van zowel de belegger als de verzamelaar. 

U W postzegels brengen momenteei topprijzen op! 

Veiling 3 9 2 gaat plaatsvinden in april 2 0 0 9 
Ga met Rietdijk als partner op recordjacht. 

Dé manier om een goede prijs voor uw collectie te krijgen. 
Tienduizenden tevreden inzenders gingen u voor sinds 1919! 
Laat ook uw verzameling optimaal renderen via onze veiling! 

Bei voor meer informatie of het maken van een afspraak: 0 7 0 - 364 79 57 

Rietdijk Veilingen 
Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
E-mall 
Giro 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GO 's-Gravenhage 
070-3647957 (postzegelveiling) 
070-3647831 (muntenveiling) 
070-3632893 
www. rietdijk- veilingen, nl 
info@rietdiJI(-veilingen.nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

90 jaar in dienst van de filatelie 




