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• EUROPOST BREDA 

ONZE NIEUWE WINKEL IN BREDA BIEDT U HET V O L G E N D E : 

VOOR DE KOPER: • Complete verzamelingen in alle prijsklassen voor de verzamelaar, 
wederverkoper of handelaar 

• Honderden ins teekboeken vanaf € 5,-
• Tienduizenden FDC's, brieven, maximumkaar ten , enz, enz, vanaf 25 cent 

per stuk 
• Topzegels van diverse landen voorzien met certificaten door erkende 

keurmeesters 
• Nieuwe insteekboeken tegen fabrieksprijzen 
• Accesoires van de bekende merken met 10 procent korting (op bestelling 

zelfs 15 procent korting!) 
• Duizenden series landen en motieven op insteekkaar t jes waarbij 

Nederland en O.K. al vanaf 10 procent! 
• Kilowaar in wisselende samenstelling, voornamelijk de laatste jaren 
• Tweedehands albums en insteekboeken 
• Aantrekkeli jke voorwaarden voor handelaar en winkelier 
E N D A T A L L E S T E G E N G RO O T H A N D E L S P R IJ Z E N ! ! ! 

VOOR DE VERKOPER: • Marktconforme prijzen voor collecties van alle landen en motieven; 
handels- en winkelvoorraden, beleggingsobjecten 

• Contante betaling of desgewenst per ommegaande op bank- of girorekening 
• Bij grotere verzamelingen bezoek aan huis in het gehele land 
• Discretie verzekerd 



Australië Vrijwel complete postfrisse verzameling in DAVO album incl. blokken. Tevens iets Antartica. 
19822002 Norminaal Aus. $ 836,71 

Bestelnummer 145 Europost prijs € 325,00 

België Insteekboek met postfrisse verzameling uit de vijftiger jaren waarbij vele betere series. 
19501959 Cat. waarde € 2482,

Bestelnummer 170 Europost prijs € 595,00 

Denemarken Gebruikte verzameling in DAVO album vooral sterk in de moderne periode. Cat. waarde € 3662,

18511997 Bestelnummer 235 Europost prijs €295,00 

Duitsland Volledig postfrisse verzameling in DAVO album, blokken veelal dubbel. Cat. waarde € 1336,

19902000 Bestelnummer 219 Europost prijs €169,00 

Frankrijk Eigen import kilowaar uitsluitend groot formaat, wel wat ruim geknipt maar een enorm gevarieerd 
20072008 assortiment voor een niet eerder vertoonde prijs. Prijs per kilogram 

Bestelnummer KF12 Europost prijs €49,00 

Griekenland Voornamelijk gebruikte en vanaf 1959 complete merendeels postfrisse verzameling incl. blokken, 
18612006 boekjes, luchtpost, etc. in 5 luxe DAVO albums 

Bestelnummer 314 Europost prijs €1095,00 

Groenland Vrijwel complete gestempelde verzameling op albumbladen. Zelden aangeboden. Cat. waarde € 1005,

19381997 Bestelnummer 338 Europost prijs €195,00 

Ierland Op enkele zegels na complete verzameling op albumbladen incl. blokken Cat. waarde ruim € 1500,

19902001 Bestelnummer 340 Europost prijs €345,00 

Nederland Goed gevulde nette gebruikte verzameling op albumbladen. Tweede keus niet geteld! 
18521962 Cat. waarde € 2225,

Bestelnummer 151 Europost prijs € 445,00 

Nederland Ongebruikte, later postfrisse verzameling in DAVO album met o.a. Hartz en legioen blokken 
19261976 Hoge catalogus waarde 

Bestelnummer 094 Europost prijs € 195,00 

Nederland Verzameling automaatboekjes in luxe DAVO album vrijwel compleet incl. de betere "tekst" boekjes! 
19641993 Cat. waarde ruim € 1700,

Bestelnummer 097 Europost prijs € 495,00 

Aruba Complete postfrisse verzameling in luxe DAVO album Cat. waarde € 555,

19862000 Bestelnummer 309 Europost prijs € 139,00 

Curasao/ Ned. Antillen Goed gevulde verzameling met veel postfris. Tevens Aruba compleet t/m 1993. Hoge cat. waarde 
18731993 Bestelnummer 140 Europost prijs € 275,00 

Republiek Suriname Complete postfrisse verzameling in twee luxe Lindner albums. Cat. waarde € 2935,

19752000 Bestelnummer 281 Europost prijs €295,00 

Zweden Voornamelijk gebruikte collectie. Vanaf de dertiger jaren vrijwel compleet incl. "paartjes" 
18551997 Cat. waarde ruim € 1800,

Bestelnummer 339 Europost prijs € 245,00 

Ginnel<enweg 311 ■ 4835 NC Breda ■ Tel. 076  561 49 23 ■ Fax. 076  565 51 68 ■ Email: info@europost.nl 
Openingstijden: donderdag & vrijdag 10.00 17.00 uur, zaterdag 10.00 14.00 uur, of op afspraak 

Bon voor gratis prijslijst Leveringsvoorwaarden M 

Naam Porto bijdrage 5, franco vanaf 200, ^ 
Aclres Vooruitbetaling op ING rek.57.49.429 t.n.v. ' 
p . , „ . , 1 . Europost te Breda. Op rekening voor bekende 
psTCOae/VVOOnpiaatS ^^^^^.^^ ^^ ^.. tenminste 2 referenties. 
Telefoon A)'■^N6^ 
Email fk?^l) 
Intressegebied ^^^hL^ly 

stuur deze bon op naar: Europost Breda, Postbus 4893, 4803 EW Breda of fax naar: 076 565 51 68 

mailto:info@europost.nl
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17,50 
15,
74,

1/3 gave randen 
1/3 z. fraai 
4 
5 
6 
6 z.fr 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
12z.fr. 
13 
14 
14zfr. 
16 
16z.fr. 
17 
18 
18z.fr. 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29z.fr. 
30/33 
30/33a 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
43a 
43c 
44 
45 
46 
47 
47A 
47B 
48 
48 z fr 
49 
56/76 
61b 
77 
78 
79 
80 luxe 
80zfr 
82/83 
84/86 
84/86 (W) 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 luxe 
101 zfr 
102/03 
104 
105 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
130 zfr 
131 
132 
133 
133A 
134/35 
136/38 
136/38 Tent 
139/140 

Alle zegel; 

55,

8,
4,

36,
24,

1,50 
2,

15,

11 , 
44,
70,
40,

2,50 
34,
20,
35,

20,
9,

30,
20,
9,90 
1,
1,50 
3,50 
3,50 

24,
2,75 
6,50 

20,
56,
35,

3,
3,
3,
3,
2,

6,
3,

11 , 
28,
16,
35,

9,
11, 
77,
95,
85,

275,
160,
65,
13,
50,

0,50 
1,50 
3,50 

410,
310,

9,
34,
2,75 
4,25 
4,
5,70 
5,

15,
9,

21 , 
18,

425,
325,

5,
75,
75,

1,50 
1,50 
5,
3,50 
4,50 

125,
60,

120,

1,
9,

22,
20,
70,
77,
3,00 
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raCUCKLANU 
Mooi gebruikt, 
ook plaatfouten. 
10% korting bij afname 
Kr>»/on ^ i n n _ PI i R n 

141/143 6,50 
144/48 2,75 
149/62 9,
159 los 5,60 
163/165 5,40 
166/68 3,60 
177/98 31 , 
181 los 6,80 
184 los 2,70 
191 los 12,50 
195 los 3,
199/02 5,
203/07 14,
208/11 4,50 
212/19 22,
219 los 12,
217A 49,
220/23 6,
224 1,20 
225/28 8,
229/31 12,
232/35 7
236/37 2,75 
236B 6,
238/39 16,
240/43 16,
243 los 14,
244/47 26,
246 los 10,
247 los 10,
243/51 13,
251 los 12,
255 los 2,25 
257/60 16,
260 los 10,
261/64 12,
264 los 11, 
265/66 4,
268 los 2,
269 1, 
270/73 9,50 
270 los 8,
274/77 8,
278 6,
279/82 6,
232 los 5,
233/86 4,50 
238 los 2,50 
239/92 3,
296/99 3,45 
300/04 2,
305/09 2,50 
312 los 1 , 
313/17 2,
318/22 3,
324 los 1,50 
326 los 2,
327/31 2,75 
332/45 4,
347 8,
348 17,
349 17,
350/55 3,40 
356/70 15,
371 los 18,
372 los 26,
373 los 24,
356 a/d 40,
356 dos 16,
356 d los 18,
374/78 1,75 
379/91 1,50 
379 a/d 4,50 
392/96 0,90 
397/01 0,75 
402/03 5,
402B 50,

403B 60,
423/42 6,90 
444/48 0,90 
449/53 1,65 
454/59 2,
462 los 1, 
469/73 1,45 
474/89 10,50 
487 los 7,
490/94 2,
495/99 1,75 
500/03 1,50 
505 los 1,30 
503/12 1,50 
513/17 3,

518/33 4,
535 1,25 
536 a 3,
536 b 2,50 
537 8,
538/41 2,50 
543 los 1,50 
550/55 18,
556/60 27,
560 los 13,
563/67 3,50 
568/72 10,
573/77 6,75 
578/81 10,
583/87 7,90 
587 los 6,
591 los 1,40 
592/95 29,50 
596/00 5,50 
602/06 10,
606 los 7,50 
607/11 6,20 
612/16 3,60 
616 los 7,
631 los 1,50 
641/45 10,50 
645 los 7,
647/48 1,10 
649/53 5,50 
655/59 3,
661/65 5,
666/70 6,
671/75 14,
676/80 6,
682 los 1 , 
683/87 4,40 
688/92 5,50 
694 los 1 , 
695/99 4,
702/06 6,90 
707/11 6,75 
715/19 4,50 
722/26 6,80 
731/35 4,70 
736/37 1,75 
738/42 5,90 
747/51 6,60 
752/56 4,50 
774/76 5,50 
enz lot heden 
leverbaar 3040% 
netto. 
Gaarne uw 
mancolijsl 
Kinderblok 
Slempels goede 
datum 
854 18,
875 2,
899 4,25 
917 6,
937 6,
983 11 , 
1001 8,
1024 6,50 
1042 7,75 
1063 3,50 
Roltanding, los 
7 77,
14 24,
15 7,50 
16 30,
17 17,
18 9,
28 18,
29 8,
29a 120,

30 15,
31 24,
46 50,
51 6,60 
51a 98,
54 16,
55 27,
56 16,
66 7,
63 5,
69 6,50 
70 27,

Rolt series 
1/13 
19/31 
32 C 
33/56 
57/70 
71/73 
74/77 
78/81 
32/85 
86/89 
90/93 
94/97 
93/01 

1 

170,
60,

2975,
130,
48,
70,
30,
15,
14,

17,
25,

24
21 , 

Automaatboekjes en 
combinaties 
leverbaar, prijslijst 
gratis op aanvraag 
Korto 
1 
2 
2B 
3/12 
3 los 
12 los 
Div typen 
leverbaar 
13/26 
20 los 
27 III 
23 III 
29/30 
31/43 
42 los 
43 los 
37a 
44/60 
67a/68a 
67b(0) 
68b(0) 
69/79 
30/06 
Luchtpost 
6/8 
12 los 
13 los 
Dienst 
1/8 keur 
9/15 
16/19 
16a/19a 
Telegram 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 fraai 
8 
9 
10 
11 
12 
12z.fr 

7,50 
10,
19,
52,
20,
16,

30,
2 1 
20,
70.
6,

60,
24,
36,
90,
12,
14,
88,

240,

4,50 
8,~ 1 

6,50 
5 5 
55

125,
25^
18!
20,

25,
21 

7
98,
13,
7,50 

550,
12,50 
12,50 
18,50 
2 1 

210,
110,

Postpakket Ver 
1/2 A 
1/2 B 
1/2 C 
Postbewijs 
1/7 
3 los 
4 los 
6108 
7 los 
6A 
7A 
5 

Speciaal 

28,
88,
45,

190,
44,
48,

8 
25,
36,
35,
77,

Porto Plaattout 
1 ABf 
3fgA 
3fhB 
4fhA 
8fhA 
9fgA 
11fgA 
11fgB 
11fhA 

98,

34 
150 
115 
38 
50 

110 
110 
135 










voorraadopgave 
op aanvraag 

zijn pracht ex. netjes gestempeld, tenzij z.fr.=zeer fraai, mooie zegels 
maar met klem gebrek, (o) = gebruikt maar stempel met controleerbaar. 
Duurdere soorten desgewenst met fotoCert. van erkende keurmeester. 
kosten tiiervan in overleg. Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt. 
postgiro ?71040, Porto extra, franco levenng vanaf € 150,. Pnjzen in EURO. 

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

Brabantse 
Postzegel en 
Muntenveiling 

Houdt op 24 en 25 april 2009 
haar 159^ openbare veiling 
Wij houden voor u 5 veilingen per jaar. 

Wij veiien ca. 2000 l<aveis, waaronder goede nummers 
Nederland, Overzee en buitenland. 

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

restpartijen in dozen en kisten enz. 

http://12z.fr
http://16z.fr
http://18z.fr
http://29z.fr
http://12z.fr


Schätze der 
Philatelie in Essen 
IBRA - Internationale Briefmarkenausstellung 
NAPOSTA - Nationale Postwertzeichen-Ausstellung 
19. Internationale Briefmarken-Messe Essen 

6.-10. Mai 2009 
Täglich ab 10:00 Uhr 

Messe Essen • Hallen 5,9,10-12 

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 

Der Hepburn-Bogen aus dem Archiv für Philatelie, Bonn. 

Audrey Hepbii" 

» IBRA/NAPOSTA 2009 - zwei Veranstaltungen 
des Bund Deutscher Philatelisten (BDPh) 

Deutsche Post O f 

PHILATELIE 

;ucher-lnfo: Messeagentur Jan Billion • Postfach 108 254 • 40863 Ratingen 
efon: + 49 (0) 2102/5 06 75 • Fax: + 49 (0) 2102/89 58 25 
i@briefmarkenmesse-essen.de • www.briefmarkenmesse-essen.di 

mailto:i@briefmarkenmesse-essen.de
http://www.briefmarkenmesse-essen.di


INTERPHILA 
Volendamlaan 849 2547 CC Den Haag Tel 070 3647174 

Giro4417973 Ema i l interphila@casemanl 

17A 
19C 
19G 
22G 
22H 
22L 
25H 
30/33 
30CI 
30CII 
BOE II 
31B 
31E 
32F 
33C 
33F 
33a 
34 
35 
36 
36a 
36c 

45 00 
1150 
8 50 

65 00 
50 00 
44 00 
55 00 

14000 
1000 
1150 
2000 
800 
8 00 

5100 
75 00 
75 00 
10 00 
450 
2 25 
900 

2400 
2100 

NEDERLAND-Ongebruikt 
37 
37a 
37c 
38 
38a 
38c (+0 
39 
39a 
39c 
40 
40c 
41 
41c 
42 
42a (+0 
42c 
43b 
45B 
46B 
46C 
47A 
49 

13 50 
30 00 
5100 
13 50 
25 00 

125 00 
32 50 
9000 
63 00 
3800 
6000 
2000 
38 50 
70 00 
85 00 
80 00 

375 00 
52 50 

125 00 
165 00 
35000 
14000 

64 
65A 
66 
68 
74 
75 
75A 
76 
76A 
78B 
78C 
78D 
978 
98A 
988 
99A 
lOOB 
104 
105 
129 
130 
131 

70 00 
50 00 
32 50 

10000 
75 00 
40 00 
45 00 
22 50 
27 00 
62 50 
57 50 
60 00 
1800 
27 00 
3600 
75 00 

145 00 
105 00 
100 00 
20 00 

135 00 
125 00 

133 
133A 
136/38 
149/62 
163A 
1636 
164A 
1648 
165A 
177/98 
217A 
236A 
236B 
237B 
346/49 
347 
348 
349 
356/73 
474/89 
518/37 
518/33 

42 50 
5000 
80 00 

135 00 
5 00 
6 25 

60 00 
65 00 

11500 
14000 
45 00 
1900 
22 50 
7100 

155 00 
55 00 
55 00 
65 00 
55 00 
50 00 

330 00 
75 00 

534/37 
535 
536 
537 
LP9 
LP9A 
LP12/13 
PI 3/26 
P14a/26a 
P27I 
P28I 
P27II 
P28II 
P27 III 
P28 III 
P44/60 
P67a/68b 
Dl/8 
D16/19 
INT1 
INT 2 

275 00 
65 00 

150 00 
110 00 

8 50 
1100 

200 00 
135 00 
15000 
2150 
9000 
22 50 
95 00 
17 50 
80 00 
55 00 

225 00 
125 00 
48 00 
95 00 
6900 

NEDERLAND - Stempels (voor 
(Alle hieronder genoemde stempels zi)n 100 a 150% afdrukken 

een foto: zie www.interphila.nl) 
veel luxe) 

GROOTROND Achlum op nr 60 (9 00) BurumopSI (15 00) Dinther op 60 (35 00) Meerkerk op 60 (6 50) Nieuw Beijerland op 
89(40 00 luxe) Oost Souburg op 51 (15 00 luxe) Rhedenop60(15 00) Sambeek op 60 (30 00) Spierdijk op 60 (27 50) Stem 
(L 8) op 60 (27 50) Warnsveld op 60 (7 50) )»ezep(aD)op33(15 00 luxe) Wichen op 64 (25 00) Amsterdam 1 op 86 + plaat 
fout86P(80 00) Amsterdam2op86(2500) Amsterdaml2Bop45B(25 00) Amsterdam 14op88(4000 luxe) Leeuwarden 
Station op 31(7 50] Arnhem Roosendaal op 55 (70 00) RotterdamZBei|erland2op60(175 00) Nljïerdalop57(13 50 luxe] 

KLEINROND Afferden(LIMB)op21 (45 00) Beetsterzwaagop31 (1900) Best op 34 (30 00) Biervliet op 51 (20 00) Birdaardop 
35(26 00) Borger op 41 (25 00] Broek mIAIaterI opSKSOOO] Burenop60(15 00] Diever op 35 (45 00) Oirkshornop35(30 00) 
Giessen Nieuwkerk op 31 (90 00) s Graveland op P3A IV (70 00) Gri|pskerk op 37 (17 00) Hartem op 37t (12 50) Havelte op 35 
(40 00) Heerlen op 31 (22 50) s Herenberg op 31 (15 00) Heijen op 35 (27 50] Houthemop5S(15 00) Jorwerd op 35 (80 00) De 
Knijpeop35(25 00) Krimpen a/d Lek op 31 (33 50) laren (N H ] op 44 (50 00) Lemuidenop31 (60 00) Maar5senop31 (90 00) 
Made op 35 (27 00) Midslandop35(52 50] Monnikendam op 35 (1150] Montfoort(Utr)op35(27 50) Needeop30(75 00) 
Nieuweroord op 35 (18 50] Noordlaren op 35 (60 00) Noordwelle op 35 (50 00) Norgop 35 (1700) Nijverdal op 35(1150)0doorn 
op 60 (32 50) Oostwolde(5cheemda)op62(37 50) 0uddorpop64(16 00] Pannerden op 35 (37 50) Raalte op 35(22 50) Rhoon 
op 35 (60 00] Ridderkerk op 35 (1500) Sthagerbrug op 60 (27 50) Schlldwoldcop35(32 50) Soest (HPK) op 23H (30 00] Ter Aar 
op 35 (27 50] Tolbert op 38 (27 50) Tulle en t Waal op 35 (65 00) Ulrum op 60 (15 00) Valkenburg L op P9A ! (45 00) Veghel op 
35 (32 50) Vierlingsbeek op 31 (22 50) Wassenaar op 46B (25 00) Wedde op 51 (50 00) Wehl op 60 (45 00) Weurt op 60 (30 00) 
Wotóendorpop60(55 00) Overveen Bloemend op31(45 00) Rotterd Kruisk op27H(75 00 luxe) Rotterd Tulpstr op 24 
(300 00 schaars stempel) Tilbur9Goirkeop38(12 50) Amsterdam 3 op 42 (50 00] Arnhem 1 op 45B (40 00) s Gravenhage 2 op 
34(45 00) Helenaveen Station op35 (150 00) Gronmg Roodeschoolop36(130 00) Selhngenop 30 (60 00] 

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

South Georgia, Ross Dep & meelopers met Antarctica en pingum motief 
uitsluitend postfns is verschenen' 

Ook de eerder uitgebrachte prijslijsten zijn nog verkrijgbaar 

(c) Groot Bnttannie (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 (|uli 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(g}home nl 

Winkel geopend dinsdag t/m zaterdag 

10 00-12 30 en 13 30-17 00 uur 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

Geertzen Philatelie 
Prins Bernhardstraat 11 
3466 LR WAARDER (nl) 
Tel 00 31 (0 )348 501582 
Fax 00 31 (0)348 434602 

Mobiel 00 31 (0)653447302 
e mail geertzen phila(§)wxs nl 

Onze nieuwe scherpe aanbieding m stokboeken van het 1 " ' klas merk 
Leuchtturm staat weer voor u klaar 

Voor zegels van vele landen zowel binnen als buiten Europa kunt u bij 
ons terecht Wij verzorgen graag uw nieuwtjes en mancolijst Dit kan 
zijn postfns of gestempeld Ook thematische zegels behoren tot onze 
specialiteit net zoals de ruime sortering catalogi voor landen en motieven 
De eerste supplementen van 2008 zijn inmiddels verschenen 
Kijkt u ook eens op onze vernieuwde website 

www.geertzenphilatel ie.nl 
WIJ maken graag kennis met u op de vele postzegelevenementen in 
binnen en buitenland waar wij met een stand zijn vertegenwoordigd 
Zie hiervoor onze agenda op de site 

U kunt bij ons ook elektroniscti betalen Lid van IFSDA en NVPH 

Voor postzegels Nederland & Overzee naar: 

www.postzegelhoes.nl 
of vraag GRATIS prijslijst aan bi] l-^W '* "X-J f' 
't POSTZEGELHOES relW-ls 1269P 
of een briefje naar Venloseweg 43 5993 PH Maasbree 

ZEER GR01Ï VOORRAAD NED EN OVERZEE + INDONESIË 
EN DIEREN POSTFRIS HELE WERELD 
GRAAG UW MANCOLIJST 
INKOOP VAN POSTZEGELS MUNTEN EN 
OUDE ANSICHTKAARTEN 
Postzegel en Muntenhan(Jel D e O l o b c 
Nieuwstraat 6 2 7311 BS Apeldoorn Tel 0555213708 Postbank 908176 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

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

€ O 30 per i CAD 
€ O 08 per 1 DKK 
€ 0 06 per IFF 
€ O 55 per 1 GBP 
€ O 35 per 1 GBP 
€ O 35 per 1 SFR (vanat 1996) 
€ 0,40 per 1 USD 
€ O 04 per 1 ZWKR 
€ O 40 per 1 SFR 
€ O 80 per 1 euro 

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

L kunt uw trankeergeidige postzegels aanbieden op onze stand 
tipdtns d t IBRA beurs van 6 tot 10 mei in Esstn 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisctie benodigdtieden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-521 54 26. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9 30 17 30 uur, 
maandag gesloten 

I f^ l 
H | ^ ^ 

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

ansichtkaarten - alle andere verzamelingen 

Veilinghuis "De Voorstraat" 
Voorstraat 23 - 8011 AAK Zwolle 

\ Tel 038-4211045 daags 08 30 tot 16 00 uur 

P o s t z e g e l v e i l i n g J . J . d e B r u i n 
organiseert 2 x per jaar een postzegel en muntenveiling in De Voorhof te De Bilt 
De gratis veilingcatalogus is verkri|gbaar op aanvraag liefst schrifteli|k of per fax 
Inlevenngen worden gaarne geaccepteerd 
Onze volgende veiling w/ordt gehouden op 9 mei 2009 

Postzegelveiling JI de Bruin Willem van Mechelenstraat 15 3817 BB Amersfoort 
Tel 033 4632342 Telefax 033 4635063 

Wij zijn gediplomeerd veilinghouder lid van de federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders 
in Roerende Zaken (TUV) en register veilinghouder 

http://www.interphila.nl
http://www.geertzenphilatelie.nl
http://www.postzegelhoes.nl
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge
geven door de Sticfitmfl Nederlandsch 
Maandblad yoor Philatelie in Den Haag. 

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

Hoofdredacteur: 
Aad Knikman AIJP 
Achtergracht 71,1381 BL Weesp 
Telefoon: 0294432801 
Email: philatelie(a)tip.nl 
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Prieelvogelweg 5,1349 CG Almere 
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Abonnementen en bezorgklachten: 
Abonnementenland 
Postbus 20, igio AA Uitgeest 
Telefoon: 0900ABOLAND 

(09002265263) 
Telefax: 0251310405 
Mutaties: viaWU;UJ.aboland.nl 

Adreswijzigingen: 
Adreswijzigingen geeft u op aan de 
secretaris van de vereniging waarvan u 
lid bent. Individuele abonnees zenden 
hun adreswijziging aan de administra
tie (zie 'Abonnementen'). 

'Hoe word ïk abonnee?' 
Er zijn twee abonnementsmethoden: 
1. een collectief abonnement: 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij 'Filatelie' is aangesloten; het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit 
van uw verenigingscontributie. 
2. een individueel abonnement: 
hiervoor kunt u zich  m.u.v. België 
aanmelden bij Abonnementenland 
in Uitgeest (zie 'Abonnementen') 
voor € 27. (Nederland), € 44.20 
(buitenland, standaard) of € 66.50 
(buitenland, priority). Een individueel 
abonnement gaat per de eerste van 
een willekeurige maand in; het loopt 
minimaal één jaar (11 nummers). 
Abonnementsbeeindiging: zie 'Opzeg
ging abonnement'. 

Belgische abonnees 
Woont u in België? Dan kost een 
abonnement €28.. Stort dit bedrag op 
rekening 000035088233 t.n.v. Pen
ningmeester Filatelie, Brussel; 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden gezonden! 

Opzegging abonnement: 
Een individueel abonnement kan aan 
het eind van de lopende abonnements
periode worden beëindigd. U doet 
dit door uiterlijk vier weken vóór het 
aflopen van uw abonnement een brief 
te schrijven aan Abonnementenland in 
Uitgeest (adres: zie 'Abonnementen'). 

Losse nummers: 
Nummers van de lopendejaargan^ 
kunnen (mits voorradig) voor € 2.50 
per nummer (inclusief porto) worden 
besteld via postgiro 8591403 van 
Abonnementenland in Uitgeest; 
vermeld de gewenste edidenummers 
en uw volledige adres. 
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Smits Philately: Een kleine greep uit onze 800 collecties/partijen ! 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 
11477 Afrika. Prijs: € 225,00 
Insteekboek met postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van diverse Afrikaanse landen Bevat 
o a Belgisch Congo, Liberia, Ruanda-Urundi etc Veel complete series en ook wat ongetand mate-
naal 
11479 Afrikaanse landen. Prijs: € 240,00 
Blanco album met postfns en ongebruikt materiaal van diverse Afrikaanse landen Bevat o a 
Botswana, veel zegels van Burundi etc Leuke samenstelling hoge cat waarde 
11533 Albanië en Bulgarije. Prijs: € 775,00 
Minkus album met een ongebruikte en gebruikte collectie Albanië 1913-1967 en Bulgarije 1879-
1966 Collectie is zeer goed gevuld en bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) Albanië 68*, 
69*, 70*, 71*, 74* 77 II*, 77III*, 81 I*, 81 II* 96-99*, 101*, 103* 104-110* 111-117*, 118-125*, 
144-150* 228-234* blok 2*, 375-378', 400-401, 406-407, blok 4*, 448-455*, 456-458*, 489-494*, 
523-524*,port 10* 12*, 13* etc Bulgarijel* 20,3-5,6-11,21-231,21-24II,blok4*,port1-3A(*), 
1-3A, 4-6* 7ir* 811**, 10*, 11-12* etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waardei 
11452 Andorra en Groenland. Prijs: € 300,00 
Klem insteekboekje met postfris en ongebruikt materiaal van Andorra en Groenland Leuk materi
aal met doubletten en een hoge cat waarde' 
11481 België 1967-1987. Prijs: € 225,00 
Postfnsse, ogenschijnlijk complete collectie België 1967-1987 in twee luxe Lindner albums met 
cassette Collectie is compleet inclusief blokken 
11532 België en koloniën. Prijs: € 2.000,00 
Insteekboek met allerhande voornamelijk ongebruikt matenaal van België en kolomen Bevat o a 
16 proeven op zijde van Belgisch Congo veel ongetand matenaal van België betere ongebruikte 
series en ook 'gevleugeld wiel' opdrukken spoorweg 1915 alle gesigneerd op achterkant (in totaal 
16 stuks) Leuk boek, zeer hoge cat waarde' 
11480 Bosnië, Kroatië, Servië. Prijs: € 400,00 
Blanco zelfgemaakt album met ongebruikt en gebruikt matenaal van Bosnië Kroatië, Servië etc 
Collectie bevat zeer veel beter materiaal en ook interessante poststukken 
11393 Bund 1949-1995. Prijs: € 1.250,00 
Postfnsse (iets ongebruikt) collectie Bund 1949-1995 met zeer veel topmatenaal in twee luxe 
Leuchtturm albums Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (Michel no's) 111-112*, 116", 
123-138** (posthoornsenei) 139-140*, 141-142**, 143-146*, 147**, 150**, 153-154**, 156-159**, 
161** 167-170**, 171-172" 173-176", 177-196" 200-203**, etc Zeer mooie collectie, cat waar
de 7170 euro 
11443 Cuba. Prijs: € 225,00 
Insteekboek met postfris ongebruikt en gebruikt materiaal van Cuba Veel oud en klassiek materi
aal en ook wat Spaanse Antillen 
11399 CuraQao 1873. Prijs: € 800,00 
Map met albumbladen met een ongebruikte speciaal collectie Ie emissie Curagao 1873 Mooie 
collectie met verschillende tandingen 
11397 Curagao proeven. Prijs: € 400,00 
Stockblad met proeven van Curagao Emissie 1873 en 1899, met o a blokken van 4 In totaal 63 
zegels 
11403 Cyprus. Prijs: € 210,00 
Stockboek met postfris, ongebruikt en gebruikt matenaal van Cyprus Veel zegels, klassiek tot mo
dern met ook doubletten en wat moderne specimen opdrukken 
11406 DDR 1970-1990. Prijs: € 170,00 
Postfnsse en gebruikte (deels dubbele) collectie DDR 1970-1990 in 2 dikke Schaubek albums 
Collectie IS vrijwel compleet 
11442 Diverse landen. Prijs: € 270,00 
Stockboek met postfris materiaal van diverse landen Bevat o a Monaco Olympische Spelen blok
ken van 1980 (wat vlekjes op achterzijde) veel Roemenie ongetand blokken Joegoslavië etc 
Hoge cat waarde' 
11494 Duitsland. Prijs: € 525,00 
Divers matenaal van Duitsland op stockkaarten in doosje Bevat zeer veel beter matenaal, o a van 
Saar Zeer hoge cat waarde' 
11468 Duitsland: Staten, bezetting en Abstimmung. Prijs: € 1.700,00 
Dne dikke dealerboeken met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte restant stock Duitsland Staten 
bezetting en Abstimmung Heel veel zegels waaronder veel goed matenaal van de oud Duitse Staten 
met o a gekeurde zegels, beter stempels etc Ideale partij voor Ebay of beurshandelaar 
11528 Engeland dienst. Prijs: € 200,00 
Map met albumblad met een kleine gebruikte collectie dienstzegels (official stamps) van Engeland 
Bevat zegels tussen Stanley Gibbons No 01 en 071 Cat waarde ca 2100 pond 
11487 Engelse koloniën. Prijs: € 170,00 
Blanco album met een ongebruikte en gebruikte collectie Engelse kolomen Collectie bevat veel 
ouder materiaal en o a leuk Nieuw Zeeland 
11523 Engelse koloniën. Prijs: € 2.800,00 
Grote doos met 26 insteekboeken met allerhande postfns ongebruikt en gebruikt matenaal van di
verse Engelse kolomen Heel veel zegels, zowel klassiek als modern met ook beter materiaal 
11492 Engelse koloniën. Prijs: € 250,00 
Blanco album met een ongebruikte en gebruikte collectie Engelse kolomen Collectie bevat veel 
ouder materiaal en ook betere zegels, waaronder leuk Hongkong Hoge cat waarde' 
11495 Engelse koloniën. Prijs: € 1.050,00 
Doos met 15 (') kleine stockboekjes met postfris, ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse 
Engelse kolomen Bevat o a veel klassiek materiaal Zeer hoge cat waarde' 
11491 Engelse koloniën. Prijs: € 125,00 
Blanco album met een ongebruikte en gebruikte collectie Engelse kolomen Collectie bevat veel 
ouder matenaal en o a leuk Zuid Afrika en Zuid Australië 
11498 Europa. Prijs: € 1.275,00 
Doos met stockkaartjes met betere zegels van diverse landen Bevat postfns ongebruikt en ge
bruikt materiaal Bevat o a goed Liechtenstein, Andorra, Italië, Baltische Staten, Spanje, Vaticaan 
Leuke samenstelling, zeer hoge cat waarde' 

11436 Finland 1866-1960. Prijs: € 300,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1866-1960 m Stender album Collectie is aar
dig gevuld en gedeeltelijk dubbel verzameld 
11430 Frankrijk Back of the Book. Prijs: € 100,00 
Stockboek met ongebruikt en gebruikt matenaal van Frankrijk Bevat luchtpost, port, telegram, co-
lis-postaux etc Hoge cat waarde' 
11470 Frans Guinee. Prijs: € 550,00 
Insteekboek met postfris, ongebruikt en gebruikt klassiek materiaal van Frans Guinee Ook zeer 
veel doubletten cat waarde ca 5450 euro (Yvert 2004) 
11474 Franse koloniën. Prijs: € 170,00 
Map met insteekboek met divers materiaal van Franse kolomen Bevat o a Omnibus zegels en 
goed port van Diego Suarez Hoge cat waarde' 
11471 Franse koloniën. Prijs: € 650,00 
Twee insteekboeken met postfns, ongebruikt en gebruikt klassiek matenaal van Mauretanie 
Mayotte, Moheli, Mong-Tzeu en Niger Veel doubletten, cat waarde 5640 euro 
11453 Franse koloniën. Prijs: € 475,00 
Dne kleine insteekboeken met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse Franse kolo
men Leuke samenstelling met veel complete senes, klassiek matenaal en een hoge cat waarde' 
11402 Franse koloniën. Prijs: € 675,00 
Twee albums met een postfnsse collectie Franse kolomen met veel ongetand matenaal en veel 
Epreuves de luxe Bevat o a complete vellen Philexafrique Leuke, ongewone collectie 
11446 Franse koloniën. Prijs: € 275,00 
Insteekboek met postfns en ongebruikt matenaal van diverse Franse kolomen Ook wat Taiwan 
aanwezig Leuk uitzoekkavel met een hoge cat waarde 
11405 Franse koloniën. Prijs: € 270,00 
Twee insteekboeken met postfris ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse Franse kolomen, 
waaronder veel materiaal van Marokko met veel doubletten Ook beter matenaal zoals (Yvert no's) 
la* (3x), la (4x), 2 (5x) 3 (2x) 3A*, 4*, 4 (2x), 5*, 6*, 6 (3x), 16* (2x), 24* (3x) etc Zeer leuke par
tij, zeer hoge cat waarde' 
11386 Griekenland 1863-1974. Prijs: € 360,00 
Gebruikte collectie Gnekenland 1863-1974 op blanco bladen in klemband Veel matenaal, vanaf 
1942 zo goed als compleet Ook wat Joegoslavië aanwezig 
11416 Griekenland. Prijs: € 150,00 
Stockboek met een postfnsse ongebruikte en gebruikte voorraad Gnekenland Heel veel senes 
met veel doubletten Materiaal vanaf ca 1940 tot ca 1980 
11507 Groenland. Prijs: € 420,00 
Doosje met FDC's van Groenland en wat FDC's van Denemarken, IJsland etc Ook jaarboeken 
aanwezig Groenland 1978-1987 en Faeroer 1977-1985 Leuk lot, hoge cat waarde' 
11445 Ierland 1922-1984. Prijs: € 375,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie Ierland 1922-1984 in Davo cristal album Collectie is goed ge
vuld en bevat ook beter materiaal zoals (Michel no's) 1-8*, 3-7b* (rode opdruk) 12-23* 24* 40-
51*, 52-54*, 67-68", 71-82*, 111-113*, 116-117*, 118-119*, etc Ook wat blokken en port aanwe
zig 
11432 Israël 1953-1994. Prijs: € 225,00 
Postfrisse collectie Israel 1953-1994 in 3 albums en jaarboek 1994 Full tab materiaal met heel veel 
zegels en veel blokken Koopje' 
11439 Libanon 1908-1984. Prijs: € 850,00 
Blanco album met een postfrisse ongebruikte en gebruikte collectie Libanon 1908-1984 Collectie 
IS zeer goed gevuld en bevat veel beter matenaal zoals (Yvert no's) Grand Liban 45-48*, 75-83*, 
122-127*, luchtpost 1-4* 5-8,9-12 13-16*, 17-20* 21-24*, 25-28*, 57-64*, Republiek Libanon 1-
8*,9-16,40-44*, luchtpost 1-6*, 11-14* 15-18* 29-34* 35-39*, 46-50* 118-127*, blok 5**, port 4-
6*, 10-15* etc Mooie collectie hoge cat waarde 
11438 Libanon. Prijs: € 250,00 
Insteekboek met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Libanon Veel complete senes, veel 
ouder matenaal Ook wat doubletten Hoge cat waarde' 
11483 Liechtenstein 1912-1974. Prijs: € 340,00 
Gebruikte collectie Liechtenstein 1912-1974 in luxe Leuchtturm album Collectie is goed gevuld en 
bevat o a luxe no 94-107 (1930) gebruikt Hoge cat waarde' 
11484 Liechtenstein 1960-2000. Prijs: € 500,00 
Postfnsse collectie Liechtenstein 1960-2000 in 4 blanco albums Collectie is zeer goed gevuld met 
ook beter matenaal en bevat ook veel kleinbogen Hoge cat waarde' 
11417 Motief treinen. Prijs: € 190,00 
Insteekboek met een postfnsse (ook wat gebruikt) collectie tremen van de hele wereld Heel veel 
zegels en veel blokken Wat beter materiaal van o a Rusland, België, China, Franse kolomen etc 
11496 Motief Prijs: € 400,00 
Zes stockboeken met postfns ongebruikt en gebruikt materiaal van diverse motieven Bevat o a 
leuk dieren motief Leuke uitzoekpartij, veel materiaal van diverse Engelse kolomen In grote doos 
11398 Nederland 1852. Prijs: € 170,00 
Stockblad met 14 maal Nederland 1852 no 2,10 cent rood, waaronder 1 paar Mooie kwaliteit 
11392 Nederland 1899-1959. 
Davo cnstal album met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1899-1959 
Collectie bevat veel postfns materiaal, waaronder veel betere senes uit de jaren 50 
Prijs €210,00 
11521 Nederland 1940-1997. Prijs: € 200,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte restantverzameling Nederland 1940-1997 in 4 luxe Lindner al
bums Nog redelijk veel materiaal aanwezig, waaronder ook betere series uit de jaren 50 Koopje' 
11535 Nederland en koloniën 1852-1957. Prijs: € 4.500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland en kolomen 1852-1957 op Minkus bladen 
in klemband Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals Nederland 3 6 12,14* 18*, 24* 34-
44* 48, 56-76* 104-105, 130*, port 1-2*, 8* 28, Curagao 4*, 19-23*, 25(*) 29-41*, 42-43(*), 57-
70* Nederlands Indie2 (2x), 17-22* 31-37", 160-166*, Sunname56-57(*), 104-110' luchtpost8-
14 18,19, port 36-46* etc Zeer hoge cat waarde' 
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11381 Nederland kleinrondstempels. Prijs: € 1.600,00 
Oud blanco album met een collectie kleinrond stempels van hulppostkantoren in Nederland Heel 
veel kleine plaatsen zoals Aagtekerke Achlum Aduard, Akkrum, Alem etc Cat v^aarde van de 
stempels ca 7500 euro 
11384 Nederland plaatfouten. Prijs: € 1.900,00 
Tvtfee blanco Davo albums met een zeer uitgebreide collectie plaatfouten van Nederland Bevat 
postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal en ook wat plaatfouten op bnef of FDC Vrijviel al het ma-
tenaal goed beschreven en in de catalogus opgenomen Bevat ook betere platfouten zoals (Mast 
no's) 89P1 (2x), 89PM 336P (in blok van 4), 403BP", 422P2 (in blok van 4), etc Het tweede boek 
bevat plaatfouten in postzegelboekjes Cat waarde 10460 euro 
11394 Nederland stock. Prijs: € 250,00 
Insteekboek met een postfrisse en ongebruikte restant stock van Nederland Ook wat Nederlands 
Nieuw Guinea aanwezig Cat waarde ca 4000 euro Koopjei 
11400 Nederlands Indië dienst. Prijs: € 500,00 
Map met albumbladen met een ongebruikte collectie dienstzegels van Nederlands Indie Leuke 
collectie met een zeer hoge cat waarde 
11401 Nederlands Indië port. Prijs: € 750,00 
Map met albumbladen met een gespecialiseerde ongebruikte en gebruikte collectie 1e emissie 
port Nederlands Indie Leuke collectie zeer hoge cat waardei 
11458 Nederlandse Antillen 1950-1992. Prijs: € 130,00 
Leuchtturm album met een voornamelijk postfrisse collectie Nederlandse Antillen 1950-1992 en te
vens Sunname 1945-1975 Heel veel zegels koopjei 
11462 Nieuw Caledonië. Prijs: € 300,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte restant collectie Nieuw Caledonie met nog veel materiaal 
waaronder goed klassiek, wat France libre opdrukken, luchtpost wat ongetand, blokken etc In al
bum en nngband, hoge cat waarde' 
11497 Oostenrijk zwartdrukken. Prijs: € 750,00 
Doos met zwartdrukken en herdrukken van Oostenrijk Bevat klassiek matenaal, tot jaren 50 Veel 
zwartdrukken op informatiebulletins Leuk geheel zelden aangeboden 
11459 Papua Nieuw Guinea FDC's 1952-1975. Prijs: € 140,00 
Album met FDC's van Papua Nieuw Guinea 1952-1975 Bevat o a eerste serie Leuke collectie 
zelden aangeboden 
11415 Paraguay. Prijs: € 220,00 
Stockboek met postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van Paraguay Bevat leuk klassiek, lucht
post etc Enkele voorbeelden (Yvert no's) 1-3,4,5,6a 290-291*, luchtpost 29-35*, 44-45*, 51-55*, 
63-65*, 68-68A*, etc Ook moderner materiaal en ongetand Leuke collectie 
11466 Royal Wedding 1981. Prijs: € 125,00 
Postfrisse collectie Royal Wedding 1981 met velletjes, ongetand, FDC's van diverse Engelse kolo
men in insteekboek 
11454 Rusland 1858-1985. Prijs: € 225,00 
Gebruikte collectie Rusland 1858-1968 in blanco album en tevens een postfrisse, complete collec
tie Rusland 1980-1985 in luxe Lindner album Heel veel materiaaP 
11410 Scandinavië stadspost. Prijs: € 275,00 
Stockboek met postfns ongebruikt en gebruikt materiaal van diverse stadsposten uit Scandinavië 
Heel veel ongewoon materiaal, zeer leuk voor de specialist 
11501 Scandinavië. Prijs: € 450,00 
Doos met 7 albums met postfris ongebruikt en gebruikt matenaal van Scandinavië Bevat o a 
Finland, Noorwegen en Zweden Enorm veel zegels, klassiek en modern Leuke uitzoekpartij' 
11464 Sovjet Zone en Sachsen. Prijs: € 250,00 
Insteekboek met postfnsse, ongebruikte en gebruikte restantvoorraad Sovjet Zone en Sachsen van 
een handelaar Enorm veel zegels met ook beter matenaal 
11437 Togo. Prijs: € 150,00 
Insteekboek met postfns en gebruikt materiaal van Togo Veel matenaal met ook doubletten en 
veel leuk motief matenaal 
11469 Tsjechië, Slowakije en Bosnië. Prijs: € 115,00 
Twee blanco albums met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Tsjechië Slowakije en Bosnië 
11434 USA Back of the Book. Prijs: € 225,00 
Grosset & Dunlap album met ongebruikte en gebruikte Back of the Book zegels van USA Bevat 
voornamelijk revenues Leuke kleine collectie met ongewoon matenaal 
11455 Verenigde Naties New York 1951-2000. Prijs: € 300,00 
Postfrisse, vrijwel complete collectie Verenigde Naties New York 1951-2000 in 4 blanco albums 
Collectie bevat ook blokken (o a blok 1), kleinbogen en velletjes (o a vlaggenvellen) Mooie collec
tie, hoge cat waarde' 
11414 Verenigde Naties. Prijs: € 100,00 
Insteekboek met postfns matenaal van de Verenigde Naties Heel veel zegels en ook veel blokken 
(o a vlaggenvellen) Ook wat matenaal van Wenen en Geneve en wat divers postfris matenaal van 
andere landen 
11463 Wereld diverse. Prijs: € 250,00 
Insteekboek met divers materiaal van verschillende landen Bevat o a veel postfns materiaal van 
o a Rusland Griekenland en Franse kolomen Leuke snuffelpartij 

11433 Wereld kleine nalatenschap. Prijs: € 900,00 
Interessante collectie in 3 blanco bladen albums + 7 insteekboeken, goed buiten Europa met o a 
Zuid Amenka met sterk Bolivia, Brazilië met toppers, Costa Rica redelijk compleet. Canada met 
goed klassiek, veel oud materiaal aanwezig, Engelse kolomen met hogere waarden ongebruikt etc 
etc' 
11435 Wereld nieuwtjes. Prijs: € 180,00 
Insteekboek met postfrisse en gebruikte nieuwtjes van de hele wereld Bevat o a leuk Syne en 
Korea 
11412 Wereld uitzoekpartij. Prijs: € 280,00 
Insteekboek met postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van diverse landen Leuke snuffelpartij 
met veel beter matenaal met ook doubletten Bevat o a leuk Azie Zeer hoge cat waarde' 
11509 Wereld. Prijs: € 340,00 
Kleine doos met zakjes en kaartjes met divers matenaal van de hele wereld Veel postfns matenaal 
aanwezig en ook veel postzegelboekjes Leuk uitzoeken' 
11520 Wereld. Prijs: € 375,00 
Zeven albums met divers postfris, ongebruikt en gebruikt matenaal van de hele wereld Bevat o a 
leuk Liechtenstein, Portugal postfns jaren 70, Verenigde Naties etc Heel veel zegels hoge cat 
waarde' 
11518 Wereld. Prijs: € 225,00 
Doos met stockkaartjes met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van de hele wereld Bevat 
o a leuk Bulgarije, Zuid Amenka, Singapore etc Leuke uitzoekdoos, hoge cat waarde 
11517 Wereld. Prijs: € 225,00 
Doos met allerhande speciale mapjes, jaarsets, etc van de hele wereld Heel veel materiaal, hoge 
cat waarde' 
11516 Wereld. Prijs: € 850,00 
Doos met 14, voornamelijk kleine insteekboeken met postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal 
van de hele wereld Bevat vooral veel Franse kolomen met veel klassiek materiaal Hoge cat waar
de, zeer veel uitzoekplezier 
11513 Wereld. Prijs: € 560,00 
Doos met 19 kleine stockboeken met diverse zegels van de hele wereld Bevat postfns, ongebruikt 
en gebruikt materiaal Heel veel zegels, veel uitzoek plezier' 
11512 Wereld. Prijs: € 1.200,00 
Doos met 19 kleinere stockboekjes met allerhande zegels Zowel postfns, ongebruikt als gebruikt 
materiaal aanwezig Bevat o a leuk Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en kolomen, Engelse kolo
men etc Zeer veel matenaal met veel beter Hoge cat waarde' 
11508 Wereld. Prijs: € 560,00 
Klem doosje met zakjes en kaartjes van de hele wereld Bevat postfris ongebruikt en gebruikt ma
tenaal Heel veel zegels, waaronder ook veel ongetand matenaal van Hongarije Ook veel blokken 
aanwezig 
11456 Wereld. Prijs: € 750,00 
Oud album met klassiek en meestal beter materiaal van allerlei landen Bevat o a goed België 
(Yvert) Colis postaux 79-99* (zonder 92), leuk Franse kolomen Rusland, Bulgarije, Oostenrijk etc 
Zeer hoge cat waarde' 
11511 Wereld. Prijs: € 375,00 
Doos met honderden stockkaartjes met divers matenaal van veel verschillende landen Bevat post
fris ongebruikt en gebruikt matenaal Heel veel zegels' 
11425 Zuid Amerika. Prijs: € 225,00 
Insteekboek met postfris ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse Zuid Amenkaanse landen 
Voornamelijk zegels tot ca 1950 Leuk uitzoekkavel 
11421 Zweden 1855-1967. Prijs: € 100,00 
Kleine gebruikte collectie Zweden 1855-1967 op albumbladen in klemband 
11490 Zweden 1855-1986. Prijs: € 1.125,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1855-1986 in 3 Davo luxe albums Collectie 
bevat leuk klassiek materiaal en o a 2e UPU sene 1924 gebruikt Heel veel zegels, zeer hoge cat 
waarde' 
11489 Zweden 1858-2001. Prijs: € 420,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1858-2001 in 2 Davo albums Collectie is van 
1858 tot 1960 postfns ongebruiktengebruikt vanaf 1961 uitsluitend postfns Collectie is zeer aar
dig gevuld met ook wat leuk klassiek matenaal 
11431 Zweden 1900-1975. Prijs: € 100,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte eenvoudige collectie Zweden 1900-1975 in album en stock
boek 
11423 Zwitserland. Prijs: € 560,00 
Insteekboek met voornamelijk postfns en ongebruikt materiaal van Zwitserland Bevat o a veel Pro 
Juventute, luchtpost samenhangend dienst, telegram etc Zeer hoge cat waarde, ideaal kavel 
voor Ebay of rondzendboekjes 
11510 Zwitserland. Prijs: € 525,00 
Davo album en twee stockboeken met divers matenaal van Zwitserland Bevat o a vrijwel comple
te gebruikte PAX sene, soldatenzegels en dienst Leuk kavel 

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 Kies één van onderstaande mogelijkheden: 

Telefoon ^ ^ '̂ ^^^^'^ "̂ '̂  ^^ 2-maandeiijkse prijslijst 
E-mail 
Interessegebieden 

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 



4  FILATELIE DE BOEIER A 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 

^Nederland ^Indonesië 
^Ov. Rijksdelen ^^Zwitserland 

Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 
U kunt ons bezoeken op: www.filateliedeboeier.nl 

SELECTIE UIT ONZE PRIJSLIJST (prijzen in euro's) 
NEDERLANDSINDIË POSTFRIS (nrs. NVPH) 

99114 
11528 
12934 
1357 
13841 
14248 
16066 
16770 
1725 
1769 
180 
181 
1825 
18694 
195204 

85,00 
195,00 
210,00 

37,00 
27,50 
90,00 

290,00 
27,50 
29,00 
18,00 
4,10 

17,00 
19,00 
14,50 
92,50 

20510 
21115 
216 
21720 
2215 
2267 
2289 
2304 
2358 
23940 
2415 
24652 
25359 
256 
260 

195,00 
49,50 

3,25 
27,50 
13,75 

3,00 
9,00 

11,90 
3,75 
2,70 
9,50 
8,50 

90,00 
42,50 

420,00 

262 
263 
264 
265 
26671 
277 
280 
281 
286 
287 
288 
289 
2902 
2937 
29803 

155,00 
70,00 
62,50 

115,00 
8,00 

26,00 
180,00 

10,50 
14,00 

270,00 
35,00 

205,00 
11,00 
19,50 

1,90 

326-32 
345 
346 
351-61 
383-88 
LP 1-5 
LP6-10 
LP11 
LP12 
LP13 
LP14-6 
P23-39 
P41-8 
P49-52 
P53-65 

16,00 
27,00 
55,00 
195,00 
145,00 
48,00 
56,00 
6,75 
13,00 
26,00 
87,50 
120,00 
25,00 
45,00 
13,50 

NED. NIEUW GUINEA POSTFRIS (nrs. NVPH) 
19 
1018 
1921 
2224 
2529 
3037 

7,00 
32,50 
26,00 
22,50 

1,00 
6,00 

3840 
4144 
4548 
4952 
53 
5456 

1,80 
1,80 
1,80 
1,80 
0,55 
0,65 

5760 
6162 
6366 
6768 
6972 
7374 

1,20 
0,50 
1,80 
0,30 
1,00 
0,20 

75 
7677 
7881 
port 16 

0,15 
0,20 
0,40 
8,00 

unt.119 26,00 
com pi . 135,00 

CURACAONED.ANTILLEN POSTFRIS (nrs. NVPH) 
12B 
1317 
2628 
28 
6870 
74a 
81 
7581+c 
8288 
8999 
100 
1012 

36,00 
150,00 
175,00 
120,00 
225,00 
145,00 
198,00 
435,00 

90,00 
146,00 

3,50 
8,50 

103 
10420+c 
1215 
12634 
1357 
13840 
14152 
1537 
15863 
16467 
16877 
17881+c 

5,50 
455,00 

2,10 
48,00 

110,00 
4,50 

110,00 
17,50 
2,60 
2,10 

13,00 
245,00 

1824 
18594 
195 
20005 
LP13 
LP416 
LP17 
LP1825 
LP2640 
LP414 
LP4552 
LP5368 

2,20 
49,50 
23,70 
11,00 

150,00 
32,50 
33,00 

160,00 
130,00 
24,00 
14,00 
19,00 

LP6981 
LP828 
P2130 
P3443 
P4460 
2068 
20910 
2117 
21829 
23033 
2348 
23943 

11,50 
235,00 

65,00 
235,00 

6,00 
6,00 
4,00 
2,00 

39,50 
220,00 

25,00 
25,00 

SURINAME POSTFRIS (nrs. NVPH) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1620 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32a+c 
39 
40 
3740 
6064 
6568 

2,30 
1,40 
1,40 

18,00 
15,75 

3,50 
17,00 
49,00 

2,75 
3,00 
6,85 
3,85 

22,50 
4,70 

525,00 
32,00 

130,00 
165,00 
170,00 

17,40 

104A 
105C 
106C 
108 
109 
110 
10410 
1114 
115 
1167 
122 
123 
1279 
1306 
13740 
1414 
145 
1469 
150 
1516 

1,60 
3,30 
6,00 

45,00 
125,00 
155,00 
430,00 

10,50 
33,00 
42,50 
22,00 
16,00 
6,50 

29,50 
47,50 
51,00 

3,00 
33,00 
17,50 
47,50 

15766 
16774 
1758 
17982 
1836 
1879 
1903 
194 
1979 
2025 
2069 
2103 
2149 
2208 
22938 
23943 
220243 
25773 
2789 
2803 

13, 
44, 

117, 
14, 
8, 
7, 
6 

18, 
27, 
45, 

4, 
3, 

12, 
10, 
55, 

125, 
185, 

17, 
7, 

36, 

28593 
294 
2956 
29707 
308 
30911 
3125 
LP 17 
LP202 
LP23 
LP246 
P3646 
P4757 

9,75 
14,50 

3,25 
6,50 

35,00 
19,50 
10,00 
17,50 
31,00 

4,00 
32,50 

180,00 
8,00 

Suriname 
1960 t/m 1975 
(nrs 335653) 
compleet postfris 
voor € 49,00 

Bestellingen per brief, fax, emaii of telefoon. Levering aan nieuwe 
klanten tegen vooruitbetaling. Bij bestellingen tot € 120, + € 2,

admin. kosten; daarboven franco aangetekend. 
Levering zolang de voorraad strekt. Type/zetfouten voorbehouden. 

Bij vooruitbetaling altijd 5% korting (boven € 500, 8%) 

Klipper 75, 2991 KL Barendrecht 
Tel: 0180690810 Fax: 0180690811 
Postbank: 2718493 ABNAMRO: 50.50.44.978 
Email: info@filateliedeboeier.nl geen winkel 

KILOWAAR 
LENTEAANBIEDINGEN 

250 gr FRANKRIJK GROOTFORMAAT € 28,

zeer veel 2008 en zelfs al zegels uit 2009 
250 gr JAPAN GROOTFORMAAT € 32,

megavariatie met bloczegels 
100 gr JAPAN FURISATO € 12,

enorme variatie regionale zegels 
500 gr NOORWEGEN MISSIE ook met h.w.'s € 23,

100 gr BELGIË GELEGENHEIDSZEGELS zeer nieuw € 14,

100 gr ZWEDEN GROOTFORMAAT met veel nieuw € 9,

(250 gr €21,) 
500 grAUSTRALIË MISSIE met € 28,

veel grootformaat en nieuw 
100 gr FAROEREILANDEN eigen import met h.w.'s € 35,

50 gr MONACO veel nieuw en h.w.'s € 15,

100 gr OOSTENRIJK GROOTFORMAAT 
voornl. Eurozegels € 19,

4 '/2 kg DUITSLAND MISSIE met nieuw en h.w.'s € 72,

(9 kg €135,) 
100 gr MALTA GROOTFORMAAT met iets hw's € 9,

250 gr FINLAND GROOTFORMAAT € 12,

dubbel papier maar zeer nieuw 
100 gr KANAALEILANDEN € II , 

met Isle of Man en zeer gevarieerd (250 gr € 25,) 
100 gr LIECHTENSTEIN geweldige variatie met h.w.'s € 30,

Door schaarste aan goede kilowaar zijn levertijden niet uit te sluiten 

Bezoek mogeliik na telefonisctie afspraak. Levering uitsluitend op vooruitbetaling op 
gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720. Betaling ook mogelijk met creditcard 
(VISA, MASTERCARD) en Paypal. 
Portovrij vanaf € 75,; daaronder € 3, verzendkosten E _a_ 
extra. Bij aankoop van 4 of meer items 5 % korting. 9 £ " " ■ 
Bestellingen onder € 35. kunnen wij helaas niet uitvoeren. 
Aanbiedingen zolang de voorraad strekt, prijswijzigingen voorbehouden) 

Paypal 

Postzegelhandei J. VAN HAARLEM 
Postbus 330, 6500 AH Nijmegen 

TeL 0243777730 Fax 024  3730735 
E  m a i l : j . h a a r l e m @ v v x s . n l 

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAROER 

GROENLANDIJSLANDFINLANDÄLAND 
POSTFRISGEBRUIKTPOSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 

BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, ^ ^ ^ 
6950 AA Dieren ^^U^ 
Tel: 0313419041 
Fax:0313413295 
email pzhronh@bart.nl 

onderdeel vak) wwvy.webzaakjes.nl  bekijk bet introduëieaanbod 

voor verzamelaars 
door verzamelaars! 

èl 
SCHRIFTELIJKE VEILING "POVEIA" 
Onze 4maandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten. 

Naast vele losse nummers en series binnen en buitenland 
hebben wij elke keer een groot aantal poststukken, telefoon
kaarten en andere 'platte zaken'. Overtuig u van dit schitteren
de aanbod!! 
Uw voordelen 

aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieënservice 

Veilingschema 

januari 
mei 
september 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus: 

"POVEIA" 
Neckarstraat 8 
9406 VN ASSEN 
tel.: 0592350486 
fax: 0592355861 
email: j.zinkstok@poveia.nl 
littp://vtfwvï.poveia.nl 

" P O V E I A " : Uw vertrouwen meer dan waard. 

http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
mailto:j.haarlem@vvxs.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
http://wwvy.webzaakjes.nl
mailto:j.zinkstok@poveia.nl


tegoedbo ' LeuchÉfurm' 

Tafel/klip vergrootglas 
met bev/eegbare arm 
1( nsdiameter88mm 
1^\ vergroting Geïntegreerde kleine lens van 
1] mm met 5 X vergroting 2 x witte LED lampjes 

Bestelnr. LU 161 

€4, 

18,50 

Voornaam, achternoom klant Handtekening klant 

n te leveren bi| alle deelnemende vakhandelaren 

n LeutMÉurm 
Nu geld besparen! 
Met deze kortingsbonnen kunt U bi| aankoop van de afgebeelde producten geld 
besparen! U kunt de kortingsbon uitknippen, uw gegevens invullen en bij één 
van de deelnemende postzegel of munthandelaren inleveren. 
Uw voordeel tot 20% op de aankoopprijs besparen! 
De kortingsbonnen zijn geldig tot en met 30/05/2009 

Let op: voorzijde en achterzijde gelijktijdig inleveren. 

.7§>, 

nteutMÉu 

OPnMAClassicband besparen 
Capaciteit band tot ÓO etuis 
Stabiele ronde 4 nngsmechaniek 
Bestaande uit OPTIMA Classic band en ca.ssette 

Bestelnr. CLOR SET + k leur 

î mr €14,90 ]JMO 

SFKlemstroken in 
gesorteerde verpakking 
verschillenden formaten 
Inhoud 1 gram 200 g 

Bestelnr. 2 0 0 MISCH PS (zwart) 

Bestelnr. 2 0 0 MISCH P W (glashelder) 

11,90 

Voornaam, achternaam klant Handtekening klant 

In te leveren bii alle deelnemende vakhandelaren. 

Voornaam, achternaam klant Handtekening klont 

In te leveren bi| alle deelnemende vakhandelaren. 

| i LEUCHTTURM ALBENVERLAG G M B H & C O . K G • Postfach 13 4 0 • D  2 1 4 9 S Geesthacht 
, + 4 9 ( 0 ) 4 1 5 2 / 8 0 1  0 • Fax + 4 9 ( 0 ) 4 1 5 2 / 8 0 1  2 2 2 • EMail : info@leuchtturm.com • www. leuch t tu rm.co . . 

GROTE VERZAMELBEURS NUNSPEET 

2 MEI 2009 
PHILATELIE STERK VERTEGENWOORDIGD 

250 METERVERZAMELOBJECTEN 
POSTZEGELS TELEFOONKAARTEN ■ MUNTEN  ANSICHTKAARTEN  BRIEVEN 

Peter Fidder zal zijn postzegelverzameling 'POPMUZIEK van A t o t Z ' tonen. 
6 kaders moderne muziek op postzegelgebied : een must voor jong en oud ! 

SPORTCENTRUM "DE B R A K E " 
Oosteinderweg 19 Nunspeet 10.00 tot 16.00 uur 

ENTREE IS GRATIS 
GRATIS PENDELBUSJEVAN / NAAR STATION NUNSPEET 

Postzegelvereniging NUNSPEET 0341 25 61 63 

mailto:info@leuchtturm.com
http://www.leuchtturm.co


t e g o e d b o n ^m^chuurm t e g o e d b o n i mLeuchnurm 
T te leveren tot 30-05-2' 

FDC album 
\oor brieven FDC s en postkaarten 
Met 50 dubbel7i|dige glasheldere "^ 
weekmakervrije bladen 

Bestelnr. CL FDC 2 + kleur 

M I t 

7,50 

Handige LED 
vergroot glas 
Lcn;.diameter35inm 
LED technologie 
hspherische perspex lens 

Bestelnr. LU 29 LED 

besparen 

5,95 

kt U een vakhandeiaar in uw buurt? Kijk dan ee .leuchtturm.com onder Höndlersuc 

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 engros-posten 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 Utrecht-Adam) 

http://leuchtturm.com
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VERZAMELT U NEDERLAND OF OVERZEESE RIJKSDELEN! 
DAN ZIJN WIJ U GAARNE VAN DIENST ! 

NEDERLAND 
1 
2 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
H 
12 
14 
28 
36 
45 

47a 

47 
49 
50-55 
60 
6tb 
61b-61c 
61 
62 
64 
65 
73 
76 
77-80 
84-86 
90 
90-101 
91 
92 
93 
94 
96 
99 
100 
102-103 
104-105 
104-105 
106 
121 
121-131 
121-131 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129-131 
136-138 
149-162 
149-162 
163-165 
163-165 
177-198 
177-198 
177-198 
199-202a 
203-207 
225-228 
229-231 
240-243 
244-247 
257-260 
265-266 
267-268 
269 
279-282 
279-282 
287-288 
287-288 
287-288 
289-292 
289-292 
289-292 
296-299 
296-299 
305-309 

o 
X met keur 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
X 
XX met eert. 
XX 
XX velrand 
met eert. 
o blokje 
van 4 
o 
X 
XX 
XX 
o 
XX met eert. 
XX 
XX 
XX eert. 

X met eert. 
XX eert 
XX 
X met eert. 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX met eert. 
o 
XX eert. 
o 
XX 
XX 
XX met eert. 
X met eert 

o 
X 
X 
o 
o 
X 
XX met eert. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
X 
o 
X 
XX 
o 
X 
XX 
o 
X 
o 

2 0 -
2 7 5 -

1 5 , -
7 5 , -
1 0 , -
5 , -

6 0 , -
1,50 
2 , -

2 0 , -
15,— 
62,50 

1 0 0 , -
137,50 
1675 , -

7 5 , -

425,— 

6 7 5 , -
87,50 

150,— 
4 5 , -

3 , -
45,— 

675,— 
1,40 

1 4 , -
495,— 

17,50 
9 5 , -
9 5 , -

875,— 
575,— 

1,25 
8 7 5 , -

1,75 
1,75 
6 , -
5,50 

37,50 
345,— 
550,— 

5,— 
550,— 
1 5 0 , -

5,— 
1 , -

9 5 0 , -
3 0 0 , -

1,— 
2 , -
1,50 
8,50 

1 5 , -
1 5 , -
4 5 , -

2 8 0 , -
1 7 5 , -

1 0 , -
1 8 0 , -
180,— 

4,— 
32,— 

175,— 
595,— 

7 5 , -
1 4 , -
7 , -

1 2 , -
1 6 , -
2 6 , -
1 8 , -
4 , -
1,60 
0,80 
6 , -

16,25 
2,80 
4,50 

12,50 
3,20 

12,50 
39,— 

3,40 
8,75 
2,40 

305-309 X 
332-345 XX 
346-349 o 
346-349 X 
346-349 XX 
350-355 X 
391a XX 
518-533 XX 

P0RT7EGELS 
NEDERLAND 
12 XX 

XX 
XX 

XX 

22 
22a 
23 
25a 
26 XX 
26a XX 
27 XX 20x in veldeel I 
27-28 XX 

XX 
X 

29-30 
29-30 
29-30 
3 1 ^ 
35 fa 
38f 
39f1 
41 fa 
41t 
44-60 
61-64 
48Aaf 
61-64 
65-68 
69-79 

o 
X 
X 
X 
o 
o 
XX 
XX 
X keur 
X 
XX 
XX 

80-106 XX 

9,— 
16,25 
44,50 

1 7 5 , -
3 2 5 , -

17,50 
4,25 

1 7 5 , -

5 2 5 , -
2 1 0 , -
3 0 0 , -
100,— 
2 0 0 , -
2 1 0 , -
200,— 
1500,— 
595,— 

45,— 
6 , -
6,— 

7 5 , -
112,50 

15,— 
4 0 , -

1 2 5 , -
3 0 , -

3 9 5 , -
4 5 , -

162,50 
12,50 
9 , -

4 5 , -
32,50 

POSTBEWIJSZEGELS 
1-7 o 225,-

AUTOMAATZEGELS 
1-30 XX 52,50 
1-30 o 30,— 

DIENSTZEGELS 
2f X 57,50 
3f X 75,— 
7f o 1 7 0 , -

ROLTANDING 
51a XX met eert. 375,— 
51a o met eert. 135,— 
53a o 75,— 

AUTOMAAT 

PROEFBOEKJE 

ROHERDAM 
2 reetits geplakt , Postfris met 
eert. 650,— 

BRANDKASTSERIE 
1-7 XX met eert. 1075,— 

ROLTANDING 
1-18 xxmeteert .1125,— 
1-18 X 325,— 
19-31 XX 3 2 0 , -
33-56 XX 375,— 
71-73 XX 225,— 
74-77 X 3 0 , -
78-81 X 17,50 
82-85 X 16,50 
86-89 XX 59,50 

86-89 
90-93 
90-93 
94-97 
94-97 
98-101 
98-101 

X 
XX 

XX 
X 

13,75 
1 0 5 , -
3 0 , -
9 8 , -
3 0 , -
84,— 
20,— 

DIENSTZEGELS 
1-8 
1-8 
9-15 
16-19 
16-19 
20-24 
25-26 
27-32 
33-40 
41-43 
44-58 
44-58 
59 -60 XX 
59-60 o 
Vel 59-60 XX 

XX met eert. 600,— 
X 1 2 5 , -
o 
XX 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
XX 
o 

27,50 
7 2 , -
17,50 
2,50 
7,50 
2 , -
2,50 
0,75 
7,50 
7,50 
1 , -
1 ,— 

12,50 

NEDERLANDS INDIE 

o 
X met eert. 

40^7 
60-61 
62 
138-141 
140f 
145a 
160e 
330b 
Luchtpost 1-5 

XX 
Luchtpost 6-10 

XX 
Luchtpost 13 

XX 
Luchtpost 14-16 

XX 
Luchtpost 18 

XX 

XX 120,— 
X 125,— 
XX 5,— 
XX 25,— 
X 2 7 0 , -
xxl met eert. 950,— 

7 5 , -
312,50 

48,-

6 0 , -

30,-

95,-

1,75 
RIS 3-25 XX eert. 395,-

PRESTIGE BOEKJE 
1999 sterrenboekje 

o I 7 5 , -
(sleehts I beschikbaar I) 

NEDERLAND 
POSTZEGEL
BOEKJES POSTFRIS 

Nr. 

1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
6B 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
7A 
7B 

Prijs € Prijs € 
met 

Telblok 
4,— 
6,— 
1,50 
2,00 
1,50 
1,50 
3,— 
70,— 
22,50 
22,50 
5 , -
1,50 
3,25 
1 0 , -
2,— 
2,— 

4,— 
6 , -
4,— 
8 . -

110,— 
3 5 , -
3 5 , -

9,50 
5,— 
5,— 

15,— 
4,— 
4,50 

POSnEGELBOEKJES 
NEDERLAND 
7BF 
8A 
88 
8C 
8AF 
8BF 
8CF 
9A 
9B 
9D 
9E 
9F 
9G 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
10A 
10AF 
lOBF 
11 AF 
11BF 
12A 
13A 
14A 
148 
15A 
16A-21 
22A-28 
29-33 
34 
35-36 
37 
38-44B 
45 46 

3,50 
6 , -
5,50 
22,50 
6 , -
11 ,— 
32,50 
7,50 
8 0 , -
57,50 
4 5 , -
57,50 
17,50 
1 0 , -
4,— 
32,50 
40,— 
80,— 
57,50 
15,— 
3 , -
4,— 
5 , -
1 1 , -
5 , -
6 , -
6 , -
7,50 
2,50 
2,50 
2,50 1 
1,35 
1,80 
2,25 
1,80 
2,25! 
7,50 
2,25 
3 , -

47A-47B 2,25 

6 , -
9,— 
7,50 

3 5 , -
9,— 

16,25 
42,50 
1 0 , -

160,— 
8 5 , -
62,50 

102,50 
27,50 
17,50 
13,— 
55,— 
67,50 

160,— 
102,50 
3 0 , -

6 , -
7 , -
8 , -

18,75 
8 , -
9 , -

1 0 , -
12,50 
4 , -
4,— 
3 , -

per boek je 
per boek je 
per boek je 

per boek je 

per boek je 
per boek je 
per boek je 

AANBIEDINGEN 
SURINAME POSTFRIS 
COMPLETE 
JAARGANGEN 

VANAF 30%! 

Jaar 
1975-1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

Prijs € 
4 5 , -
11 ,— 
9,— 
8 . -

15,— 
19,— 
2 0 , -
20,— 
22,— 
40,— 
39,— 
3 5 , -
39,— 
34,— 
3 2 , -
4 0 , -
4 0 , -
60, 
76,-
8 0 , -
8 0 , -
8 6 , -
9 5 , -
70,— 
9 0 , -
9 1 , -
94,— 
9 7 , -

1 3 4 , -
1 3 4 , -
1 2 8 , -
1 2 9 , -

L 

,— 1 

Bij a a n k o o p van € 75,-
Suriname of meer, ontvangt 
u d e Zonneb loem Cata logus 
van Suriname GEHEEL GRATIS 

o = ges tempe ld 
X = ongebru ik t 
XX = postfris 

Al d e zegels d ie geleverd worden met cert i f icaat zijn van 
ONAFHANKELIJKE I keurmeesters. 

Beste l l ingen z e n d e n naa r : 

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Prins Bernhardstroat 4 
4132XGVianen 
Tel. 0347-372908 of 0347-320943 
Fax 0347-371874 
Postbank 42.69.335 
Bestellingen boven de € 35,— worden franco 
toegezonden. Verzending geschiedt na ontvangst bedrag o p 
postbank 42.69.335. 
Ons bekende klanten betal ing binnen 14 dagen . Levering 
zolang de voorraad strekt. 

K a n t o o r o p e n o p 
d o n d e r d a g 9.00 - 1 2 . 3 0 
e n v a n 1 3 . 3 0 - 1 8 . 0 0 . 
O p a n d e r e d a g e n r e g e l n n a t i g 
o p e n , e v e n b e l l e n v a n t e v o r e n . 

E-MAIL: p o s t z e g e l h a n d e i d e n h e r t o g O k l i k s o f e nl 

249 

E-MAIL: postzegelhandeldenhertog@kliksafe.nl zetfouten voorbehouden. 

mailto:postzegelhandeldenhertog@kliksafe.nl


1 Jaargangen postfris vig. Nvph, Michel of Zonnebloem (prijswijzigingen voorbehouden) 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

Aland 

8,00 
9,00 
15,00 
20,00 
18,00 
15,00 
11,00 
19,00 
40,00 
19,00 
24,00 
23,00 
25,00 
27,00 
22,00 
20,00 
29,00 
29,00 
33,00 
28,00 
30,00 
36,00 
36,00 
40,00 
44,00 

WERE 
NIEUWl 

DIEN! 
Openingstijden 

Alderney 
5,00 
27,00 
40,00 
13,00 
23,00 

7,00 
6,00 
19,00 
13,00 
11,00 
10,00 
20,00 
19,00 
22,00 
20,00 
27,00 
33,00 
33,00 
32,00 
32,00 
34,00 
34,00 
36,00 
47,00 
56,00 

LD 
•JES 
3T 
maandag + 

Aruba 

34,00 
24,00 
27,00 
27,00 
25,00 
24,00 
21,00 
20,00 
23,00 
25,00 
25,00 
44,00 
26,00 
36,00 
32,00 
27,00 
25,00 
26,00 
19,00 
34,00 
26,00 
26,00 
62,00 

L< 
De 

dinsdag c 

Antillen 
40,00 
48,00 
37,00 
29,00 
37,00 
32,00 
43,00 
40,00 
56,00 
50,00 
41,00 
59,00 
43,00 
59,00 
88,00 
100,00 
104,00 
82,00 
93,00 
121,00 
132,00 
151,00 
121,00 
166,00 
123,00 
104,00 

iuchttu 
pothoL 
>p afspraak, 

Suriname 
46,00 
47,00 
81,00 
95,00 
73,00 
79,00 
70,00 
71,00 
82,00 
80,00 
111,00 
145,00 
123,00 
127,00 
114,00 
135,00 
87,00 
115,00 
108,00 
118,00 
110,00 
150,00 
136,00 
137,00 
138,00 
153,00 

rm 
ider 

Indonesië 
159,00 
159,00 
35,00 
27,00 
43,00 
240,00 
190,00 
71,00 
50,00 
57,00 
58,00 
51,00 
120,00 
135,00 
63,00 
98,00 
69,00 
86,00 
59,00 
56,00 
58,00 
55,00 
32,00 
40,00 
40,00 
nnb 

Faroer 
24,00 
44,00 
32,00 
32,00 
32,00 
30,00 
29,00 
29,00 
29,00 
31,00 
30,00 
28,00 
29,00 
32,00 
33,00 
34,00 
34,00 
40,00 
53,00 
55,00 
62,00 
64,00 
63,00 
67,00 
71,00 
nnb 

Duitsland 
44,00 
45,00 
50,00 
52,00 
53,00 
68,00 
83,00 
74,00 
126,00 
125,00 
95,00 
88,00 
80,00 
79,00 
94,00 
79,00 
76,00 
92,00 
125,00 
106,00 
97,00 
74,00 
88,00 
106,00 
87,00 
87,00 

INKOOP - VERKO( 
BEMIDDELING - TA. 

Oostenrijk 
24,00 
25,00 
26,00 
28,00 
28,00 
30,00 
31,00 
29,00 
33,00 
35,00 
36,00 
37,00 
37,00 
37,00 
44,00 
45,00 
47,00 
90,00 
45,00 
72,00 
84,00 
88,00 
81,00 
118,00 
85,00 
131,00 

DP-
KATIE 

woensdag t/m vrijdag 09.30 t/m 18.00 zaterdag tot 17 00 

NU beperkt leverbaar: Boekje 83c 

Het Unox Rookworstboekje met 
tekstvariant: "Elke winter en 

zomer worden uw postzegels gratis 
thuisbezorgd" 

OP = OP € 19,50 

" Mooi Nederland " 
2005 12 blokjes €69,50 
2006 12 blokjes €49,50 
2007 12 blokjes €49,50 
2008 6 blokjes € 24,50 

Compleet 42 blokjes €189.-

Ontbreken 
DE SPECIALE KERSTVELLETJES 

ook in uwverzameling ? 
V2115/34 (HB2115)2002 €22,50 
V2212/31 (HB2212)2003 €17,50 
V2530/39 (2007 logo AH) €12,50 
V2609/18 (2008 logo AH) €12,50 
V2609/18 (logo Kruidvat) €12,50 

Postzegel en Muntenhandel 

HOLLANDS GLORIE 
Camplaan 8 

2103 GW HEEMSTEDE 
Tel 023 5477444 Fax 023 5291605 
Postbank: 4208935 ING:683112619 

hg@stampdealer.nl ° 
www stampdealer nl | 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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, 
alles! 
Een met te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje 
Bel ons even vrijblijvend 
WIJ bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel 0346-550618 
bgg 06-51360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

i M 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL' 

(ook voor oude ansichtkaarten) 
POSTZEGELS 
Uit voorraad postfris leverbaar vanaf 1945 o a Aland, Australië, 
Azoren Baltische Staten, België, Bondsrepubliek Duitsland (tevens 
gebruikt) Berlijn, D D R , Duitsland (Verenigd), Engeland en Kanaal 
eilanden Faroer Frankrijk, Groenland, Israel, Kosovo (UNMIK), 
Liechtenstein, Luxemburg, Madeira, Malta, Monaco, Oostenrijk (tevens 
gebruikt), Vaticaan, Verenigde Naties (New York, Geneve, Wenen), 
Zwitserland en blokken van West-Europa 
Een uitgebreide voorraad van benodigdheden is in onze zaak aanwezig 
WIJ verzorgen ook uw mancolijsten en leveren alle nieuwe uitgiften 

1 abonnement 

MUNTEN 
Een uitgebreide collectie Koninkrijksmunten, provinciale munten en 
munten van Aruba / Ned Antillen op voorraad 
De euromunten van alle landen en veel speciale uitgiften en BU 
jaarsets zijn voorradig 
Jaarsets van diverse andere landen zijn eveneens beschikbaar 
WIJ beschikken over bankbiljetten van Nederland in een prachtige 
kwaliteit' 
Hartberger albums zijn voorradig en er is een ruime keuze aan beno
digdheden 

Tel 0575-54 02 54 Fax 0575 - 51 40 48 
E-mail postmaster@dezutphensepostzegelhandel nl 
Website http //www dezutphensepostzegelhande! nl 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
Openingstijden woensdag 13 30 u - 17 30 u 

donderdag 10 00 u - 17 30 u 
vrijdag lOOOu 21 00 u 
zaterdag lOOOu 17 00 u 

mailto:hg@stampdealer.nl
http://www.niuntenenpostzegels.nl


Verkoop nooit uw postzegels 
Voordat u met ons contact heeft opgenonnen, verkopen is geen kunst, iedereen 
geeft u de hoogste en beste prijs of nog erger beloofd u de beste resultaten bij 

een (eventuele) verkoop !!!!!!!!!! 

Postzegelhandel Zeist is een groeiend bedrijf met een steeds grotere klantenkring in binnen en 
buitenland, onze succes formule is een snelle verkoop tegen een winstmarge van maar 15%, bij 
verkoop op een gemiddelde veiling rekent de veilinghouder toch 20% voor de koper en 20% voor 
de verkoper dit is 40%, bij een verkoop van 100,- euro krijgt u maar 80,- euro maar de verkoper 

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

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

Of bezoek ons kantoor/winkel, vrijdags van 10 uur tot 17 uur 
Stemerdingweg 128 te Soesterberg, Internet info@pzhzeist.nl 

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

mailto:info@pzhzeist.nl


s îraiHi E 
VOLGEND JAAR: POSTZEGELEVENEMENT 
'HERTOGPOST 2 0 1 0 ' IN DEN BOSCH 

Ter gelegenheid van 
het tachtigjarig bestaan 
van de 'sHertogenbossche 
Filatelisten Verenifling wordt 
volgend jaar een nationale 
postzegeltentoonstelling 
gehouden in de Brabant
hallen in Den Bosch. 
De organisatie van de 
expositie, die Herto^post 
2010 zal heten, is in 
handen van de Stichting 
Hertogpost. De Neder
landse Vereniging van 
Postzegelhandelaren 
NVPH, de Koninklijke 
Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen 
KNBF en TNTPost verle
nen hun medewerking. 
Het wordt een groots 
opgezet en veelzijdig 
evenement, waarbij alle 
aspecten van het verzame
len van postzegels aan 
bod zullen komen. 

Het evenement is 
opgebouwd rond een 
postzegeltentoonstelling 
in categorie I. Deze expo
sitie omvat de categorieën 
Traditionele filatelie. 
Thematische filatelie, 
Postgeschiedenis, Post
waardestukken, Eén en 

Tweekaderinzendingen 
(zowel thematisch als 
nietthematisch), Aerofi
latelie en Literatuur. 
Verder wordt een 
tentoonstelling in 
categorie II gehouden. 
Deze expositie omvat de 
categorieën Traditionele 
filatelie, Thematische 
filatelie, Postgeschiede
nis, Postwaardestukken, 

Open klasse en Eén en 
Tweekaderinzendingen 
(thematisch en nietthe
matisch). 
Om het geheel te com
pleteren worden ook een 
Erehof, een Propaganda
tentoonstelling en een 
Jeugdtentoonstelling 
ingericht. 
Het aantal kaders is 
beperkt: 700 ä 720 stuks. 
Als sluitingsdatum voor 
de voorlopige aanmelding 
wordt I november 2009 
aangehouden. 
Er wordt gerekend op 
de komst van een groot 
aantal NVPHhandela
ren. Verder is TNTPost 
present, alsmede buiten
landse PTT's, gespecia
liseerde verenigingen en 
jeugdorganisaties. 
Informatie en inschrijf
formulieren voor de post
zegeltentoonstelling zijn 
te vinden op de website 
u;u;u;.hert05postevent.nI. 

MOOI NEDERLAND, HONDERD JAAR LUCHTVAART 
EN JUBILERENDE STEHGEIGER IN POSTZEGELBOEKJES 

Op 16 juni komt er weer 
een prestigeboekje uit in 
de serie Mooi Nederland. 
Bijna vier maanden later, 
op I oktober, verschijnt er 
vervolgens een boekje dat 
in het teken zal staan van 
het onderwerp Honderd 
jaar Nederlandse luchtuaart. 
Het gaat dan om precies 
te zijn de gemotoriseerde 
luchtvaart. De eerste 
vlucht met hulpmotor 
was in Nederland op 27 

juni 1909 een feit. We 
danken die gebeurtenis 
aan een suikerfabrikant 
op leeftijd, die een piloot 
(de Belgische graaf De 
Lambert) en een vliegtuig 
wist te vinden om het 
zoveeljarig bestaan van 
zijn bedrijf wat glans te 
verlenen. 
Er staat bij TNTPost ook 
een persoonlijk prestige
boekje op de rol, te weten 
voor de maand juli: de Graaf Charles de Lambert. 

geridderde en gelauwerde 
André Rjeu is de geluk
kige. Hij is dit jaar dertig 
jaar als orkestleider en 
violist actief. De uitgifte 
hangt ook samen met 
een reeks optredens in 
Nederland (vanaf 10 juli, 
eerst in Maastricht) en de 
emissie komt tot stand 
in samenwerking met de 
TROS. 
Meer nieuws over post
zegelboekjes vindt u op 
pagina 284 van dit num
mer van Filatelie. 

W.M.A. DE ROOI) 

POSTWAARDESTUK 
MERCI: TWEEDE KANS 

Wie goed oplette zal ze 
gezien hebben, eind vorig 
jaar: voorgefrankeerde 
doosjes met chocola 
van merci. Ze waren op 
de meeste postvestigin
gen van 3 tot en met 31 

= november 2008 te koop. 
° De ingedrukte postze
_. gel op de doosjes (2.20 
« euro) was van het type 
i 'Persoonlijke Postzegel', 
^ voorzien van een hartje 
^ met het mercilogo en 
2 daarnaast de tekst 'ver
■̂  rassingzegel'. Het doosje 

• _ . kostte 5.95 euro. 
2 5 2 Er was achteraf kritiek: 

het bestaan van de doos
jes was niet al te duidelijk 
'gecommuniceerd', zodat 
lang niet iedere verza
melaar van postwaarde

stukken een doosje kon 
scoren. Maar dat hoorde 
misschien bij het karakter 
van de aanbieding; het 
ging om een pilot. Afhan
kelijk van het resultaat 
zou TNTPost beslissen of 
het product ook buiten de 
postvestigingen verkocht 

zou kunnen worden, bij
voorbeeld in supermark
ten en warenhuizen. 
TNTPost doet nu een 
nieuwe poging; vanaf 27 
april begint het bedrijf 
met de verkoop van het 
merciverzendcadeau in 
alle 555 postagentschap

pen en drie conceptsto
res. Dat daarvoor eind 
april is gekozen ligt 
voor de hand; 10 mei is 
moederdag. Onderzoek 
van TNTPost heeft aan
getoond dat het product 
aansluit bij de wens van 
velen om moeder eens 
plezierig te verrassen. Het 
product is wel wat duur
der geworden: het kost nu 
6.49 euro; de frankeer
waarde van de zegel op 
het doosje blijft gelijk; 
2.20 euro. De doosjes zijn 
in een oplage van 12.500 
stuks geproduceerd. Het 
product wordt ook via 
de kaartenservice van 
TNTPost verkocht, in een 
oplage van 5.000 stuks. 
Of de versie van 200g 
afwijkt van die van 2008 
was bij het ter perse gaan 
van Filatelie niet bekend. 

OVERZICHT MUTATIES 
VERENIGINGSADRESSEN 

In de afgelopen weken 
zijn de volgende mutaties 
in het overzicht van bij 
Filatelie aangesloten ver
enigingen doorgevoerd: 

Roosendaal: 
Het secretariaatsadres van 
de PV Philatelica West
Brabant luidt: A.K.H.M. 
Coppens, Doelen 8, 
4875 AD EttenLeur, 
telefoon 0765035524 
of 0623928445, email 
secretaris(a)jilau)b.nl. 
Steenwijk: 
Het secretariaat van de 
Filatelistenvereniging IJs
selham wordt waargeno
men door A. Brandsma, 
Wagners traat 47, 8471 PA 
Wolvega, telefoon 0561
615474. 
Waalwijk: 
VvPV De Langstraat e.o. 
heeft een nieuwe secre
taris: W. Houtzager, 
Grotestraat loiB, 5141JN 
Waalwijk, telefoon 0416
274038. 

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

HERO WIT WERD 
ONDERSCHEIDEN 

De journalist Hero Wit 
werd op 24 februari jl. 
onderscheiden voor zijn 
jarenlange werk ten bate 
van de filatelie. Hero 
stelt voor de Geassocieerde 
Pers Diensten (GPD) al 45 
jaar een filatelierubriek 
samen. Een van de bij de 
GPD aangesloten kranten 
is het Leids Dagblad en 
dat is de reden waarom 
de Leidsclie Vereenî ing 
van Postzegelverzamelaars 
(LVvP) Hero voordroeg 
voor de Zilveren Bonds
speld. Het ereteken werd 
Hero tijdens de algemene 
ledenvergadering van de 
LVvP in Rijn en Vliet in 
Leiden uitgereikt. 

DeJilatelistiscKejournalist Hero 
Wit spreekt in Leiden een dank
tuoord uit (foto: Frans Hemelop). 



LIBERALISERING 
POSTMARKT 

Als er op het laatst geen 
kink in de kabel is geko
men, is of wordt in de 
loop van deze maand het 
laatste deel van de post
markt  dat van de brieven 
tot 50 gram  vrijgege
ven. Nu het monopolie 
van TNTPost op dit deel 
van de markt is verdwe
nen, wordt verwacht 
dat bedrijven en goede 
doelenorganisaties hun 
post goedkoper kunnen 
versturen. De liberalisatie 
zou verder nieuwe kansen 
kunnen creëren voor 
bestaande en toekom
stige concurrenten van 
TNTPost. 
De postmarkt werd de 
afgelopen jaren al in stap
pen opengesteld. Aan het 
opheffen van het laatste 
deel van het monopolie 
stelde het kabinet twee 
voorwaarden: er moest 
sprake zijn van sociaal 
acceptabele arbeidsvoor
waarden voor bezorgers 
bij de nieuwe postbedrij
ven en verder moest het 

speelveld voor de Ne
derlandse postbedrijven 
eerlijk zijn ten opzichte 
van het buitenland. Aan 
die voorwaarden zou nu 
zijn voldaan. Het kabinet 
treft echter wel maatre
gelen voor het geval de 
afspraken niet worden 
nagekomen: een stok 
achter de deur dus. 
Bij wet blijft geregeld 
dat consumenten, net 
als voorheen, bij hun 
postvestiging terecht 
kunnen, dat de brieven
bus in de buurt blijft en 
dat de postzegel niet te 
duur wordt. Het kabinet 
wijst er in een brief aan de 
Tweede Kamer wel op dat 
de postmarkt structu
reel al langer krimpt als 
gevolg van het toenemend 
gebruik van internet en 
email. Hierdoor zijn 
effecten voor de werkge
legenheid in de toekomst 
niet uit te sluiten. 
De wet die de opheffing 
van het resterende mono
polie regelt moest toen 
Filatelie ter perse ging 
nog worden behandeld 
door de Eerste Kamer. 

TNTPOST LANCEERT NIEUW PRODUCT; DE 'POST
ZEGELCARD', HANDIG VOOR EEN KAARTJE 

AFSCHEID VAN CHRISTA 
VAN HATEREN 

Deze maand neemt Fila
telie afscheid van twee 
trouwe medewerkers: 
Gerard Geerts en Christa van 
Hateien. Over Gerards 
vertrek leest u meer in de 
rubriek 'Wij lazen voor 
u' elders in dit nummer, 
over het afscheid van 
Christa van Hateren, 
redacteur van de rubriek 
'Nieuwe uitgiften' berich
ten we op deze plek. 

Christa kwam begin 2000 
bij Filatelie in dienst, om 
het estafettestokje over te 
nemen van Atie van der 
HaarAmptmeijer, die de 
rubriek 'Nieuwe uitgiften' 
tot dat moment vele jaren 
voor ons blad had ver
zorgd. Atie trad op i mei 
2000 uit dienst. 
De rubriek 'Nieuwe 
uitgiften' had op het 
moment dat Christa van 
Hateren in dienst trad al 
een respectabele staat van 
dienst. Kleur had op de 
rubriekpagina's zijn intre
de weliswaar al gedaan, 
maar Christa spande zich 
in de negen jaar dat ze 
haar rubriek samenstelde 
tot het uiterste in om 
de tekstuele en visuele 
presentatie van 'Nieuwe 
uitgiften' nog verder 
te verbeteren. Met een 
prima resultaat, zoals kan 
worden afgeleid uit de 

Christa van Hateren 

omvang van de rubriek en 
aan het aantal afbeeldin
gen dat tussen de tekst te 
vinden was; dat liep soms 
in de honderden. 
Het steeds kleuriger 
worden van de rubriek 
mag dan in het oog zijn 
gesprongen, Christa ging 
het er toch vooral om de 
lezers zo uitgebreid mo
gelijk in te lichten over de 
verschijning van nieuwe 
postzegeluitgiften. 
Dat heeft ze uitstekend 
gedaan en daar is Filatelie 
haar bijzonder dankbaar 
voor. Haar opvolger, Arie 
Noorland, heeft de niet 
gemakkelijke taak Chris
ta's beleid voort te zetten. 
Christa, die op i april jl. 
uit dienst trad, danken we 
voor al haar inspanningen 
en we wensen haar in de 
nieuwe levensfase die nu 
voor haar intreedt veel 
geluk toe! 

Aad Knikman 
Hoojdredarteur Filatelie 

Op I april jl. kwam 
TNTPost met een nieuw 
product op de markt: een 

kaartje met vijf zegels van 
44 cent. Het kaartje heeft 
het bekende credit card

Verjaardag? 
Stuur een kaartje! 
Taneven brwvef>b«spo»t* 

O ÏOg 30SOg 
Binnenland 044 088 
' fanefimjiitingfn Yoatbthoiiden 

Meer informatie over post 
codes producten oïTNT Post 
b<| u in de buurt' K4k op 
www t n tpo t cn l 

© 2008 Koninkliike TNT Post 
Artjtelnr 29*701 

Verjaardag? 
Stuur een kaartje! 

formaat en het past dus 
uitstekend in de (tegen
woordig van vele vakjes 
voorziene) portefeuilles 
 voor wie zo'n ding al
thans nog gebruikt. Toch 
een handig ding, zo'n 
kaartje. 
Helemaal nieuw is het 
idee niet. De Zweedse 
firma Postlme vervaardigde 
ze in het midden van de 
jaren 'go al voor illustere 
landen als NoordKorea, 
(Kroatisch) Bosnië
Herzegowina, Kiribati, 
Tanzania en Bhutan. Ze 
noemden ze StampCord. 
Op z'n minst verwon
derlijk was wel dat je die 
kaartjes ook rechtstreeks 
bij genoemde firma kon 
kopen. 
De vijf zegels in het 
Nederlandse postzegel
kaartje zijn afkomstig 
uit de langlopende serie 
Denk^roen, Doe groen. Het 
betreft een pilot. Ze zijn 
bedoeld voor verkoop 
in winkels. De proef van 
begin deze maand wordt 
uitsluitend nog gehouden 
in de winkels van Bruna 
en AKO. 
Een tweede postzegelcard 
die TNTPost later dit jaar 
 september?  uitbrengt 
zal weer andere zegels 
bevatten, WMADEROOII 

EERSTEDAGSTUKKEN 
MET PiniGE PRIJZEN 

Op 9 en 10 maart jl. kwa
men bij Van Dieten Post
zegelueilingen in Capelle 
aan den IJssel een aantal 
prachtige kavels onder de 

hamer. Tot de hoogte
punten behoorde een 
brief die op zitting 3 als 
kavel 3205 werd aange
boden: een eerstedagbrief 
met een taxatieprijs van 
vijftigduizend euro. Geen 
moderne FDC, maar een 
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Mooie stukken die bij Van Dieten (boucn) en Hillesum êueild luerdcn 

uiterst klassiek stuk: de 
brief werd verzonden 
op I januari 1852 en is 
voorzien van twee prach
tige randstukken van de 
zegel van 5 cent in diep 
donkerblauw (Nederland 
nummer ia, posities 55 
en 65). Het stuk werd op 
1 januari 1852 ontwaard 
in Gouda en kwam op 
2 januari 1852 aan in Rot
terdam. 
De brief behoort zonder 
twijfel tot de drie kost
baarste stukken uit de 
Nederlandse filatelie. De 
andere twee zijn een brief 
uit 1859 naar Rusland, 
gefranjceerd met een blok 
van tien zegels van 5 cent, 
en in verband daarmee 
vertederend genoemd De 
symfonie in blauu), de an
dere is de fameuze brief 
uit 185g met de zegel van 
5 cent, afgestempeld te 
'Kamp bij Zeist'. 
De eerstedagbrief werd 
voor de inzet toegeslagen. 

Ook bij Rene'Hillesum 
Filatelie in Roosendaal 
kwam een mooi stuk ter 
veiling: een prachtig, op 
de eerste dag van uitgifte 
(i januari 1871) verzonden 
exemplaar van de eerste 
Nederlandse brieflcaart. 
Opbrengst: 762 euro. 

JC9 
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SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
e-mail: dziewon(5)xs4all.nl 
website: www. galeoptix.nl/fila/druktech.htm 

des van de losse blokken 

Sinds 10 maart jl. zijn er 
twee nieuwe 'vast kader'-
postzegels beschikbaar. 
Het gaat om zelfklevende 
zegels, gedrukt door 
een nieuwe drukkerij: 
Cartor S.A., onderdeel van 
Walsall Security Printing. 
Voor degenen die deze 
nieuwste versie van de 
'vast kader'-postzegels in 
hun collectie willen opne
men heeft TNTPost voor 
een invulling gezorgd: 
de zegels, respectievelijk 
met een oranje en een 
zwart kader, zijn gewijd 
aan het 125-jarig bestaan 
van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postze
gelverzamelaars (NVPV) 
en aan de Nederlandse 
GolfFederatie. 

De zegels zijn gedrukt 
in offset, in blokken 
van tien zegels (vijfmaal 
twee), in een oplage van 
elk 210.000 blokken. De 
zegels zijn ook verkrijg
baar in twee verschillende 
presentatiemapjes met in 
elk mapje vier exemplaren 
van een bepaalde zegel. 
Deze zegels zijn geheel 
doorgestanst en ze zijn 
duidelijk grover afge
werkt dan de zegels uit de 
blokken. 
Op de blokrand staat 
nog de oorspronkelijk 
geplande uitgiftedatum 
(24 februari); verder tref
fen we aan de artikel
nummers 290261 (zwart 
kader) en 290262 (oranje 
kader). De productbarco-

zijn 4-53473 en-^53503. 
De blokken worden aan 
de verkooppunten gele
verd in verpakkingen van 
vijftig stuks; hier zijn de 
barcodes respectievelijk 
+53480 en+53510. 
Voor de mapjes zijn de 
artikelnummers en pro
ductbarcodes als volgt: 
bij mapje 390 290280 en 
+53992 en bij mapje 391 
290281 en +54005. 
De kaders zijn op het 
eerste gezicht niet anders 
dan die van de gegomde 
zegels - maar bij het 
zwarte kader is nu wel de 
waardeaanduiding '44' 
meegerasterd! 
De blauwe tekst onderin 
de zegel ter gelegenheid 
van '125 jaar NVPV' ver
toont nogal bibberende 
letters; dit komt door 
toegepaste raster! 

NIEUWE KAFTVERSIE 
' 1 0 VOOR NEDERLAND' 

Van de hangblokken met 
zegels van 44 cent in het 
type-'Denk groen, doe 
groen' was aangekondigd 
dat ze vanaf 2 januari 
2009 met een nieuwe ta
rieftekst verkrijgbaar zou
den zijn. Dat mag zo zijn, 
de verkrijgbaarheid van 
deze versie werd tot voor 
kort nergens gemeld. 
Op 5 maart jl. kreeg ik de 
bewuste nieuwe hang
blokken echter te pakken, 
na een suggestie aan de 
baliemedewerker om eens 
in het magazijn te kijken. 

In week 5 had het kantoor 
deze zegels besteld en in 
week 6 (medio februari 
2009) waren ze inder
daad binnengekomen. 
Aangezien de oude versie 
nog volop aanwezig was 
op de kantoren en er m 
de periode voor Kerst
mis geen behoefte aan 
bestond, is het met zo 
vreemd dat de zegels nu 
pas loskomen. We mogen 
aannemen dat de zegels 
ook op andere plekken in 
Nederland veel eerder zijn 
binnengekomen; maar 
dat is dan wel volledig 
aan de aandacht van de 
filatelisten ontsnapt. 

http://galeoptix.nl/fila/druktech


HANGBLOKKEN KONINGIN BEATRIX 
(44 CENT) WERDEN HERDRUKT 

[ÖËRLAND 

De Beatrixzegel van 44 
cent is zonder enige voor
aankondiging herdrulrt. 
Niet met de te verwachten 
nieuwe tarieftekst, maar 
met gebruikmaking van 
twee nieuwe cihnders 
voor de drukkleuren 
oranje en zwart. 
Het verschil met de vorige 
versies is dat het raster 
veel grover is geworden. 
De portretcilinder is 
ongewijzigd gebleven, 
zo valt af te leiden uit de 
aanwezigheid van enkele 
kenmerken (want veel 
van die kenmerken zijn er 
niet!) kenmerken in het 
paarsrood. 
De drukcilinder bestaat 
uit kolommen van elk drie 
hoog - in totaal dus drie 
horizontale rijen van vier 
-waarbij drie kolommen 
dus te herkennen zijn 
aan de 'rode' kenmerken 
en de vierde kolom aan 
het ontbreken van enig 
kenmerk. 

Tot dusver zijn vier opla
gen te onderscheiden: 

I. slechts één portretken-
merk - de twee stipjes 
onder de 'A' in de eerste 

kolom; verder in zowel 
kolom I als in kolom 
4 afdrukken van de 
Rotometrics-slitplaat; 

2. zoals bij I., maar nu 
in de eerste kolom een 
portretcilinder met een 
extra stip in het haar 
van de koningin, plus 
een grote zwarte vlek in 
het haar op zegel 9; ook 
de Rotometrics-afdruk-
ken zijn aanwezig; 

3. geen Rotometrics-afdruk-
ken meer; in kolom i 
is de grote zwarte vlek 
verdwenen, er zijn wel 
zwarte vlekken tussen 
zegels 6 en 9 aanwezig; 

4. nieuwe cilinders 
voor oranje en zwart 

cilinders; geen Roto-
metncs-afdrukken; de 
kenmerken van de 
portretcilinder zijn nog 
steeds aanwezig. 

Bij de portretcilinder zijn 
nog twee kenmerken 
gevonden die horen bij 
de kolommen 2 en 3. Op 
welk moment en tijdens 
het drukken van welke 
oplage ze erin zijn geko
men valt niet meer na te 
gaan. Bij de vierde oplage 
zitten ze er nog in. 
Voor wat betreft het zwart 
zijn er ook twee kenmer
ken die bij de kolom 2 of 
3 behoren. Ook hier is het 
weer onmogelijk om na 
te gaan bij welke oplage 
ze erbij zijn gekomen. 
De vlek links bovenin het 
oranje heeft vermoedelijk 
bij oplage 2 zijn intrede 
gedaan. 

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.gakop-
tix.nl^la/drulrtech.htm 
Neem er eens een kijkje: 
u zult ervan versteld staan 
hoeveel informatie 'digi
taal' voor u is vastgelegd! 

Redactie Filatelie 

7 APRIL 2009: 
EUROPAZEGELS 

Op 7 april jl. bracht TNT-
Post een velletje met tien 
zegels van 77 cent (twee 
verschillende versies) uit. 
Het gaat om de emissie 
'Europapostzegels 2009'; 
deze uitgifte is gewijd aan 
het thema Sterrenkunde. 
Op de ene zegel van 77 
cent is het bereik van de 
LOFAR-radiotelescoop 
van het Nederlands Insti
tuut voor Radio-astrono-
mie ASTRON te zien, de 
andere is gewijd aan de 
Lens van Huygens. 

7 APRIL 2009: 
ZOMERPOSTZEGELS 

'Vergeet ze niet' is het 
motto van de Zomerpost-
zegels van 7 april jl. Net 
als in vorige jaren gaat het 
ook dit jaar weer om een 
blokje van zes zegels met 
toeslag (waarde van de 
zegels: 44-1-22 cent). 
De zes verschillende 
zegels in dat blokje laten 
op een luchtige manier 
zien dat ook (wat) oudere 
mensen hun leven - en 
vooral hun vrije tijd - op 
een heel plezierige wijze 
kunnen inrichten. Dat 
blijkt wel uit de the

ma's van de zes zegels: 
'Dansje?'; 'Er-op-uit'; 
'Jong geleerd, oud ge
daan'; 'Vergeet me niet'; 
'Let's Twist Again' en 
'Chatten?'. 

28 APRIL 2009: MOOI 
NEDERLAND-VORSTINNEN 

Op 28 april a.s. verschij
nen twee blokjes uit de 
reeks 'Mooi Nederland' 
(Roosendaal en Ooster
hout, zegelwaarde 44 
cent) en een velletje met 
één postzegel van 7 euro 
('Drie generaties konin
ginnen'). Van de emissies 
van 28 april hebben we 
helaas nog geen afbeel
dingen ontvangen. 

EMISSIEKALENDER 
MEI EN JUNI 2009 

12 mei: 
Jubileumpostzeflels 2009: vijf 
verschillende postzegels 
in velletje met in totaal 
tien postzegels van 44 
cent. 
16 juni: 
Mooi Nederland 200g 
(Delfzijl): velletje met vijf 
postzegels van 44 cent; 
Mooi Nederland 200g (ver-
zamelvel): velletje met vijf 
verschillende postzegels 
van 44 cent. 
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SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

Er verschenen in België 
begin deze maand drie 
bijzondere emissies. 
Verder kwam er ook een 
nieuwe langlopende 
postzegel uit. 
Bij de gelegenheidszegels 
gaat het om de volgende 
uitgiften: 
- Europa (astronomie); 
- Suske en Wiske; 
- Werelderfgoed. 
Bij de langlopende zegel 
(type 'vogeltjes') gaat het 
om een waarde van 27 
cent met een afbeelding 
van de houtsnip. 
De eerder voor de maand 
april geplande serie 'Naar 
het circus' is naar achte
ren verschoven; die werd 
vervangen door de Suske 
en Wiske-zegels. 

Europa (astronomie) 
Op 6 april 200g verscheen 
een blok met een zegel 
met de waardeaanduiding 
'i Europa' (momenteel 
1.05 euro) ter gelegenheid 
van het Internationaal Jaar 
van de Astronomie en de 
400ste geboortedag van 
Galileo Galilei. Afge
beeld zijn een telescoop 
en hemellichamen. Het 
ontwerp is van Thierry 
Mordant. 
De zegels zijn in vier
kleuren-offset uitgevoerd 
bij de Postdrukkerij in 
Brussel en daarna verder 
afgewerkt bij de Zegel
werkplaats in Mechelen. 
Het zegelformaat is 48.75 
bij 38.15 millimeter en 
de perforatiemaat is i^k 
(28 tanden horizontaal, 
22 tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek-
richting. 
De tanding loopt nergens 
door in de blokranden. 
Op de drukcilinder zijn 
vermoedelijk tweemaal 

= twee blokken geplaatst. 
° Er is op het blok geen 
-, productbarcode vermeld. 

% Suske en Wiske 
^ Ook op 6 april 2009 
S kwam een hangblok uit 
2 met daarin tien zelfkle-
= vende zegels met de waar-

!
~rz deaanduiding ' i ' (mo-
5n menteel 59 cent), gewijd 

aan Suske en Wiske; dit 
ter gelegenheid van het 
ruim zestigjarig bestaan 
van deze striphelden! Op 
17 juni van dit jaar gaat de 

driedimensionale film De 
Tcxasrakkcrs in première. 
Suske en Wiske werden 
jarenlang getekend door 
Willy Vandersteen. In 
de eerste versie van de 
strip, die dagelijkse in 
De Nieuuie Standaard werd 
gepubliceerd, had een van 
de hoofdpersonen nog 
een andere naam, zoals 
blijkt uit de titel: Riicki en 
Wiske in Chocowakije. In 
hun tweede krantenstrip, 
Het eiland Amoras, werd 
de naam Rikki vervangen 
door Suske (van Frangois; 
de naam Wiske is een ver
korting van Louise). Later 
l<wamen Tante Sidonia, 
Lambik en Jerom erbij. 
De zegelblokken zijn 
gedrukt in vierkleuren-
rasterdiepdruk (druk 
aan de rol) op een van de 
Goebel-rotatiepersen van 
de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. 

Werelderfgoed 
Nog een emissie die op 

6 april 2009 verscheen: 
een blok met vijf zegels 
met de waardeaanduiding 
'i Europa' (=1.05 euro). 
Het ontwerp is van Jean 
Libert, de gravure van 
Guillaume Broux. Dit jaar 
zijn vijf nieuwe Belgische 
objecten op de werelderf
goedlij st geplaatst: 
- neolitische vuursteen-

mijnen (Spiennes); 
- Onze-Lieve-Vrouwe-

kathedraal (Doornik); 
- Plantin-Moretuscom-

plex (Antwerpen); 
- Historisch centrum van 

Brugge; 
- Hotel Tassel, Hotel 

Solvay, Hotel van 
Eetvelde en het Horta-
huis, ontworpen door 
Victor Horta (Brussel). 

De zegels zijn vervaardigd 
in een combinatie van 
plaatdruk met rasterdiep
druk (druk aan de rol), op 
een van de Goebel-rota
tiepersen van de Zegel
werkplaats in Mechelen. 

Het zegelformaat is 27.66 
bij 40.20 millimeter en 
de perforatiemaat is ii'/i 
(16 tanden horizontaal, 
22 tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek-
richting. 
De tanding loopt in 
de onder-, linker- en 
rechterzijde geheel door. 
Aan de bovenzijde is niet 
doorgeperforeerd. 
De drukcilinder omvatte 
vermoedelijk tweemaal 
twee blokken. 
Rechts, op de zijrand van 
het blok, is de product
barcode geplaatst. 

Vogeltjeszegel van 
27 c 'Houtsnip' 
Eveneens op 6 april jl. 
verscheen een zegel van 
27 cent in de langlopende 
reeks 'Vogeltjes' (ont
werp: André Buzin). 
De waarde 27 cent is 
speciaal bedoeld voor de 
verzending van verkie-
zingsdrul<werk, dat op 

deze wijze tegen een voor
delig tarief kan worden 
verspreid. Het normale 
verzendtarief bedraagt 
54 cent. Dat er zegels 
worden uitgegeven die in 
het bijzonder zijn bedoeld 
voor de frankering van 
verkiezingsdrukwerk is 
in België een traditie. De 
laatste keer dat zulke ze
gels verschenen, ging het 
om een frankeerwaarde 
van 23 cent (bij een non-
priortarief van 46 cent). 
De zegel werd gedrukt in 
vellen van 50 stuks (tien
maal vijf), in vierkleu
ren-rasterdiepdruk (druk 
aan de rol), op een van 
de Goebel-rotatiepersen 
van de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. 
Het zegelformaat is 24 
bij 27.66 millimeter, de 
perforatiemaat is 11V2 
(14 tanden horizontaal, 
16 tanden verticaal), 
waarbij de lange zijde de 
cilinderomtrekrichting 
vertegenwoordigt. 
De tanding loopt in de 
boven- en onderzijden 
van het vel geheel door; 
in de zijranden is met één 
gat doorgeperforeerd. 
De cilinder omvat twee 
panelen. 
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HET JAAR VAN DE OS 

2S 

Het overnemen van arti
kelen uit De Posthoorn is 
toegestaan, maaralleen m 
bronvermelding;. 

AUSTRALIA D ^ C 
^afttiwiiimiifixiÉiiii 

Sinds 1912 heeft China dezelfde 
jaartelling als wij in het Westen. 
Maar nog steeds is de eigen 
oude jaartelling belangrijk. Deze 
"Chinese jaartelling" gaat terug 
naar 2697 voor Christus. Dat is 
dus hun jaar nul. De Chinese 
jaartelling kent een cyclus van 
zestig jaar. Elk jaar krijgt de 
naam van een dier uit de Chinese 

dierenriem: geit, aap, kip, hond, 
varken, rat, os, tijger, haas, draak, 
slang en paard. Daarnaast wordt 
elke periode van twaalf jaar ge
koppeld aan een van de elemen
ten: hout, vuur, aarde, metaal 
en water. Na zestig jaar begint 
alles weer opnieuw, dat noemt 
men een cyclus. We zijn nu in 
het Jaar van de Os. Het begon op 

26 januari 2009 en duurt nog tot 
14 februari 2010. Volgens de Chi
nese horoscoop zijn mensen die 
in het jaar van de Os werden ge
boren, harde werkers en geduldig 
en kunnen ze tegen een stootje. 
De meest recente Jaren van de 
Os zijn: 1961, 1973, 1985 en 1997. 
Misschien ben jij wel geboren in 
een Jaar van de Os! 

BRUCE LEE, FILMSTER 
IN VECHTFILMS 

Houd je van Chinese 
vechtfilms? Dan heb je 
vast wel eens van Bruce 
Lee gehoord. Hoewel hij 
maareen paar films heeft 
gemaakt, 
is zijn 
invloed 
op de 
Chinese 
vecht
films 
groot 
geweest. 
Hij 
was in de 
jaren zeventig van de 
vorige eeuw erg populair. 
Bruce Lee werd in de VS 
geboren, maar groeide 
in Hongkong op. Zijn 
ouders waren filmacteurs 
en daardoor mocht hij 
als kind zo af en toe al 
een rolletje in een film 
spelen. Een keer werd 
hij op straat in elkaar 
geslagen. Dat vond hij zo 
erg dat hij kungfu lessen 
ging nemen om zichzelf 
een volgende keer te kun
nen verdedigen. Nadat 
hij filosofie had gestu-

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, 
Provinclaleweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, 
telefoon: 0183 - 40 39 52 

deerd in de VS, ging hij 
weer terug naar Hong
kong. Ondertussen was 
hij een expert geworden 
in de vechtsport en had 
hij een vaste bijrol in een 

televi
sieserie 

Igehad. 
In 1971 
kreeg 

;hij een 
hoofd
rol in 
een 
film, die 

ook in Amerika werd 
uitgebracht. Het was zijn 
doorbraak in het Westen. 
In 1973 stierf hij heel on
verwacht, 32 jaar oud. 

DINOSAURUS, 
AUS_CH1NA i 
N\rURHlS10RlSCHbS 
Mi sr.UM BASEL 

CHINESE DINO'S IN WEST-EUROPA 

Zo af en toe worden er 
in China nog resten van 
dinosaurussen gevon
den. In het verleden heeft 
men complete skeletten 
gevonden van deze pre
historische dieren. Vorig 
jaar werden in Maastricht 
vier van deze skeletten 
getoond. Je kon er verder 
dinosaurus-eieren zien 

en nesten, voetsporen 
en skeletten van baby 
dinosaurussen die net uit 
het ei gekropen zijn. Het 
was een spectaculaire 
tentoonstelling met als 
hoogtepunt het skelet 
van de mamenchisaurus, 
de superlangnekdino met 
een lengte van 26 meter. 

Jammer genoeg hebben 
we geen frankeerma
chinestempel van deze 
tentoonstelling. Maar wel 
vonden we een Zwitsers 
stempel uit de jaren 
negentig toen er in Base! 
een soortgelijke tentoon
stelling was. 

HET DRAKENBOOT FESTIVAL 

^HONC 
E«RKONG SI 

BOAT FESTIVAL « ' f W 

Elk land kent zijn eigen oude 
tradities. China heeft het 
Drakenboot festival. Wat 
is het verhaal dat bij dat 
festival hoort? Heel lang 
geleden was China nog een 
verdeeld land. Er was een 
adviseur van de koning 
die merkte dat het helemaal 
verkeerd ging met zijn land. Hij 
schaamde zich ervoor en sprong 
in de rivier, waar hij verdronk. Om 
de man te eren gooiden mensen 
voedsel voor 
hem in de rivier, 
zoals rijst ver
pakt in bladeren 
Om te voorko
men dat de vis
sen het opaten 

' ^ ' * * * * * H i « i « > 

gingen ze met roeiboten de rivier 
op en sloegen op trommels. En zo 
zijn de Drakenboot races ontstaan. 
Deze worden nu overal in China (en 

in andere landen 
waar veel Chinezen 
wonen) gehouden 
op de vijfde dag van 
de vijfde maand van 
de Chinese maanka-
lender. 

HO.N,G-K 



Postzegels op postzegels, vind je 
dat geen leuk onderwerp? 

in oktober vieren 
we de Dag van 
de Jeugdfilatelie. 
Het onderwerp 
is communicatie. 
Daar heb ik al va

ker over geschre

ven, in de hoop 
datje op een leuk 
idee komt. Hier is 
er weer een: een postzegel, of meerdere, 
op een postzegel. Kijk je mee? 

Een favoriet 

De Belgen hebben 
vaak hele leuke, 
kleurige zegels. Net 
zoals deze, prach

tig toch? Kapitein 
Haddock heeft nooit 
op een postzegel 
gestaan, maar dit is 
voor jullie een her

kenbare figuur. 

Een postzegel

tentoonstelling 

Ter ere van een 
postzegeltentoon

stelling kwam deze 
zegel uit. Hij hoort 
er zeker bij, hoewel 
de afbeelding in het 
midden misschien 
geen zegel is, wat 
denk jij? 

Amphilex 

In 1977 gaf Ne

derland ook een 
serie uit toen er een 
tentoonstelling was. 
Hier zie je koningin 
Wilhelmina, dat is 
de oma van konin

gin Beatrix. Op de 
blauwe is ze wat 
jonger dan op de 
rode postzegel. 

Rowland Hill 
Dit is grappig, want 
hier zie je Cubaanse 
zegels met Engelse 
aft)eeldingen. En wat 
voor afbeeldingen: 

beroemde zegels, 
dat weet jij ook. En 
die meneer die er bij 
staat, meneer Row

land Hill, ken je die 
ook ergens van?Ik 
ga het niet verklap

pen, zoek het zelf 
maar op. 

Nog zo'n wereld

beroemde 

NICARAGUA 

Dit land in Midden

Amerika zet een we

reldberoemde zegel 
op de postzegel. O, 
als je die toch eens 
vond op de rom

melzolder van je 
opa! Je was meteen 
miljonair, dat kan ik 
je vertellen. 
Er zijn natuurlijk wel 
mensen die deze 
postzegel in hun 
album hebben. Zo

als de Koningin van 
GrootBrittannië. En 
inderdaad, ze hoeft 
hem niet te verko

pen om heel rijk te 
worden, want dat is 
ze al. 

En wij ook! 
In mijn album 
kwam ik dezelfde 
zegel tegen, dat is 
grappig. Nou ja, de 
blauwe Mauritius 

is ook zó enorm be

roemd. En kijk, het 
postmuseum, dat 
tegenwoordig het 
Museum voor Com

municatie heet, heeft 
hem ook. Ga je mee 
een keertje kijken? 

Moeilijk zoeken 

: Australia — l 

umtmtÈ■■■■■ÉÉtaii^r 

Een van de interes

sante dingen van 
onze hobby is, dat 
je er wat van leert. 
Zo ben ik op zoek 
gegaan naar de oor

spronkelijke postze

gel die hier op staat. 
Want mijn vraag is: 
uit welke tijd komt 
die zegel? Na wat 
speurwerk heb ik het 
gevonden: uit 1932. 
En 50 jaar later, in 
1982, hebben ze 
hem weer gebruikt. 
Dat is nou filatelie, 
vind je ook niet? 

Tegenwoordig 
wel mooier 
i « l l « B B « « a i * « l * i B i i i a < 
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Als je zegels van 
heel vroeger bekijkt, 
zoals deze uit 1843, 

(ytoe^*~ 

dan vind ik ze maar 
saai. Misschien was 
het toen nog geen 
gewoonte om er 
mooie plaatjes van 
te maken. Intussen 
zijn we in deze tijd 
wel erg verwend. 
Denk maar eens aan 
je eigen verzame

ling: het gaat altijd 
om het plaatje. 
Wat is dan het leuke 
aan die oude zegel

tjes? De geschiede

nis. Het feit, dat ze 
al zó lang bestaan. 
Ze hebben wereld

oorlogen overleefd 
in veilige albums of 
op stapeltjes brie

ven, in zakjes van 
mensen die nu al 
lang zijn overleden. 
Is dat niet geweldig? 
En die zegels zijn 
tenslotte in jouw 
album terecht ge

komen. Laten we ze 
maar niet meer saai 
noemen.... 

Verras me maar 
Met deze ideeën 
kom je, hoop ik, een 
heel eind. Maak een 
albumblad met Post

zegels op Postzegels 
en lever het in voor 
de Dag. Ik ben heel 
benieuwd. Succes er 

wm^rrr^^rwwm 
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MEERTALIGE POSTZEGELS 

Op de eerste uitgegeven postzegel in de 
wereld, de Penny Black van Engeland was 
de naam van het land niet aangegeven. Een 
beeltenis van koningin Victoria was over 
de hele wereld wel zo bekend dat iedereen 
moest weten dat die zegel uit Engeland 
kwam. Tot vandaag de dag staat op elke 
Britse zegel wel een afbeelding van de 
regerende vorst(in), maar nog steeds geen 
landsnaam. Het waren de Britten die de 
postzegel hebben uitgevonden en als eerste 
land ter wereld ook zijn gaan gebruiken. 
Daarom mogen zij nog steeds de lands

naam achterwege laten. 

blijven. Vóór de uitgifte 
van 1869 kwam ook in 
Belgiè de landsnaam niet 
voor op de postzegels. 
Men IS begonnen met 
de landsnaam alleen 
te vermelden in het 
Frans. En toen kw/am de 

È3OM::PENNY.Q 
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Binnenlands gebruik 
Alle andere landen over 
de hele wereld hebben 
hun postzegels direct of 
na verloop van tijd wel 
voorzien van de lands
naam. Nederland begon 
daarmee met de derde 
emissie uit 1876. Toch 
komen er later nog een 
aantal frankeerzegels voor 
waarop geen "Nederland" 
vermeld staat. Ook de 
portzegels werden niet 
voorzien van de lands
naam omdat deze alleen 
maar bestemd waren 
voor binnenlands gebruik. 

Taalstrijd 
Al snel kwamen er in 
vele landen protesten 
over het gebruik van 
de landsnaam. We 
zullen allereerst maar 
even heel dicht bij huis 

leden hoorde je nog wel 
eens geruchten dat men 
een einde wilde maken 
aan de discussie over 
de landsnaam door de 
Latijnse naam Belgica te 
gebruiken. Tot nu toe is 
het er niet van gekomen. 

•a Prior üH Prior .iB Prior 

taalstrijd om de hoek 
kijken. Vlamingen waren 
boos dat het Nederlands 
niet op de postzegels 
terug te vinden was. 
Sinds 1893 zijn de Bel
gische zegels tweetalig: 
Belgique en België dus. 
Het Frans stond echter 
altijd vooraan. Dat was 
tegen het zere been van 
de Vlamingen, die pas 
in 1934 hun zin kregen. 
Vanaf dat jaar wordt de 
landsnaam afgewisseld. 
Zo nu en dan kom je ook 
Belgische zegels tegen 
met een Duitse tekst. In 
de oostelijke provincies 
is namelijk ook nog Duits 
de voertaal. In het ver

Latijnse oplossing 
Zwitserland is een land 
met maar liefst vier offici
ële talen: Duits, Italiaans, 
Frans en RetroRomaans. 
De laatste taal wordt 
weinig gebruikt. Ondanks 
deze viertalen is er in 
Zwitserland geen sprake 
van een taalstrijd. Toen de 
postzegels niet meer door 
de kantons, maar door de 
nationale overheid wer
den uitgegeven, ging men 
voorzichtig te werk. Naast 
de zegels met het Franse 
Poste Locale gaf men ook 
zegels uit met het Duitse 
OrtsPost. Op de emis
sie van 1854 wordt de 
munteenheid al aange

Z"mf,V.'iV.Vi..y.iil : RÉCUPiREZLFS K\CCOCI.IETE 
QH()toflt»ommdn MATIÉRES is.*„;,s LA II;)BAVE((IIIA 
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duid in drie talen. Voor 
de landsnaam koos men 
het Latijnse Helvetia. Dat 
was een verwijzing naar 
de Helvetische republiek, 
zoals Zwitserland m het 
begin van de igde eeuw 
door Napoleon werd 
genoemd. Zegels voor 
bijzondere doelen hebben 
ook een neutrale Latijnse 
naam, zo zijn er Pro Juve
tute, Pro Patria en Pax
zegels. Voor aanvullende 
teksten op de zegels kiest 
men voor het Frans, Duits 
of Italiaans. 

Om en om 
Ook ZuidAfrika is een 
land waar een taalstrijd 
woedde. Pas in 1910 wer

■ !«■ 

den twee zegels uitgege
ven met teksten in het 
Engels en het ZuidAfri
kaans. De zegels werden 
om en om geplaatst in 
de postzegelvellen. Een 
"paartje" bestond dus 
uit een Engelse en een 
Afrikaanse zegel. In 1949 
begon men met het druk
ken van de landsnamen 
in beide talen op één ze
gel. Vanaf 1967 gebruikte 
men de afkorting RSA, 
wat in beide talen de 
afkorting van de officiële 
landsnaam is. Republic of 
South Africa en Republiek 
van SuidAfrika. Sinds 
1997 is het ZuidAfri
kaans van de postzegels 

verdwenen. Eerst werd 
de landsnaam veranderd 
in South Africa. Op som
mige zegels kwamen nog 
wel teksten in het Engels 
en ZuidAfrikaans voor, 
maar al snel werd het 
enkel Engels. 

Standan i F t w U j ^ 
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Nieuwe verzameling 
Een combinatie van 
Engels en een andere taal 
vind je ook in Hongkong. 
Op de eerste postzegels 
van deze voormalige 
Britse kolonie zie je al 
aanduidingen m het 
Engels en Chinees. Na de 
overdracht aan China in 
1997 is dat zo geble
ven. Zo zul je met wat 
zoekwerk nog wel meer 
postzegels vinden met 

verschillende talen. Mis
schien iets om een leuk 
verzamelingetje mee op 
te bouwen? 

Jan Bakker 
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De bomen worden groen, de plantjes gaan 
bloeien en vooral: de kans op vrieskou is klein. 
Je hoeft je niet meer zo dik in te pakken en 
de zon komt vaak weer tevoorschijn. Het is 
weer lente! Het seizoen lente begint voor het 
noordelijke deel van de wereld (boven de evenaar) 
op 20 maart en eindigt rond 21 juni. De datum wordt op 2 manieren bepaald, 
namelijk met moeilijke woorden: meteorologisch (weerkunde, weersverwach
tingen) en astronomisch (sterrenkunde, (sterren)beelden in de ruimte). 
Het woord lente betekent kneedbaar maken of in vorm maken. Dit kun je 
herkennen aan de bloesem en de vele kleurige planten die beginnen te bloeien. 
Ook worden rond Pasen vaak nieuwe dieren geboren, zoals lammetjes. Dit is 
een teken dat de aarde weer voor het nieuwe jaar 'in vorm wordt gemaakt'. 
Veel mensen gaan ieder jaar kijken in de Keukenhof ten noorden van Lisse 

(ZuidHolland). Het park is 33 hectare groot en er worden 
veel bloemen 'tentoongesteld'. Al vanaf de 15e eeuw was 
het park deel van Kasteel de Keukenhof Gravin Jacoba van 
Beieren haalde daar de ingrediënten voor in haar keuken, 
dus vandaar de naam. In 1950 werd het door burgemeester 
W.J.H. Lambooij en tien bloembollenkwekers als tentoonstel
ling geopend. Vanaf dat moment is het uitgegroeid tot een 
gebied waar jaarlijks meer dan 7 miljoen (!) tulpen, rozen, 
narcissen en an
dere bloembol
lensoorten volop 
bloeien. Mis
schien een leuk 
idee om naar te 
gaan kijken?! 
Bas de Coninck 

LEUKE TENTOONSTELLING IN BELGIË 

...de meeste mensen wel van chocolade 
houden.' En dat is er ook volop. Denk 
maar aan chcoladehagel op je boterham, 
een chocolaatje bij de thee, chocolade
melk als je uit school komt en chocolade
vla na de warme maaltijd. En tussendoor 
nog een chocoladereep voor de lekkere 
trek. Weet je nou wat zo vreemd is? Cho
colade wordt gemaakt uit cacaobonen 
die in tropische landen groeien. Maar de 
meeste chocolade wordt gegeten in de landen van 
WestEuropa. En dat is gemiddeld zelfs 5,7 kilo
gram per persoon per jaar. Maar goed dat je daar 
een heel jaar over mag doen, anders had je toch 
een chocoladebuik? 
Toon Oomens 

Meer dan 1250 jongens 

en meisjes gingen je voor! 

) / jT De postzegelclub 

/» P van JFN op internet: 

de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.org 

De Binkse Ruilclub van 
Turnhout organiseert 
met de Koninklijke Lands
bond der Belgische 
Postzegelkringen de ten
toonstelling MECAFILA 
2009. Het is een regio
nale tentoonstelling met 
veel jeugdactiviteiten 
en een gratis wedstrijd. 
De Belgische Post komt 
met een postkantoor 
waar je de nieuwste 

PUZZEL APRIL 2009 

Hier volgen de vragen van deze maand: 
1 Hoe heet de acteur die bekend is geworden door 

rollen in Chinese vechtfilms? 
2. Wat waren de meest recente Jaren van de Os? 
3. In welke Nederlandse stad kon je Chinese dino

saurussen bewonderen? 
4. Wie haalde ingrediënten voor haar keuken uit de 

tuin van haar kasteel? 
5. Hoeveel chocolade eet een persoon in het wes

ten gemiddeld per jaar? 
6. Wat is de "postzegelnaam" voor Zwitserland? 
7. In welk Nederlands museum kun je de Blauwe 

Mauritius bekijken? 
8. Hoe heet de grootmoeder van koningin Beatrix? 

Stuur je antwoorden voor i juni 2009 naar de re

dactie van De Posthoorn, De Goedemeent 1,1447 
PT Purmerend. Vergeet niet je naam en adres te 
vermelden en filatelistisch te frankeren met geldige 
postzegels! 

uitgiften in de voorver
koop kunt aanschaffen, 
dus nog voor ze elders in 
het land te krijgen zijn. 
Verder zullen er hande
laren aanwezig zijn. De 
tentoonstelling is op 9 en 
10 mei in het Scheppers 
Instituut, Scheppers
straat 9 in Herentals. 

ANTWOORDEN 
PUZZEL DECEMBER 
2008 

Hier volgen de 
antwoorden van de 
puzzel van december 
2008:1. de kolibrie; 
2. Canada; 3. Rusland; 
4. Selma Lagerlöf; 
5. Uluru; 5.1924. Na 
loting heeft Jelle Baart 
uit Geertruidenberg 
een prijsje gewonnen. 
Hartelijk gefeliciteerd! 

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

http://www.stampkids.org


m .JIT—ft, K B I M g ^ M H I KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTENVERENIGINGEN 
POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau: 
Zeeiantkan n , 3526 AK Utrecht 
Telefoon 030-2894290 
Fax 030-2800128 
Internet: u)u;u;.Icnbf.nl 
E-mail: bondsbureaii^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: bcnmo!{a)i2moue.nI 

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

Penningmeester: 
S. Tuin 
Telefoon 0598-626447 
E-mail: mr3arden36@3ma1l.com 

Verenigingszaken: 
B. Mol 
Telefoon 0345-613002 
E-mail: bmmol@12moue.nl 

Evenementen: 
P. Walraven 
Telefoon 033-4806816 
E-mail: lua Irauen.cxquis@casema.nl 

}uryzaken: 
Vacature 

Filatelistische vorming 
En Jeugdzaken: 
S]. Bangma 
Telefoon 0187-611542 
E-mail: sbanflma(p)xs4all.nl 

Bestuurslid: 
V.T.J.M. Coenen 
Telefoon 0168-472029 
Faxoi68-47i336 
E-mail: cöeneg59(3)plünet.nl 

Pers en Publiciteit 
Vacature 

Webmaster NBFV-site 
(uJUJui.knb/.nl): 
J. Boon 
E-mail; lUEbmaster̂ knb/.nl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris: 
J.J.M. Pieters 
Telefoon 071-5761726 
M ütermalcom m issa ris: 
Th.A.E. Kniese 
Langestraat 71 
2312 SL Leiden 
E-mail: e.kniese@plünrt.nl 

Bondsbibliotheek 
Bibliotfiecans; 
Mevr. P.M. van der Meer 
Telefoon 030-2205348 

De bibliotheek van de Koninklijke 
Nederlandse Bond van Filatelisten-
verenigingen is gevestigd op 
het volgende adres: 
Hoofdstraat i, 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035-5412526 
E-maÜ: bibliothcek{g)knb/nl 

Openingstijden: elke woensdag 
van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur. 

Bondsinformatiebureau 
Mr. W.P.Heere 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter: 
F.C.W. van Beckum 
Keurzendingen s.v.p. aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeurmgsdienst: 
H. Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 079-3611910 
E-mail: bonds keu rinflsdienst@pianet.nl 

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

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

THEA VAN SCHEPPINGEN, 
ROTS IN DE BRANDING 

Thea is als assistent-secre
taresse van de toenmalige 
Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigin
gen gaan werken op i6 
februari igSi. Ze was 
assistent van de toenma
lige secretaris, de heer 
Verbeek. Zij begon haar 
parttimerfunctie voor 
16 uur in de week. Na 
wijzigingen in het bestuur 
en het toenemen van de 
werkzaamheden is Thea 
in 1985 meer uren gaan 
werken. Uiteindelijk werd 
dat 24 uur per week. Zij 
heeft zich met hart en ziel 
ingezet voor het Bonds
bureau van de KNBF, om 
mensen die met vragen 
zaten te kunnen helpen. 
Zij was bekend bij veel 
verzamelaars en bij veel 

bestuursleden van ver
enigingen. Zij heeft in de 
loop der jaren een vracht 
aan kennis en ervaring 
opgebouwd, waar de 
bond en de verenigingen 
even zo vele jaren met 
grote waardering van 
hebben gebruik gemaakt. 
Heel veel veranderin
gen in het werk heb
ben plaatsgevonden en 
ondanks het gemak van 
de computer namen de 
werkzaamheden alleen 
maar toe. Zij was voor 
zeer velen een 'rots in 
de branding', want Thea 
wist op de meeste vragen 
wel een antwoord. Zij 
heeft in de 28 jaar heel 
wat bestuursleden zien 
komen en gaan. Ook op 
de Algemene Vergadering 
en de Voorzittersvergade
ring was zij een bekend 
gezicht. Zij was een 
prettige collega en voor 
de bestuurders een goede 
secretaresse/bureauma
nager. Thea gaat zich nu 
richten op haar privéle-
ven. Zij wil onder andere 
meer tijd voor zichzelf 
vrijmaken en ze gaat meer 
lezen en van de natuur 
genieten. Zij mag graag 
fietsen en wandelen. 
Namens filatelistisch 
Nederland: bedankt, 
Thea! 

OUD-VOORZIHER VAN DE KNBF 
WERD LID VAN VERDIENSTE 

OPENINGSTIJDEN 
BONDSBUREAU 

De openingstijden van het 
Bondsbureau in Utrecht 
worden met ingang van 
20 april 2oog gewijzigd. 
Het bureau is voortaan 
als volgt bereikbaar: op 
maandag, woensdag en 
donderdag van g tot 17 
uur en op vrijdagochtend 
van 9 tot 12 uur. 

Het Bondsbureau, dat 
gevestigd is aan de 
Zeelantlaan 11 in Utrecht 
(3526 AK), wordt met 
ingang van de genoemde 
datum bemenst door me
vrouw Eveline Kalkhoven-
Woudenberg en mevrouw 
Sonja van Zoeren-Ham. 
Zij zijn u graag van dienst 
voor zaken en onder
werpen die de KNBF 
aangaan. 

EXPOSITIES ANTVERPIA 2 0 1 0 EN 
ANTVERPIA'10 NATIONAL 

Van 9-12 april 2010 wordt 
in het Antiverp Expo-ten-
toonstellingscomplex 
(hallen i tot en met 4) in 
Antwerpen de FEPA-
tentoonstelling Antuerpia 
2010, het Europese Kam
pioenschap uoor Filatelie, 
gehouden. Een aanmel
dingsformulier en ver
dere informatie worden u 
graag toegezonden door 
de Landscommissaris, de 
heer P. Alderliesten, Van 
Kijfhoekstraat 63, 3341 
SK Hendrik Ido Ambacht, 
telefoon 078-6812576. U 
kunt de heer Alderliesten 

ook een e-mailbericht 
sturen (piet.aldcrlicsten(a) 
hccnet.nl). 
Tegelijk met Antuerpia 
2010 wordt ook de nati
onale tentoonstelling in 
categorie i Antverpia '10 
National gehouden. Ook 
Nederlandse inzenders 
kunnen zich voor deze 
tentoonstelling aanmel
den. 
Informatie en aanmel
dingsformulier zijn ver
krijgbaar bij het Bondsbu
reau in Utrecht, telefoon 
030-2894290; E-mailen 
kan ook fknbfiö)knhfnlv 

Ties Koek, de oud-voor-
zitter van de KNBF, werd 
door de penningmeester 
van de KNBF, Siemon 
Tuin, gedecoreerd als 
lid van Verdienste van 
de KNBF. Dit gebeurde 
tijdens de opening van de 
tentoonstelling Achterhoek 
20og in Zieuwent, op 
6 februari 200g (foto). 
Siemon Tuin had lovende 

woorden voor de inzet 
van Ties Koek als voorzit
ter van de KNBF, een 
functie die hij gedurende 
negen jaar heeft ver
vuld en waarin hij zich 
voortdurend een groot 
pleitbezorger toonde voor 
de georganiseerde fila
telie. De georganiseerde 
filatelie is Ties Koek veel 
dank verschuldigd. 

GOUDEN BONDSSPELD 
IN KAMPEN 

Op 10 februari 200g werd 
een gouden Bondsspeld 
uitgereikt aan de heer 
J.G. Fidder in Kampen; de 
onderscheiding werd hem 
opgespeld door de heer 
P. Walraven, bestuurs
lid van de KNBF (foto). 
Waarom? De heer Fidder 
was meer dan 36 jaar 
secretaris van de Kamper 
Philatelisten Club en hij 
heeft in oktober 2008 
die functie neergelegd. 
Hij heeft in het verleden 
een postzegeljeugdclub 
opgericht en die ook in 
stand gehouden. Hij heeft 
bij het 85-jarig bestaan 
van de vereniging een 

tentoonstelling georga
niseerd waarover tot op 
heden nog steeds wordt 
gesproken. Hij heeft een 
naslagwerk geproduceerd 
waarin de volle negentig 
jaar van het bestaan van 
de vereniging wordt be
handeld. De heer Fidder 
heeft de nieuwtjesdienst 
opgezet en helpt daar nog 
steeds bij. Hij heeft zowel 
nationaal als internatio
naal aan veel tentoonstel
lingen met zijn collecties 
meegedaan. Vooral zijn 
inzending over Antarctica 
heeft veel succes geoogst. 
Een koud onderwerp, 
poolijs en gletsjers, maar 
het goud is een warm 
blijk van waardering voor 
al zijn werk. 

mailto:mr3arden36@3ma1l.com
mailto:bmmol@12moue.nl
mailto:Irauen.cxquis@casema.nl
mailto:rinflsdienst@pianet.nl
http://hccnet.nl


Dcjurylcdcn Hermse en De Baar (rechts) in Zieuiuent aan het werk 

ACHTERHOEK 2 0 0 9 
WAS GESLAAGD 

De vijfde postzegel
tentoonstelling waarin 
de naam 'Achterhoek' 
voorkwam, is voorbij. 
Een bijzonder geslaagde 
tentoonstelling in de 
categorie 2 en 3, met 
zo'n 1.500 bezoekers 
uit geheel Nederland en 
het naburige Duitsland 
en België. Het kleine 
plaatsje Zieuwent met zijn 
markante kerktoren was 
in het weekeinde van 6, 
7 en 8 februari 200g het 
filatelistisch hart van Ne
derland. De officiële ope
ning, die werd ingeleid 
door Wim Eibers, voorzit
ter van het organisatieco
mité, werd verricht door 
Ties Koek, oud-voorzitter 
van de KNBF. 
De jury van de tentoon-
steüing was bijzonder te 
spreken over de kwaliteit 
van vele inzendingen. 

Daardoor konden in 
categorie 2 twaalf gouden 
en in categorie 3 negen 
gouden medailles worden 
toegekend. Ook bij de 
eenkaderinzendingen 
bleek het gehalte hoog 
te zijn, zodat zowel in 
categorie 2 als 3 tweemaal 
diamant kon worden 
gegeven. De hoogste 
bekroning in categorie 
2 werd toegekend aan 
twee inzenders, de heer 
Van der Linden met zijn 
inzending Communicatie 
per telegram in de uoormalye 
DDR en de heer Dijk met 
de inzending Groningen m 
vogeMucht Zij kregen bei
den 85 punten. De heer 
Dijk ontving tevens de 
zilveren Bondsmedaille 
als ereprijs. De hoogste 
bekroning in categorie 3 
werd toegekend aan de 
heer Van Dooremalen 
voor zijn inzending USA 
- The foreign postal card of 
187g. Hij kreeg 86 punten 

en de bronzen medaille 
van de KNBF. 
De organisatie heeft 
getracht om een zo 
breed mogelijk beeld 
te geven van de moge
lijkheden in de wereld 
van het verzamelen van 
postzegels. Daardoor 
waren vrijwel alle klassen 
vertegenwoordigd in deze 
tentoonstelling, die meer 
dan 450 kaders te bieden 
had. Een groot aantal, 
waarbij het de vraag was 
of dit wel zou worden ge
haald. Een weddenschap 
in het organisatiecomité 
was het gevolg, waar
bij de uitdager 'helaas' 
verloor... Een probleem 
was wel om voor zo'n 
gevarieerde tentoon
stelling een competent 
juryteam samen te stellen. 
Waar vind je juryleden die 
breed zijn georiënteerd, 
die meer klassen kunnen 
en mogen jureren? Maar 
het is gelukt, dankzij hun 
medewerking. 
De organiserende ver
enigingen - de afdeling 
'de Achterhoek' van de 
Globe, de Filatelisten
vereniging 'de Klomp' 
uit Winterswijk en de 
Filatelistenvereniging 
'Lochem, Borculo e.o.' 
- hebben inmiddels 
zoveel ervaring met het 
succesvol organiseren van 
dergelijke evenementen, 
dat met vertrouwen tege
moet wordt gezien naar 
de zesde tentoonstelling 
met de naam 'Achterhoek' 
in 2013. 

GEEN PRIJSWINNAARS 
BIJ DE BKD! 

Op de tien tentoonstel
lingen die de Bond vorig 
jaar organiseerde stelden 
niet alleen een groot 
aantal gespecialiseerde 
verenigingen prachtige 
éénkader-presentaties op 
ter promotie van hun ver-
zamelgebied, maar ook 
de BondsKeuringsDienst 
deed dat, met een presen
tatie over vervalsingen en 
vervalsers. De BKD had 
ook een prijsvraag be
dacht, waarbij de 'echte' 

Wilhelmina-zegel gera
den moest worden. Toen 
het jaar voorbij was, bleek 
dat niemand de juiste 
oplossing had ingezon
den, dus de prijzen zijn 
daarmee niet tot uitkering 
gekomen. 

De BKD is meestal verte
genwoordigd op de gro
tere postzegelbeurzen en 
tentoonstellingen, soms 
samen met vertegenwoor
digers van de Bondsbiblio
theek en soms met de 
collega-keurmeesters 
van de NVPH. Aarzelt u 

Echt (links) ofvah (rechts)' Niemand unst het, jammer genoeg. 

dus niet als u een stand 
van de BKD ziet om onze 
mening te vragen over 
uw 'twijfelgevallen', want 
vaak kunnen de aanwe
zige keurmeesters direct 
uitsluitsel geven over de 
echtheid van uw zegel. 
En dat kost u dan niets! 
Maak een eind aan die 
knagende onzekerheid 
over de echtheid van uw 
zegel(s) en vraag de BKD 
om ze te keuren. Voor de 
kosten hoeft u het niet te 
laten: stel een zegel heeft 
een cataloguswaarde van 
i.ooo euro. De kosten zijn 
dan maximaal 3% plus 
portokosten; een certi
ficaat kost dan 7 euro. 
Is de zegel vals, dan zijn 
de kosten 10 euro voor 
de eerste zegel en 5 euro 
voor elke volgende zegel, 
plus de portokosten. 
Deze bedragen worden u 
kwijtgescholden als u de 
valse zegel afstaat aan de 
referentieverzameling van 
de BKD. Wij hopen u bin
nenkort te ontmoeten! 

KNBF HEEFT NIEUWE 
BUREAUMANAGER 

Mevrouw Eueline Kalk-
houen-Woudenbetfl is per 
I april 20og bij de KNBF 
in dienst getreden in de 
functie van bureauma
nager. Zij volgt mevrouw 
Thea van Scheppin^en-van 
der Veer op, die de KNBF 

na een dienstverband van 
ruim 28 jaar gaat verlaten. 
Mevrouw Kalkhoven 
heeft enige affiniteit met 
de filatelie, al is zij zelf 
geen verzamelaar. Voor 
haar komst naar de KNBF 
heeft zij vele jaren bij 
Postkantoren bv, onder
deel TNTPost, gewerkt, in 
verschillende functies. 

DE BONDSSPELD 
VAN DE KNBF 

De Koninklijke Ne
derlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen 
eert door toekenning van 
de Bondsspeld diegenen 
die zich bestuurlijk of 
organisatorisch in de 
bij de Bond aangesloten 
verenigingen langdurig 
bijzonder verdienstelijk 
hebben gemaakt. De 
speld kan worden toege
kend in brons, zilver of in 
goud. Het ereteken is een 
draagspeld in de gradatie 
goud, zilver of brons. De 
bij de Bond aangesloten 
verenigingen kunnen 
voorstellen doen tot 
toekenning van deze on
derscheiding. In het jaar 
2008 werden de volgende 
personen onderscheiden 
met een Bondsspeld: 

Goud: 
F.C. den Bode, Gouda 
I.O. van Hattum, 

Veldhoven 
H. ten Have, Winschoten 
H.I. Koenen, Veldhoven 
Mw. M.C.E. Leenders, 

Breda 
Sj. Munniksma, 

Heerhugowaard 
J. Pieters, Leiden 
I. van de Velden, 

Bennekom 

F.J. Warmenhoven, 
Zutphen 

Zilver: 
Mw. D. Beerenboom-

Lubben, Veendam 
G.J. Bessels, Hilversum 
]. Boon, Emmen 
Mw. G. van Lunsen-

Kosterman, Wijk bij 
Duurstede 

B.I. Lux, Vaals 
Mw. P.M. van der Meer-

Zijlstra, De Bilt 
W.J. Roffelsen, Gouda 
M.M.I. Rosier, 

Maastricht 
M. van Rossum, 

Veldhoven 
H.J.P. Sterrenburg, 

Veldhoven 
S. Struik, 

Goeree-Overflakkee 
Mw. M.A. van der Veer-

Bik, Boskoop 
S. Vellekoop, Bodegraven 
M.J. van der Wal, 

Leerdam 

Brons: 
I.A.H.H. Beenen, Weert 
P.H. Beuzenberg, 
Veldhoven 

K.delonge, 
Veldhoven 

Mw. CA. Lijnsveld-
van den Heuvel, Soest 

G. Lijnsveld, 
Soest 

Mw. M.W.H. Vermeulen, 
Veldhoven 

TENTOONSTELLING OVER BEROEMDE 
INWONERS VAN DEN BRIEL 

In het Historisch Mu
seum Den Briel wordt 
in het vierde kwartaal 
van het jaar 2009 een 
tentoonstelling georga
niseerd over beroemde 
inwoners van die stad, 
zoals Maarten Harpertzn 
Tromp, Witte de With en 
Philips van Almonde, die 
als (vice)admiraal hun 
sporen hebben verdiend. 
De postzegelvereniging 
Brielle en Omstreken 
helpt mee om meer zee
helden aldaar tentoon te 
stellen op postzegels. 
Het Historisch Museum 
Den Briel is gevestigd 
in het hart van de oude 
vestingstad Brielle (Den 
Briel) op Voorne-Putten 
in Zuid-Holland. Het 

museum is gehuisvest 
in het stadhuiscomplex, 
in een pand dat in 1623 
is gebouwd als stadsge
vangenis en waag. In het 
septembernummer van 
'Filatelie' wordt meer 
informatie over deze ten
toonstelling gegeven. 



IBRA '09 / NAPOSTA '09 IN ESSEN: 
DRIE EVENEMENTEN IN ÉÉN 

Duitsland wachtte tien jaar op zo'n omvangrijke expositie 

uoen ze m uuitsiand alles net iets degeii|Ker dan m de 

rest van de wereld? Je zou het bijna denken. Tijdens 

de komende IBRA ' 0 9 / NAPOSTA '09 in Essen loopt er 

bijvoorbeeld een driekoppig team rond dat zich uitsluitend 

bezig houdt met de vraag of de stukken die in de 

collecties te zien zijn wel echt zijn. Wat valt er nog meer 

te vertellen over 'Essen'? Heel veel. 

Internationale Briefmarken Messe Essen: ..als u hert her niet kunt vinden, wi Internationale Briefmarken Messe Essen: ..als u hert hier niet kunt vinden, wordt het wel heel moeilijk... 

De experts mogen dan gedrieën 
op IBRA '09/ NAPOSTA '09 
rondlopen, het evenement-zelf 
is ook een drievoudige klapper 
Het gaat in feite om de eenma
lige fusie van drie belangrijke 
filatelistische evenementen: de 
Internationale Briefmarken Messe, 
de internationale postzegel
tentoonstelling iBRA '01^ en de 
nationale postzegeltentoonstel
ling NAPOSTA 'og. Er wordt ver-
w/achtingsvol - en niet alleen in 
Duitsland - naar het evenement 
uitgekeken, dat onderdak zal krij
gen in de Messe in Essen. Al vele 
maanden wordt de filatelistische 
pers overspoeld met persbe
richten waarin de lof van de 
komende tentoonstelling annex 
postzegel beurs wordt bezongen. 
En dat is ook wel terecht, want 
Duitsland heeft tien jaar moeten 
wachten op een evenement van 
deze omvang. 

Een radioactieve brief 
Of de bezoekers nu voor de twee 
tentoonstellingen komen of voor 
de bedrijvigheid van de beurs 
kiezen, ze zullen ongetwijfeld 
allemaal even langs gaan bij 
de stand van de Duitse bond 
BDPh. Al was het maar om een 
blik te werpen op de Hirosjima-

Een radioactief poststuk, veiligheidshalve 
ondergebracht m een loden doos met een 

glazen deksel: de Hirosjima-brief. 

brief, een aangetekend poststuk 
dat in de puinnopen van een 
bankgebouw werd gevonden, op 
slechts twee kilometer afstand 
van de plek waar de atoombom 
op Hirosjima insloeg. Toen de 
Japanners er in 1945 aan het 
opruimen sloegen, vonden ze 
tot hun verbazing een op het 
oog nog geheel intacte brief, die 
bij nadere beschouwing toch op 
een bijzondere manier bescha
digd bleek te zijn: hij was uiterst 
radioactief! Bij een meting werd 
vastgesteld dat de straling van 
de brief een kracht had van 
0.05 milliröntgen per uur. Dat 
verklaart de curieuze 'verpak
king' waarin het poststuk werd 
veiliggesteld: simpel gezegd een 
loden doosje met een glazen 
deksel. De Hirosjima-brief is een 
stille getuige van een afschuwe
lijke gebeurtenis in een al even 
afschuwelijke periode van onze 
geschiedenis. In totaal zullen in 

de BDPh-stand negen kaders 
met zulke rariteiten als de Hiros
jima-brief te zien zijn. 

1.800 kaders 
De Hirosjima-brief is zoals 
gezegd niet het enige bijzondere 
stuk dat in Essen wordt getoond. 
Op de IBRA/NAPOSTA-tentoon-
stelling worden uiteraard ook 
veel mooie en vaak kostbare 
zegels en poststukken uitgestald. 
Die zijn te vinden in de collecties 
van de deelnemers en in het 
zogenoemde rariteitenkabinet 
(waarover straks meer). 
De verzamelingen van de 
inzenders zijn te vinden in 
Hal 11 van de Messe Essen. In 
de klasse Traditionele filatelie 
(landenverzamelingen) zorgen 
56 verzamelaars er voor dat bijna 
vijfhonderd kaders gevuld zullen 
worden. Bij Postgeschiedenis 
is de belangstelling nog groter: 
daar komen 827 kaders te staan 

( loi inzenders). Natuurlijk is er 
ook aandacht voor thematische 
filatelie; daar zorgen ruim vijftig 
inzenders voor, cïie samen goed 
zijn voor 444 kaders. Luchtpost 
wordt ook niet vergeten: 199 
kaders, verzorgd door 25 verza
melaars (Hal 9). 
En er is ook een aparte Litera
tuurklasse, waarin meer dan 
honderd boeken en tijdschriften 
naar een bekroning dingen. 
Deze publicaties zijn in Hal 5 te 

IBRA/NAPOSTA: WIE, WAT, 
WAAR EN WANNEER? 

vijf hallen van de Messe Essen 
staan van 6 tot en met lo mei 
a.s. in het teken van IBRA'09/ 
NAPOSTA'og. Elk van die hallen 
kreeg een duidelijk thema: 

Hal 5 NAPOSTA '09 
Hal 9 Jeugd 
Hal 10 PTT's 
Hal II IBRA '09 
Hal 12 IBM (handel) 

Het evenement is op de volgende 
dagen en tijden geopend: 

6 mei: van 10 tot 18 uur 
7 mei: van 10 tot 18 uur 
8 mei: van 10 tot 18 uur 
9 mei: van 10 tot 17 uur 
10 mei: van 10 tot 16 uur 

Tentoonstellingen en beurs zijn 
ondergebracht in de Messe Essen 
aan de Norbertstrasse in Essen 
(zie ook www. messc-Essen.dc). 



DEUTSCHE POST: OJL 
ZEGELS EN STEMPELS 

Deutsche Post (Hal lo) maakt van 
de beursdag 7 mei iets lieel speci
aals. Die dag verschijnen namelijk 
vijf nieuwe zegels. Er verschijnen 
een bijzondere zegel van 55+25 
cent ter gelegenheid van de Dag 
van de Postzegel; een Europazegel 
van 55 cent (astronomie); twee ze
gels van 55 cent in de reeks 'Post' 
('Post Universal 2') en een bijzon
dere zegel van 145 cent in de serie 
'Werelderfgoed Unesco' (Eisleben 
en Wittenberg, gemeenschappe
lijke emissie met postadministra
tie van de Verenigde Naties. Er 
zijn ook speciale stempels in 
gebruik: 'iBRA/NAPOSTA' (alle 
dagen); '60 jaar Bondsrepubliek' 
(alleen 6 mei); 'Dag van de Jeugd' 
en 'AIJP' (8 mei) en 'Europees 
Filatelistencongres' en 'Dag van 
de Sport (9 mei). Deutsche Post 
geeft tijdens IBRA/NAPOSTA ook 
nog twee speciale postwaarde
stukken uit. 

vinden, In de IBRA/NAPOSTA
bibliotheek. 
Al met al  zo 'n 1.800 kaders, 
verdeeld overeen aantal hallen 
za l het niet eenvoudig zijn om 
als bezoeker een 'wandelroute' 
te kiezen die volledig recht doet 
aan het tentoongestelde. Maar 
gelukkig IS er in Essen een 
mooie tentoonstellingscatalogus 
beschikbaar die u in staat stelt 
om, voor u op stap gaat, eerst 
een keuze te maken die u brengt 
waar u wezen wilt. Dat kost dan 
wel enkele euro's, maar als u dat 
een bezwaar vindt kunt u ook 
alvast op internet {www.ibra.de 
en www.naposta.de, zie Exponate) 
wat rondneuzen. 

Rariteitenkabinet 
Wie in Essen echt wil water
tanden doet er goed aan het 
zogenoemde rariteitenkabinet 
in Hal 5 te bezoeken. Daar is 
bijvoorbeeld een briefte zien die 
de allereerste Duitse postzegel, 
de Schwarze Einser, in de schijn
werpers zet. Op dat couvert, de 
zogenoemde EichstattBrief, is 
een prachtig blokje van zes van 
de Beierse zegel van ^ Kreuzer 
te zien, ontwaard met een ook 
al schitterend MühlradStempel 
(nummer 336) dat in Straubing 
werd geplaatst. De naam van 
de briefis ontleend aan de plek 
waar de envelop werd ontdekt: 
een archief in Eichstätt, waar het 
couvert onverwachts, in 1959, 
boven water kwam. De brief was 
in 1973 voor het laatst op een 
tentoonstelling te zien. 
De EichstattBrief is echter niet 
het filatelistische hoogtepunt 
van het rariteitenkabinet. Die eer 
komt toe aan de zogenoemde 
Bordeauxbrief, een poststuk 
waarop de nummers i en 2 van 
Mauritius te vinden zijn, dus de 
fameuze zegels met het incorrec
te Inschrift POSTOFFICE. Het 
gaat om het duurste poststuk ter 
wereld; de Bordeauxbrief kwam 
In 1993 voor het laatst onder de 
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Pas in 195g ontdekt. ...de schitterende 'EichstattBnef... 

Het indnjkwekkende evenementencomplex van Messe Essen verleent gastvrijheid. 

hamer en bracht toen 6.5 miljoen 
Duitse marken op. Tegenwoor
dig schat men de waarde van de 
briefop wellicht vijf miljoen euro. 
Maar het draalt In het rariteiten
kabinet vooral om het jubileum 
van de eerste Duitse postzegel, 
de Schwarze Einser dus: die viert 
dit jaar zijn honderdzestigste 
verjaardag. Vandaar dat in het 
kabinet ook andere topstukken te 
vinden zijn die dit jubileum luis
ter bijzetten, zoals een brief met 
twee strips van drie van deze 
1 Kreuzerzegels en een aantal 
imposante veldelen. 

Specialisten en de jeugd 
Nog even over de Hallen 5 en 9: 
daar zal het op de vijf dagen du
rende tentoonstelling wemelen 
van de jeugd, respectievelijk de 
gespecialiseerd verzamelende 
filatelisten. Hal vijf wordt het 
thuishonk van de zogenoemde 
Arbeitsgemeinschaften (ArCe's) 
 zo'n 8o(!) in getal  en Hal 
negen moet de magneet worden 
die de jeugd naar de tentoonstel
ling trekt. Wat die jeugd betreft: 
die kan als ze dat wil 'postkan
toortje spelen', het centrum van 
de Duitse jeugdfilatelie bezoeken 
(spelletjes, ontspanning, creatief 
met zegels bezig zijn) of op 
ontdekkingsreis gaan dankzij het 
speciale programma dat onder 
de titel 'Van hiëroglyphen tot aan 
maanbrieven' georganiseerd zal 
worden. 
En laten we Hal 12 ook niet 
vergeten: hier strijken de verte
genwoordigers van de postze
gelhandel neer: veilinghouders, 
uitgeverijen, filatelistische 
tijdschriften en natuurlijk veel, 
heel veel handelaren. De 3.800 
vierkante meter die hiervoor ter 
beschikking staan zullen, zo is 
de verwachting, tot de laatste 
centimeter benut zijn. 

Nóg meer informatie 
Standhouders, het aanbod op 
de speciale veiling, een lijst van 
gespecialiseerde verenigingen 
en nog veel meer informatie is te 
vinden als u een bezoek brengt 
aan een van de officiële websites: 
www.ibra.de o^ www.naposta.de. 
Alvast veel plezier gewenst, 
tijdens uw bezoek aan Essen! 

MESSE 
^ ^ 

Congr«ss Center 
W n t 

In rood gedrukt, de vi/imposante evenementenhallen waar IBRA, NAPOSTA en de internationale postzegelbeurs zullen neerstrijken. 

http://%7bwww.ibra.de
http://www.naposta.de
http://www.ibra.de
http://www.naposta.de


DE PILGRIM FATHERS EN HUN 
REIS MET DE MAYFLOWER 

DOOR W I L L E M H O G E N D O O R N , LEIDEN 

De Pilgrim Fathers waren Engelse 
calvinisten (puriteinse protes
tanten) uit Nottinghamshire, 
die zich vanwege hun geloof 
niet meer thuis voelden in hun 
vaderland. Een groep van deze 
religieus ontheemden vertrok 
uit Engeland en kwam in 1608 
aan in Amsterdam. Omdat zij 
zich ook in onze hoofdstad niet 
gelukkig voelden, verruilden de 
meeste Pilgrim Fathers Amster
dam in 1609 voor het tolerante 
Leiden [ajheeldingi). De voor
naamste redenen om van Am
sterdam naar Leiden te gaan had 
te maken met het feit dat Leiden 
een beroemde universiteit had 

De Pilgrim Fathers - een groep religieuze separatisten 

- voeren in het begin van de zeventiende eeuw naar 

Amerika. Maar voor ze dat deden verhuisden ze eerst, in 

1609 (dus dit jaar vier eeuwen geleden), van Amsterdam 

naar Leiden. En daarna? Dat leest u hieronder. 

{aftieelcling 2) en over een bloei
ende lakenindustrie beschikte 
(cT/fceeW/ngj). De voorganger van 
de Pilgrim Fathers, ds. John Ro
binson, diende voor hem en zijn 
ongeveer honderd volgelingen 
een schriftelijk verzoek tot ves
tiging in bij het Leidse stadsbe

stuur. Op 12 februari 1609 werd 
dit rekwest beantwoord met een 
schrijven, waarin de volgende 
(veelzeggende) zinsnede stond: 
Geer) eenicke persoonen weygeren 
vrije ende iybre incompst omme 
binnen deze stede haer woonplaets 
te nemen. 

Robinson en de zijnen kochten 
een stuk grond bij de Pieterskerk, 
de Groene Poort genaamd. 
Er werd door hun aanwezig
heid ook wel gesproken van 
de Engelse Poort; ze bouwden 
er eenentwintig huisjes. Later, 
in 1683, werd op deze plek het 
Jean Pesijnhofje gesticht. Op het 
velletje Mooi Leiden [ajbeelding 
4), uitgegeven in maart 2006, 
zien we de leider van de Pilgrim 
Fathers, John Robinson, fietsen in 
westelijke richting naar Amerika. 
Ds. Robinson stierfin 1625 in 
Leiden; hij ligt begraven in de 
Leidse Pieterskerk. 
Volgens sommigen hebben de 
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Pilgrim Fathers het 3 oktoberfeest 
van Leidens Ontzet [afbeelding 
5) naar Amerika meegenomen. 
Later schoofde datum van dat 
feest op naar de vierde donder
dag in november. Deze nationale 
feestdag staat nu bekend als 
Thanksgiving Day (afieelding 6). 

Vertrek uit Delfshaven 
Door de slechte economische 
omstandigheden besloten de 
Pilgrim Fathers naar de 'Nieuwe 
Wereld' te trekken. De helft van 
de gemeenschap vertrok op 22 
juli 1620 naar Southampton, 
waar ze zich voegden bij een 
grotere groep, om de oversteek 
te wagen. Op een postzegel paar
tje van het eiland Man zien we 
de 'Leidse' groep in Delfshaven 
met roeibootjes naar het klaarlig
gende schip Speedwell varen, om 
er in te schepen [afbeelding fj. 
De naam Delfshaven verwijst 
naar het feit dat de plaats is ont
staan als voorhaven van Delft. 
Tot 1811 bleef het bi) Delft horen, 
daarna werd het een zelfstandige 
gemeente. Het is ook de geboor

teplaats van Piet Hein. In i886 
werd de zelfstandige gemeente 
opgeheven en bij Rotterdam 
gevoegd. Een Nederlandse 
herdenkingsenvelop herin
nert hieraan: die laat het oude 
gemeentewapen van Delfshaven 
zien [afbeelding S). 

De reis met de Mayflower 
Het was de bedoeling dat de 
Pilgrim Fathers met twee schepen 
(de eerder genoemde Speedwell 
en het grotere schip de Mayflo
wer) naar Amerika zouden varen. 
Op 15 augustus 1620 verheten 
de beide schepen de haven van 
Southampton. De Speedwell 
ging echter lekken en beide 
schepen keerden daarop terug 
naar Dartmouth [afbeelding 9); 
de Speedwell wera daar gerepa
reerd. Op 2 september vertrok
ken beide schepen weer. De 
Speedwell ging weer lekken en nu 
voer men terug naar Plymouth. 
Hier besloot men om met één 
schip, de Mayflower, verder te 
gaan, met alle passagiers aan 
boord. Op 18 september verliet 

de Mayflower de haven van 
Plymouth, waarna men op 21 
november 1620 aankwam in de 
baai Cape Cod. Op een Engelse 
herdenkingsenvelop [afbeelding 
io) staan alle eerdergenoemde 
vertrekdata ook vermeld. 
Omstreeks 1620 waren er vier 
schepen die de naam Mayflower 
droegen. Verschillende landen 
hebben één of meer postzegels 
uitgegeven met een vermel
ding van de naam Mayflower. 
De meeste van deze schepen 
hebben drie masten, met twee 
zeilen per mast [afbeelding 71). 
Alleen op een postzegel van Mali 
zien we drie zeilen afgebeeld 
[afbeelding u). 

Landing in Plymouth 
Op 9 november 1620 klonk op 
de Mayflower 'Land in zicht'. 
De Pilgrim Fathers vielen daarop 
op hun knieën en dankten God. 
Na eerst voor anker te hebben 
gelegen bij Provincetown, in 
de baai van Cape Cod, gingen 
ze uiteindelijk bij de plaats 
Plymouth (Massachusetts) aan 

If' 
« 

' t l II II 
1:%: 

^liOiiRiUMNIB: 

Geen postzegel dit jaar, die de 
komst van de Pilgrim Fathers naar 
Leiden in 1609 herdenkt? Dan 
doen het zélf maar, moet de Leidsc 
Verecnifling van Postzegelverzamelaars 
hebben gedacht. Met bovenstaan
de, prachtige persoonlijke postze
gel als resultaat! Het ontwerp van 
de zegel is van de hand van Frans 
Hemelop. 

land [afbeelding 12). Alle 102 
Pilgrims aan boord van de May-

ßower overleefden de overtocht; 
al hun namen zijn bekend. 

De Plymouth Colony 
De Pilgrims 'overwinterden' bij 
de Mayflower Er brak griep uit, 
een zieWe waaraan een groot 
aantal P/7gnms overleed. In 



het voorjaar gingen ze hutten 
bouwen en dat was het begin 
van de Plymouth-kolonie. Op 21 
maart 1621 verlieten alle Pilgrims 
de Mayflower en vestigden zij 
zich op het vasteland {afieel-
dingi4). De Pilgrims begonnen 
om in hun levensonderhoud 
te voorzien graan te zaaien en 
ze bouwden stevige huizen {af
beelding 15). Ze ontmoetten een 
behulpzame Indiaan, Squanto 
genaamd {afbeelding i6), die 
hen leerde hoe ze vis moesten 
vangen. Ook zorgde hij voor een 
ander soort zaad om graan te 
telen. Dit 'gecultiveerde' graan 
was beter dan het graan dat de 
Pilgrims uit Europa hadden mee
genomen. Verder gebruikten ze 
vrij primitieve voorwerpen, zoals 
de op een postzegel afgebeelde, 
zeventiende eeuwse Plymouth 
Colony betty-lamp {ajbeelding iy). 

Myles Standish 
Als in dit artikel iemand van de 
Pilgrim Fathers apart genoemd 
behoort te worden, dan is 
dat toch wel Myles Standish 
{afbeelding iS). Hij was de 

militaire kapitein op Plymouth en 
verantwoordelijk voor de veilig
heid en de verdediging van de 
Pilgrims. Hij was een beroeps
militair, die ook in Nederland 
(Leiden) diende en die daar door 
ds. Robinson werd benaderd 
om mee te gaan naar Amerika. 
Hij was waarschijnlijk de eerste 
Pilgrim die in Amerika aan land 
stapte. Eerst moest er gevoch
ten worden tegen de Indianen, 
die hen als indringers zagen, 
later gaf Standish de Indianen 
lessen in Europese krijgskunde. 
Standish werd in 1584 geboren 
m Elienbane, op het eiland Man 
{afbeelding iq). Daar is men nog 
steeds trots op deze 'held van 
Nieuw Engeland', een feit dat 
ook postaal tot uitdrukking werd 
gebracht {afbeelding 20). Het is 
echter de vraag hoe Myles Stan
dish er nu precies uitzag; op een 
Amerikaanse envelop {afbeelding 
21) staat de handtekening van 
Standish en we zien een portret 
dat mogelijk Standish uitbeeldt. 
Dit portret werd ontdekt in een 
winkel in Boston in 1877; het was 
voorzien van een etiket met de 

tekst 'M. Standish, 38 jaar'. Maar 
is he tdèM. Standish? 

Het Mayflower Compact 
De Pilgrim Fathers sloten een 
overeenkomst over het vestigen 
van hun kolonie, het zoge
noemde Mayflower Compact. 
Ze kwamen overeen om een 
gemeenschap met zelfbestuur 
op te richten. Ook beloofden ze 
submission (ondergeschiktheid) 
en obedience (gehoorzaam
heid) te zullen betrachten. 
De overeenkomst werd op 21 
november! 620 ondertekend 
door eenenveertig Pilgrim Fathers 
{afbeelding 22). Het Mayflower 
Compact wordt wel het eerste 
regeringsdocument genoemd 
van Europeanen die zich op 
het grondgebied van het latere 
Verenigde Staten vestigden; 
het wordt gezien als het begin 
van de democratie aldaar. Veel 
bekende Amerikanen stammen 
af van de Pilgrim Fathers, zoals 
George W. Bush {afbeelding 2JD . 

De Mayflower II 
In mei 1624 werd de Mayflower 

gesloopt. Wat er overbleef werd 
gebruikt als haardhout. Maar het 
betekende echter niet het einde 
van de geschiedenis van de 
Mayflower. 
Er kwam een replica, een 
natuurgetrouwe kopie, die in de 
jaren 1955 en 1956 in Brixham 
(Verenigd Koninkrijk) werd 
gebouwd. In 1957 stak dit schip, 
de Mayflower II, onder gezag van 
kapitein Alan Villiers de Atlanti
sche Oceaan over. Na 53 dagen 
kwam het in Plymouth aan. 
De Mayflower // is nu te zien 
in het maritiem museum in 
Plymouth. 
Op een Engelse herdenkings
envelop {afbeelding 24) zien 
we een stempel met de tekst 
Mayflower 11/ Maiden Voyage. 
De uitdrukking Maiden Voyage 
houdt in dat het om de eerste 
reis op eigen kracht van een 
schip gaat; de datum in het 
stempel maakt duidelijk dat de 
Mayflower II in april 1957 vertrok. 
Op de achterzijde van de 
envelop staat het aankomst
stempel: 13 juni 1957 in Ply
mouth {afieelding25). 
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TIDAK SOEKA TERIMA 
DOOR PETER STORM VAN LEEUWEN, NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL 

Laten we in gedachten eens 69 
jaar teruggaan in de tijd. Naar 
Java, het belangrijkste eiland van 
de Gordel van Smaragd. De aan
leiding van onze denkbeeldige 
reis is de hierbij afgebeelde brief 
uit Kediri. 
Kediri is de redelijk grote en heel 
oude hoofdplaats van de gelijk
namige residentie in Oost-Java, 
prachtig gelegen aan de rivier 
Brantas, met in het westen de 
vulkaan Wilis die als een puist 
uit het landschap oprijst, en in 
het oosten de beruchte vulkaan 
Kloet. Uit de volkstelling van 1930 
blijkt dat Kediri 48.567 inwoners 
heeft, waarvan 1.028 Europe
anen. Kediri is ook een van de 
zeventien gewesten waarin het 
binnenlandse bestuur op Java 
(inclusief het eiland Madoera) 
is verdeeld, met aan het 
hoofd een Nederlandse 
resident. Naast deze 
koloniale bestuurlijke 
indeling kent Java (en 
Madoera) ook een zo
geheten inlands bestuur, 
waarbij de beide eilanden 
zijn verdeeld in zeventig 
regentschappen, met 
aan het hoofd een Ja
vaanse (op Madoera een 
Madoereese) ambtenaar, 
de regent (boepati in het 
Indonesisch). Meestal is 
de regent een aristocraat 
van adellijke komaf en 
beheerst hij ook de Ne
derlandse taal. De Ne
derlanders dienen deze 
hoge Javaan met meer 
dan gewoon respect te 
behandelen. Meestal 
gebeurt dat ook wel, en 
niet alleen door de be
stuursambtenaren. Wil 
men iets van de Indone- vnni 
sische bevolking gedaan 
krijgen, dan moet dat 
eerst de goedkeuring wegdragen 
van de regent. Het is logisch dat 
de Javaan zijn eigen bestuurder 
meer volgt dan de kolonisator. 

De regent weigert 
Nu kijken we naar de brief Het 
is een lokale brief verzonden op 
l/februari I930tussen4en 5 uur 
in de namiddag (17.2.30 4-5/^), 
geadresseerd 'Aan De Regent 
van Kediri'. Hoewel de afzender 
rechtsboven 'fr' (franco, oftewel 
port is betaald) schreef is ver
zuimd om op de brief een fran-
keerzegel van 12/4 cent te plak
ken (dit tarief geldt van 1 februari 
1907 tot 1 oktober 1937). Daarom 
stempelt de postbeambte het 
omkaderde stempeltje ONTOE
REIKEND op de briefvoorzijde 
af Het gevolg is dat de brief 

met tweemaal het ontbrekende 
bedrag wordt belast en beide 
portzegels worden een uur later 
afgestempeld {17.2.30 6-yN). De 
brief wordt door de postbestel-
ler (bestellerstempel B 1) bij de 
regent aangeboden, althans: 
ze is hoogstwaarschijnlijk door 
een bediende van de regent in 
ontvangst genomen. De regent 
moet dus niet alleen het gewone 
briefport, maar ook strafport be
talen. Wie stuurt nou naar deze 
hoge Javaan een ongefrankeerde 
brief? De regent weigert het port 
te betalen, maar niet omdat hij 
daarvoor geen geld heeft. Nee, 
uit principe niet, want de regent 
strafport te laten betalen getuigt 
toch wel van weinig respect. De 
regent geeft zijn bediende daar
om de opdracht de brief terug te 

geen Chinees, zal zo maar 'De 
Regent' schrijven. Dat gaat ge
paard met veel beleefdheidsvor-
men en hoogstwaarschijnlijk ook 
in het Javaans of in het algemene 
Indonesisch (in 1930 nog sim
pel 'Maleis' genoemd, of erger 
nog: pasar maleis, de taal van de 
inlander die 'op de markt' wordt 
gesproken en het soms weinige 
dat de Nederlander dan ook leert 
spreken). Bovendien zal de naam 
van de regent in dat geval ook wel 
vermeld worden. 
Nu laten we onze fantasie even 
de vrije loop. De Nederlandse af 
zender stuurt zijn bediende met 
12)4 cent naar het postkantoor 
om daar een postzegel te kopen 
die hij niet meer in huis heeft. De 
zegel dient op de envelop te wor
den geplakt (de afzender schreef 

OXl'.i.l-.i '.NÜ 

k X ^d A 
--äL^ 

^ 

r 

mmm H 

sturen. Op de achterzijde staat 
met potlood geschreven Jidak 
soeka terima hetgeen betekent 
'wil niet ontvangen'. Op de voor
zijde wordt met potlood een kruis 
gehaald door de geadresseerde 
en schrijft de bediende Kembali 
('terug'). Vervolgens wordt op 
het postkantoor met rode pen 
geschreven 'no. I, Geweigerd, afe. 
onbekend' en geparafeerd. Het is 
nog niet gebruikelijk dat de afeen-
der zijn of haar naam schrijft op 
de envelop. En daardoor ontstaat 
er een nieuw probleem. 
Wie is de afzender? In ieder ge
val wordt op het postkantoor een 
roze etiket ONBEKEND geplakt. 
Maar daarmee is de brief nog niet 
terug bij de afzender. De afeender 
moet welhaast een Nederlander 
zijn. Immers, geen Javaan, en ook 

tenslotte ook het onderstreepte 
'fr' op de envelop) waarna de 
brief dan door de post kan wor
den bezorgd bij de regent. Maar 
de bediende verliest het geld, of 
hij besteedt het onderweg aan 
iets anders en hij durft de brief 
niet mee terug te nemen. De brief 
wordt dus ongefrankeerd verzon
den. Misschien realiseert hij zich 
niet eens dat de regent op die 
manier strafport zal moeten be
talen. Kwaad gedacht? Natuurlijk. 
Maar het zou kunnen. Zo heeft 
de Indische postdienst op 1 sep
tember 1916 het bewijs van ter-
postbezorging van gewone (dus 
geen aangetekende) zendingen 
in het leven geroepen. Was dat 
dan nodig? Blijkbaar wel, want 
deze bewijzen van terpostbezor-
ging voorzagen werkelijk in een 

behoefte; 'Thans kon men de ze
kerheid erlangen, dat de stukken, 
welke men aan de bedienden gaf 
om naar de post te brengen, ook 
werkelijk het postkantoor hadden 
bereikt, hetgeen vroeger slechts 
met aangeteekende stukken het 
geval was,' aldus Ten Dijk in zijn 
boek Postgeschiedenis van Neder-
landsch-lndië. 
Maar de beschuldigende vinger 
kunnen we net zo goed wijzen 
richting de afzender zelf die met 
zijn nalatigheid gewoon 'een 
beetje dom' is geweest. 
Waarschijnlijk is de envelop (aan 
de onderzijde) geopend, om te 
trachten uit de briefinhoud of 
ondertekening de naam te ach
terhalen. Mogelijk is dat gelukt 
en mocht de afeender 25 cent 
betalen; de portzegels zijn ogen
schijnlijk niet nietig (oninbaar) 
verklaard, want anders zou met 
de pen een kruis over de zegels 
zijn getrokken. 

De koning van Kediri 
Een heel verhaal over een brief 
uit Kediri in het oude Indië. Maar 
zoals gezegd: Kediri is ook een 

heel oude plaats. In de 
twaalfde eeuw, honder
den jaren voordat de Ne-

[ derlanders voet aan wal 
zetten, was Kediri zelfs 
een koninkrijkje met als 
koning de legendarische 
Djojobojo. Hij was een 
ziener wiens voorspellin
gen eeuwen later werden 
bewaarheid. Djojobojo 
voorspelde onder meer 
de geboorte in 1785 van 
een Ratoe Adil (eerlijke 
vorst) die het Javaanse 
volk zal leiden en ont
doen van onderdrukkers. 
In dat jaar werd prins 
Diponegoro geboren, 
die bekend is geworden 
van de Java Oorlog (1825-
1830) en slechts dooreen 
lafhartige list kon worden 
gevangen. Omstreeks 
1135 voorspelde Djojo
bojo dat er eens 'een volk 
van gele mensen uit het 
noorden zal komen, dat 
de witte mensen verdrijft 

en op Java zal blijven zo lang een 
djagoengplant leeft, waarna het 
Javaanse volk eindelijk vrij zal 
zijn.' Onzin? Niet voor de Javaan. 

Bronnen: ^ 
Beknopte encydopsdie van Nederlandsch- <=. 
Indië, T.J. Bezemer, ig i i . ° 
Census of 1930 in Netherlands India, _, 
Departement van Landbouw, Nijver- ^ 
heid en Handel, 1933-1936. ^ 
The power qfprophecy. Prince Dipana^ara ^ 
and the end ojan old order in Jam, 1785- ^ 
1855, PeterCarey, 2008. 5 
Binnenlandse en buitenlandse posttarie- ^ 
ven van Nederlands-Indië 1854-1949, 
P. Storm van Leeuwen, Studiegroep AZA 
Zuid-West Pacific (ZWP) 1997-2002. i O 7 
Postgeschiedenis van Nederlandsch-Indië, 
H.A.V. ten Dijk, 1928. 
Staatsblad van Nederlandsch-Indië 
1916 nr. 391, ar t 7a. 
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vlinder Medina Kamerling (Imks uan de zegel, naast uader Antonie) is 
trots op 'haar' zegel; rechts zien we Katja Veen uan TNTPost. 

Op 25 februari jl. nam 
Vlinder Medina, de 3jarige 
docliter van de acteurs 
Antonie Kamerling en Isa 
Hoes, de eerste vlinderze
gels van TNTPost in ont
vangst. Dat gebeurde in 
het Vlinderpaviljoen van 
Artis Zoo in Amsterdam. 
Katja Veen, manager 
Consumentenmarkt van 
TNTPost bood de zegels 
aan Vlinder aan. 
Dat TNTPost een reeks 
velletjes metvlinder
postzegels uitgeeft heeft 
meerdere redenen. Zo 

is het seizoen er bij 
uitstek geschikt voor 
 met de lente in aantocht 
verschijnen ook de eerste 
vlinders weer in ons land 
 maar de zegels dienen 
toch vooral om aandacht 
te vragen voor het nuttige 
werk van De Vlinderstich
tin^. Deze organisatie zet 
zich in voor de bescher
ming van vlinders en 
libellen in Nederland en 
Europa. Het logo van De 
Vlindcrstichtin^ is dan ook 
prominent op de vlinder
velletjes afgebeeld. 

De serie bestaat uit zestig 
velletjes postzegels met 
daarop vlindersoorten die 
in Nederland voorkomen. 
Het eerste postzegelvel, 
dat een Dagpauwoog in 
beeld brengt, is op de ver
kooppunten van TNTPost 
verkrijgbaar. Wie dat vel
letje aanschaft ontvangt 
meten een gratis bewaar
blad met interessante 
informatie over (en mooie 
foto's van) deze kleurrijke 
vlinder. De serie loopt in 
totaal dertig maanden; 
elke maand worden twee 
velletjes uitgegeven, die 
uitsluitend in abonne

ment (15 euro, inclusief 
bewaarbladen) verkrijg
baar zijn. De foto's op de 
zegels zijn gemaakt door 
Johannes van Donge en 
Raymond Friederichs. 
Voor het aangaan van 
een abonnement kunt u 
gebruik maken van de 
antwoordkaart die bij het 
maartnummer van Fila
telie werd bijgesloten. U 
kunt digitaal terecht: op 
collertclub.tntpost.nl klikt u 
linksboven op 'Abonne
menten'. Als u meer wilt 
weten over De Vlinderstich
ting kunt u naar www. 
uiinderstichtina.nl surfen. 

Wist u dat... 
...de Dagpauuioog elke jaar 

overwintert in Nederland 
en dat het daarom een 
van eerste vlinders is in 
Nederland? 

...dat de ondersoort Ba
tava van de Grote Vuurulinder 
alleen in Nederland leeft en 
mterst zeldzaam is? 
...de Disfelulmder (die vooral 
in NoordAfrika over
wintert) elk voorjaar naar 
(onder andere) Nederland 
trekt, maar soms zelfs 
Spitsbergen aandoet? 

...hetOranjctipje (heel 
toepasselijk) meestal rond 
Koninginnedag te zien is? 

...de Konmgmneipage als er 
gevaar dreigt een heel 
onaangename geur kan 
verspreiden? 
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SAMENSTELLING I.E.C.M DEKKER, POSTBUS 157, 
2640 AD PIJNACKER EMAIL VLIEGDEK@)GMAIL.COM 

Lufthans.altala A'i l9 

AEROMOBILI AIRBUS 

Lufthansa IJt 
, . 28 01 .2ÖÖ9~^ ^ ö — ^ 

Interessengemeinschaft 
LufthansaAerophilatelie 
KarlJurgen Schepers 
Krokusweg 23 
53819 NEUNKIRCHEN 
Germania 

^ LUfTHANSA 

% Op 28 januari jl. doopte 
^ de Duitse luchtvaartmaat
S schappij Lufthansa twee 
2 toestellen van het type 
= A319 [i]. 
ZT Omdat het bedrijf begin 
J y februari jl. een aantal 

vluchten maakte van 
Milaan Malpensa naar een 
aantal Europese bestem
mingen, werd meteen ook 
maar een A319 beletterd 

met de tekst Lujthansa 
Italia [2]. 
Een van de bedoelde 
vluchten was die van 
2 februari, van Milaan 
naar Parijs; aan boord 
was post uit Italië, San 
Marino, hetVatikaan en 
de Verenigde Naties. 
Eén dag later, op 3 febru
ari, werd er van Milaan 
naar Barcelona gevlogen, 
met post uit Italië, San 
Marino en het Vatikaan. 

Volt maugurati ïon Arrbus A319 
Da Milano Malpensa verso Ie capttali «jrDpM*> 
BarceIlona Madrid Stuxellei Bucarest 
Budapest Parlgi Londra  Lisbon« 

De Vliegende Holluidcr 
c/o Oficir» de Correos 
Pojte rcsuinie Sucunat 11 
08820 BarccHonx, Spagna 

http://collertclub.tntpost.nl
http://uiinderstichtina.nl
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TeC: 0344-612256 ^-maiC: eagCestamps@Cive.nC 

Zeer scherp geprijsd NEDERLAND, postfris zonder plakker 

D Nr.2q: 
eiOGOr 

13 
17 
19 
21 
22 
32 
32a 

e 110,
€120,
€75,
€180,
€180,
€ 225,
€ 105,

33a 
41 
49 
5055 
5676 
61b+c 
66 
67 
70 
71 

€75,
€ 120,
€750,
€40,
€ 2800,
€ 695,
€95,
€50,
€32,

€40,

D Nr.ad: 
e2U0O,

caiWlcaat 
aMuk 

72 
81 
82-83 
8446 
87-89 
102 -103 

€70,-

€49,50 
€18,-

€ 520,-
€27,-

€140,-

104-105 
110-113 
114-120 
121-131 
132-133 
134-135 
136-138 
139-140 
141-143 
163-165 
166-168 

€ 510,
€ 12,50 
€55,
€ 795,
€135,
€60,
e 145,
€15,
€15,
€ 425,
€9,

199 X/m 331 ä 45% C.W. 
346349 e 285,
518537 e 635,

Nr.4: CMCüMt 

H. Koopman 

Zeer voordelig NEDERLAND, postfris, periode 19502007 
Alle series van nr. 5 3 8 t / m nr. 7 5 6 zijn apart te bestellen è 3 0 % C.W. (bv. nr. 5 5 6  5 6 0 voor € 34,50) . 
Alle series van nr. 7 5 7 X/m nr. 1 0 6 3 zijn apart te bestellen ä 2 5 % C.W. (bv. nr. 8 5 4 blok kinderzegels voor € 10,). 
Vanaf nr. 1 0 6 4 X/m nr. 2 3 6 5 , 1 0 % onder postkantoorprijs (ook apart te bestellen), (bv. verhulsvelletje nr 1 6 7 2  €5 ,75) . 
Vanaf nr. 2 3 6 6 t / m 2 5 4 9 te bestellen voor postkantoorprijs (ook apart te bestellen) 

Luchtpost 
13 e 
&« € 
9 € 
1213 € 
Internering 
1 e 
2 € 

145,
45,
47,50 
325,

245,
140,

3 1 
Z «O 

Mooi gebruikt NEDERLAND 

Nr. 80, €375,met 
certificaat C. Muls 

13 
46 
712 
1318 

€75,
€45,
€120,
€90,

19 t/m 43 ä 30% C.W. 
44 € 30,
4577 ä 30% C.W. 
48 € 275,
49 € 45,
5055 e 0,75 

5676 € 13,
61 b+c € 575,
7879 ä 30% C.W. 
80 € 375,
81100 ä 30% C.W. 
101 €395,
102129 ä 30% C.W. 
130 € 125,
131 € 120,
132373 ä 30% C.W. 
374773 è 25% C.W. 

Roltandlng 
118 
1931 
3356 
5770 
7173 
7477 
7881 
8285 
8&89 
9093 

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

9497 
98101 

Port 
1 
2 
312 
1326 
2728 
2930 
3143 

€20,
€18,

€4,50 
€6,
€35,
€18,
€60,
€4,
€45,

4460 
67a+b/68a■^b 

Dienst 
18 
915 
1619 
Telegram 
112 
loichtpost 
1213 

€7,50 
€550,

€ 110,
€22,
€ 17,50 

€ 1300," 

€85,

Orlglnele PTTJaarcoiiectIes, postfris, zeer voordelig 
1976 e 35,-
1977 e 10,-
1978 € 8,-
1979 e 6,-
1980 € 10,-

1981 € 9,-
1982 € 8,-
1983 € 8,-
1984 € 8,-
1985 € 10,-

1986 e 11,-
1987 € 11,50 
1988 € 10,-
1989 € 7,75 

1991 e 10,-
1992 e 14,-
1993 € 14,-
1994 € 16,-

1990 € 12,50 1995 €21,-

1996 € 24,-
1997 € 25,-
1998 € 26,-
1999 € 28,-
2000 € 29,-

2001 € 44,-
2002 € 41,-
2003 e 40,-
2004 € 39,-
2005 € 39,-

2006 e 46,-
2007 e 47,50 

NI. nr 3 In paar 
€150,-

INDONESIË, postf risse Jaargangen Ind. blokken en zegels uit blok (tot 1989) 

1970 €21,- 1974 €31,- 1978 €13,- 1982 €195,- 1986 €11,- 1990 €27,- 1994 €27,- 1998 €51,-

1971 €32,- 1975 €14,- 1979 €12,- 1983 €46,- 1987 €17,- 1991 €27,- 1995 €28,50 1999 €32,-

1972 €18,- 1976 €24,- 1980 €31,- 1984 €47,- 1988 €98,- 1992 €29,- 1996 €52,- 2000 €37,-

1973 €15,50 1977 €34,- 1981 €35,50 1985 €9,- 1989 €99,- 1993 €31,- 1997 €18,- 2001 €32,-

NEDERLANDSE ANTILLEN, postfrisse ARUBA, postfrisse Jaargangen 
1990 € 12,-
1991 € 15,50 
1992 € 17,-
1993 € 12,50 

1994 
1995 
1996 
1997 

€23,50 
€16,50 
€27,
€34,50 

1998 € 46,-
1999 € 46,-
2000 e 44,-
2001 € 52,-

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

1990 
1991 
1992 
1993 

€ 10,25 
€9,50 
€7,
€8,

1994 € 7,75 
1995 € 11,
1996 € 10,
1997 € 17,50 

1998 
1999 
2000 
2001 

€10,50 
e 14,25 
€12,75 
€11,

VERENIGD EUROPA, postfrisse jaargangen Incl. blokken, zonder velletjes en postzegelboekjes 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

€75,-

€48,-

€4,-

€4,20 
€34,-

€9,50 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

€13,-

€15,-

€17,-

€18,-

€11,-

€13,-

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

€14,-

€20,-

€17,-

€17,-

€42,-

€20,-

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

€28,-

€29,-

€3X-

€27,-

€26,-

€22,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

€14,-

€19,-

€22,-

€37,-

€31,-

€36,-

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

€55,-

€42,-

€48,-

€40,-

€40,-

€51,-

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

€80,-

€60,-

€50,-

€41,-

€53,-

€53,-

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

€50,-

€72,-

€66,-

€47,-

€65,-

DUIT5LAND, postfrisse jaargangen 

1970 €6,25 1974 €9,- 1978 €12,- 1982 €19,- 1986 €14,- 1990 €20,- 1994 €24,-
1971 €13,20 1975 €10,- 1979 €9,- 1983 €12,- 1987 €15,- 1991 €34,- 1995 €22,-
1972 €13,50 1976 €8,- 1980 €9,- 1984 €12,- 1988 €19,- 1992 €34,- 1996 €21,-
1973 €11,- 1977 €10,- 1981 €9,- 1985 €14,- 1989 €21,- 1993 €25,- 1997 €25,-

1998 
1999 

€21,
€20,

1 ISnelle levering na vooruitbetaling op SNS4>ank rek.nr. 94.4136.400. WIJ bieden volledige kwaliteitsgarantie. Voor bestellingen vanaf €40,
worden geen verzendkosten t)erekend. Betere series en nummers worden geleverd met certificaat van eclitheid. Bezichtiging altijd mogelijk na 

mailto:eagCestamps@Cive.nC


Opgaven voor deze rubriek 
in het juninummer 2009 
(verschijnt medio juni 2009) 
moeten uiterlijk op i mei 2009 
in het bezit zijn van de redactie 
van 'Filatelie', Achtergracht 71, 
1381BL Weesp of op die datum 
per email (pKiIütelie(p)tip.nl) 
zijn ingezonden. 

Voor opnamen onder het 
kopje 'Ruildagen' moet u de 
volgende gegevens vermelden: 
datum, plaats, locatie, adres 
locatie, openingstijden en een 
telefoonnummer voor nadere 
informatie. Er wordt slechts 
één telefoonnummer vermeld. 
Emailadressen of adressen van 
websites worden niet opgeno
men. Onvolledige opgaven van 
evenementen kunnen 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 aansprakelijkheid voor 
eventuele fouten in de evene
mentsgegevens. 

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 aangeboden. 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. 

TENTOONSTELIINGEM 
EN MANIFESTATIES 

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 10 tot 17 
uur. Informatie: Bietenakker 
33, 2723 XD Zoetermeer of 
op de website (www.brieven
beurs.com). 
9 en 10 mei: 

o Herentals (België). Herendalia 
° 20og, regionale postzegel
<>■ tentoonstelling met wed
_. strijdkarakter, georganiseerd 
^ door de postzegelkringen 
° 'Ontspanning Herentals 'en 
^ 'Themakempen' , alsmede 
3 de Koninklijke Landsbond 
" der Belgische Postzegel
2 kringen KLBP. Scheppers 
^ Instituut, Scheppersstraat 9. 

Expositie in alle disciplines. 
ftTft Voorverkoop van vier nieuwe 
ml t Belgische postzegelemissies. 

MegaFila (met jeugdatelier), 
handelarenstands. Inlichtin
gen: Jozef Ghys, Tramstraat 
10, B2300 Turnhout, tele
foon 432(o)i4852i85 of per 

email (jef.3hys@telenet,be). 
18, ig en 20 september: 
Soest. RKein Ruhr Posta 'og. 
Stadthalle, Dasselwall i. 
Nadere gegevens ontbreken. 
Informatie: FranzJosef 
Lindauer, Thomästraße 59, 
Soest (Duitsland). 
i tot en met 4 oktober: 
Capelle aan den IJssel. Jubi
leumtentoonstelling, 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 
Festival o/Philately, 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 Ronie 
(Italië) of de speciale website 
(uiU)u;.italia20og.it). 
6, 7 en 8 november: 
KlimmenA'oerendaal. 
3gste 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 20og). 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: vdbo
hand(a)planet.nl). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

9 april: 
Kloetinge. Amicitia, Schim
melpenninckstraat 14,1922. 
Telefoon 0113227945. 
II april: 
Drenten. Open Hof, Co
pernicuslaan (ingang t.o. 
busstation), 13.3016.30. 
Telefoon 0321314305. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 39ga, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
1016. Telefoon 02356i392g 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. Water en 
Vuurhuis, Laurentiusstraat i, 
12.3016.30. Telefoon 022g
852837. 
Leusden. De Til, Hamers
veldseweg30,1316.15. 
Telefoon 0334943220. 
Maassluis. Koningshof, 

Uiverlaan 20,1216. Telefoon 
0105916747. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.3014.30. Tele
foon 0651118436. 
Zeist. Christelijke Scho
lengemeenschap, Graaf 
Adolflaan, 1015.30. Telefoon 
0654344840. 
13 april: 
Eindhoven. Van der Valk, 
Aalsterweg 322,1016. Tele
foon 0306063944. 
Susteren. Bie Alois, Rijksweg 
Noord 21, 2022. 
15 april: 
Markelo. De Haverkamp, 10
16. Telefoon 0547363000. 
16 april: 
EttenLeur. Turfschip, Lange 
Brugstraat 63, igonbekend. 
Telefoon 0765035524. 
Welbergen (gem. Steenber
gen). De Vaert, Kap. Kock
straat 54, ig22. Telefoon 
0167563887. 
17 april: 
Leiden, 't Spoortje, Bern
hardkade 10, ig21.30. 
Telefoon 0715611719. 
18 april: 
Aalsmeer. Parochiehuis, Ger
berastraat, g.3015. Telefoon 
02g7343885. 
Assen. Contactdag NVTF 
(uitsluitend thematisch). Wieler
home. Stadsbroek i ia , 1016. 
Telefoon 0334g43265. 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,1317. Telefoon 0182
615136. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 39ga, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Mijdrecht. De Meyert, Dr. J. 
van der Haarlaan 6, 9.3013. 
Telefoon 029728g322. 
Papendrecht. De Palm, Van 
derPalmstraat3,1016. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), g.3014.30. Tele
foon 0651118436. 
Steenwijk. De Meenthe, Sta
tionsplein 1,1016. Telefoon 
0521515835. 
Veenendaal. Veenendaalhal, 
Nijverheidslaan 8,1016. 
Telefoon 03i85i756g. 
Woudenberg. CC De Camp, 
De Bosrand 15,1316.30. 
Telefoon 0332863510. 
19 april: 
Helmond. De Kamenij, Je
roen Boschstraat 19, g.3014. 
Telefoon 04g255372i. 
KerkradeHolz. Catharina
hoes, Lambertistraat 12,10
13. Telefoon 0455415088. 
Rotterdam. Airporthotel, 
Vliegveldweg 5g, 1016. 
Telefoon 0306o63g44. 
Schagen. De Groene 
Schakel, Mauvestraat 161, 
1012.30. Telefoon 0224
2g84i6. 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraat ia, g.3012.30. 
Telefoon 0413367786. 
WijchenOost. OZO, Urnen
veldweg 10,1013. Telefoon 
0485317520. 
24 april: 
RotterdamZuid. De Laren
kamp, Slinge 303,1117. 
Telefoon 0i8i6i5g86. 
Wijk bij Duurstede. 
Vikinghal, Karolingerweg 
234,1115.30. Telefoon 06
22650760. 

25 april: 
Bilthoven. Filatelistische 
contactgroep Oost Europa, 't 
Vogelnest (bij Zuiderkapel), 
Boslaan i, 1016. Telefoon 
0346572593 (na 19 uur). 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,12.3015.30. 
Telefoon 0181415640. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3g9a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 1316. 
Telefoon 0475321179. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.3014.30. Tele
foon 0651118436. 
Welbergen (gem. Steenber

gen). De Vaert, Kap. Kock
straat 54,1014. Telefoon 
0167563887. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,1016. Telefoon 
0384216493. 
26 april: 
Alkmaar Noord. Sporthal, 
Arubastraat 6, g12. Telefoon 
0227542286. 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 1016. 
Telefoon 0206g42002. 
Echt. De Weegbrug, Loper
weg 10, g.3012. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
1015. Telefoon 0263271979. 
27 april: 
Nijmegen. De Klokketo
ren. Burg. Slotemaker de 
Bruïneweg, ig22. Telefoon 
0243974654
30 april: 
Warnsveld. Nutsgebouw, 
Breegraven i, 1016. Telefoon 
0575522040. 
1 mei: 
Leiden, 't Spoortje, Bern
hardkade 10, ig21.30. 
Telefoon 07i56i i7 ig . 
2 mei: 
Heeze. De Brug, Ginderover 
2,1217. Telefoon 040
2263ig2. 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 7g, 1216. 
Telefoon 0786814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 39ga, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Lisse. ' tPoelhuys, Vival
distraat4,1016. Telefoon 
0252411406. 
Meppel. Trias, Groenmarkt 
2,1014. Telefoon 052g
432746. 
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 02g7525556. 
Waalwijk. Ouwe Toren, 
Loeffstraat 107, g15. Tele
foon 04i656i5g3. 
3 mei: 
Nieuwegein. HetVeerhuis, 
Nijenmonde 4,1016. Tele
foon 0306o63g44. 
Obdam. De Brink, Dorps
straat 153, gi2. Telefoon 
0226452047. 
Venlo. Limianz, Kaldenker
kerwegi82b, 1013. Telefoon 
0773820064. 
6 mei: 
NoordwijkBinnen. Speciaal 
voor ouderen. De Wieken, 
Wassenaarsestraat 5,13.30
17. Telefoon 07i36i4ig8. 
7 mei: 
EttenLeur. Turfschip, Lange 
Brugstraat 63,13.3016.30. 
Telefoon 0765035524. 

gmei: 
Bodegraven. Rjjngaarde, 
Rijngaarde i, 9.3016.30. 
Inleveren materiaal voor 'De Post
zegelvriend' mogelijk. Telefoon 
o65326o57g. 
Dronten. Open Hof, Co
pernicuslaan (ingang t.o. 
busstation), 13.3016.30. 
Telefoon 0321314305. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3gga, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
1016. Telefoon 02356i392g 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. Water en 
Vuurhuis, Laurentiusstraat i, 
12.3016.30. Telefoon 0229
852837. 
Leusden. De Til, Hamers
veldseweg3o, 1316.15. 
Telefoon 0334943220. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,1216. Telefoon 
0105916747. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.3014.30. Tele
foon 0651118436. 
Zeist. Christelijke Scho
lengemeenschap, Graaf 
Adolflaan, 1015.30. Telefoon 
0654344840. 
10 mei: 
AnnaPaulowna. Veerbrug, 
Sportlaan 21, g.3013. Tele
foon 0223531518. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475
463303 
EttenLeur. De Nobelaer, A. 
van Berchemlaan 2,1016. 
Telefoon 0306063944. 
WijchenOost. OZO, Urnen
veldweg 10,1013. Telefoon 
0485317520. 
11 mei: 
Susteren. Bie Alois, Rijksweg 
Noord 21, 2022. 
14 mei: 
EttenLeur. Turfschip, Lange 
Brugstraat 63, igonbekend. 
Telefoon 0765035524. 
Kloetinge. Amicitia, Schim
melpenninckstraat 14, ig22. 
Telefoon 0113227945. 
Welbergen (gem. Steenber

gen). De Vaert, Kap. Kock
straat 54, ig22. Telefoon 
0167563887. 
15 mei: 
Leiden, 't Spoortje, Bern
hardkade 10, ig21.30. 
Telefoon 0715611719. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

28 april: 
 MOOI Nederland 200g (Roosen
daal): velletje met vijf postze
gels van 44 cent (gegomd); 
 MOOI Nederland 200g (Ooster
hout): velletje met vijf postze
gels van 44 cent (gegomd); 
 Drie generaties koninginnen; 
velletje met één postzegel van 
7 euro (gegomd). 
12 mei: 
 Jubileumpostzegels 2009: 
tien gegomde zegels van 
44 cent in een velletje (vijf 
versies: KWF, Cordaid Men
sen in Nood, Vogelbescher
ming, Zonnebloem en SOS 
Kinderdorpen). 
16 juni: 
 Mooi Nederland 2009  Delf
zijl: velletje met vijf postze
gels van 44 cent (gegomd); 
 Mooi Nederland 2009 (ver
zamelvel): velletje met vijf 
verschillende postzegels van 
44 cent (gegomd). 

http://www.brievenbeurs.com
http://www.brievenbeurs.com


MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082,2518 AD 
's Gravenhage, telefoon 
0703307500, infolijn 070
3307575, fax: 0703608926 
Internet: www.muscom.nl 

Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdagvan 1017 uur, zater
dag, zondag en feestdagen 
1217 UT 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, 65plussers 
6 euro (identiteitsbewijs 
verplicht). Kinderen tot 3 
jaar gratis, 4 t/m 12jarigen 
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 datum waarop u 
voor onderzoek terecht kunt, 
is donderdag 23 april a.s. 

U kunt het materiaal in het 
depot alleen op afspraak 
bezichtigen. Neem contact 
op met Monique Erkelens 
of Harriet van der Veen 
(telefoon 0703307563 of 
3307567) of stuur een mailtje 
aan merkElens(ä)muscom.nl of 
hvdi;cen(5)muscom.nl. 

Bibliotheek 
De bibliotheekvan het 
Museum voor Communi
catie kunt u na telefonische 
afspraak met mevrouw 
Spiekman (0703307570, in 
de ochtend) raadplegen. 

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in 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 {wivw.nbfo. 
n\) en het aanklikken van de 
Bibliotheekzegel 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 bepaald boek of 
tijdschrift aanwezig is, dan 
kunt u dit met behulp van 
een elektronisch informatie
aanvraagformulier opvragen. 
Het antwoord ontvangt u per 
eraail. Voor alle andere vra
gen kunt u ons op de gewone 
wijze emailen (bibliotheekcö) 
nbjï;.org). De Bondsbiblio
theek: een surfbezoek waard! 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST, POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, EMAIL k.verhulsl@2igg0.ni 

43STE FILATELISTENDAG 

Eind vorige maand, op 
29 maart, vond de 43ste 
Filatelistendag plaats in 
Susteren. Deze dag werd 
georganiseerd door Philate
listenvereniging Gelre Gulick 
Echt Susteren en wel in het 
Patronaat Mariaveld aan de 
Jozefs traat. 
Ter gelegenheid van deze dag 
verscheen een gelegenheids
envelop en werd een bijzon
der poststempel gebruikt, 
met als afbeelding het 88mm 
PAK 43/41 antitankkanon. 
Dit kanon is in Susteren ach
tergebleven tijdens de zware 

gevechten van september 
1944 tot en met januari 1945 
(zie de foto hieronder). In 
deze periode was Susteren 
frontstad. Susteren werd 
op 17 januari 1945 door de 
Engelsen bevrijd. Het Duitse 

kanon is een blijvende herin
nering aan deze tijd. In mei 
2000 is de PAK 43/41 geheel 
opgeknapt en sindsdien heeft 
het kanon weer zijn originele 
zandkleur en de oorspronke
lijke markeringstekens. Het 
monument met het kanon is 
in Susteren (gemeente Echt
Susteren) op het Raadhuis
plein opgesteld. De tekst op 
het monument luidt: 

Op hrt Einde van Wereldoorlog II 
heeft Susteren een zeer zujare 

tol uoorzijn beurijding moeten 
betalen. 

Van september 1944 tot januari 
1945 was deze streekJTont̂ ebied 

en ujoeddc hier het 
oorlogsgeweld. 

Op 7 november 1944 moest de 
beuolkmg van Susteren op last 
uan de Duitsers euacueren naar 

Posterholt. 

Bron en Joto: Ad Smulders 

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 

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

extra regel wordt 3.50 euro 
in rekening gebracht. 
Met uw kleine 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). Op een 
andere wijze kan het niet, 
omdat er een getekende 
machtiging nodig is om het 
verschuldigde bedrag van uw 
bank of girorekening af te 

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

VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KUINE ANNONCE 

BON aHHHl—BW 
l l l l l l l l l I lL 

iiiiiiiiiiiigg^iimii 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. 

AHENTiE! 

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

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

JiiL 
■liini 

■Il 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

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

Naam: zijn/haar eigen bankof gironummer. 

Straat en nummer: 

PC+Plaats: 
(handtekening) 

Telefoon: 
Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 

Giro/banknummer: met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 

Ten name van; verschijnen van'Filatelie'. 

http://www.muscom.nl
http://www.muscom.nl
mailto:k.verhulsl@2igg0.ni


POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 161 
8 en 9 mei 2009. 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
RIJSSENSESTRAAT 203B 
7441 AD NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 
EMAIL info@leopardi.nl 

(O 
O. o o 

0) 

c 
c 
Q. 
O o o 

in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

• KIJKDAGEN: maandag 4 mei t/m donderdag 7 mei 
van 10.00 tot 16.00 uur. Vrijdag 8 mei van 10.00 tot 19.00 uur. 
Zaterdag 9 mei van 8.30 tot 12.30 uur. 

• VEILING: vrijdag 8 mei vanaf 17.00 uur, de zgn. 
'kleine kavels'. Zaterdag 9 mei vanaf 13.30 uur de 
verzamelingen, partijen en dozen. 

• Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
• Veiling 162 wordt gelnouden op 3 en 4 juli 2009 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 
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PRETTIGE PAASDAGEN! 
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POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE 
Piet Heinstraat 112, 2518 CM, Den Haag 
Tel: 070 3625263 Fax: 070 3625415 
Email: admin@postzegelpartijencentrale.nl Een Wereld in 

www.postzegelpartiJencentraie.nl 
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OP HET SPOOR VAN 'S WERELDS 
MERKWAARDIGSTE DRUKPERS 

Portugees Museu da Imprensa herbergt stille getuige 
D O O R W O L F G A N G M A A S S E N EN KARL L O U I S 
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Verzamelaars van klassieke uit
giften van Peru kennen de naam 
van de drukpers waarover het 
in dit artikel gaat ongetwijfeld 
Lecoq De auteur Herbert H Moll 
schreef er het volgende over 
'Van de klassieke Peruviaanse 
emissies zijn de fascinerendste 
wat mij betreft de zegels die op 
de Lecoqpers werden gemaakt' 
Moll somt een aantal zaken op 
die men over de bewuste zegels 
te weten is gekomen Hij meldt 
dat het om de eerste rolzegele
missie ter wereld gaat en dat de 
pers uitsluitend voor dat doel 
werd gebruikt De machine zou 
volgens hem al vele jaren gele
den verdwenen zijn 
Moll heeft lange tijd getracht de 
pers terug te vinden Hij ontving 
meerdere malen de informatie 
dat de machine zich in ergens 
in een tuin van een van de oude 
huizen van Lima zou moeten 
bevinden, maar die berichten 
werden nooit bewaarheid Er zat 
voor Moll met veel anders op 
dan bij de beschrijving van de 
machine en de werking ervan af 
te gaan op beweringen van an
dere auteurs, van wie ovengens 
niemand de pers in werking 
zag Slechts een van die auteurs 
beweerde de machine in het echt 
gezien te hebben ^ 
Die ene auteur over wie Moll 
spreekt was misschien wel Jean 
Baptiste Moens, die al in een 
heel vroeg stadium over de ge
heimzinnige pers schreef, maar 
het zou ook om Emilio Diena 
kunnen gaan, die de pers in zijn 
boek Stamps ofSiahf meerdere 
malen vermeldt Zo heel erg 
duidelijk IS dat uit de literatuur
analyse helaas met op te maken 
Daarna  en dat betekent in 
ieder geval gedurende meer dan 
honderd jaar  heeft niemand de 
machine meer gezien Andere 
auteurs mogen eerdere meldin
gen dan netjes hebben overge
schreven, elk spoor van de pers 
leek definitief te zijn verdwenen 

Productie in stroken 
Dat de pers heeft bestaan leed 
echter geen twijfel Het internet 
bood daarvoor al bescheiden 
aanwijzingen, op een bepaalde 
site werd een 'Porcasiproef uit 
het jaar i860 aangeboden, in 
oranjerode inkt gedrukt op een 
Lecoqmachine De proeftoonde 
volgens de erbij verstrekte infor
matie koning Ferdinand af met 

Als filatelisten enthousiast en met hartstocht naar een 

oude drukpers zoeken, moet het wel om een unieke, 

vrijwel onbekende machine gaan, een apparaat waarmee 

postzegels op een unieke of onbekende manier werden 

geproduceerd. De auteurs van de nu volgende bijdrage 

hadden dan ook redenen genoeg voor een zoektocht. 

A HISTORY OF 

THr POSTAGE STAMPS OF 

SICILY 

EMIUO DIENA 

Titelpagina uan Emilio Dieno s standaard

wak ouer de postzegels van Sicilic 

diens portret in een cirkel 
iS6o  Sicihe^ Dit is geen zetfout, 
want dankzij Emilio Diena weten 
we dat er  inderdaad in de late 
jaren '50 van de negentiende 
eeuw  in Sicilie expenmenten 
zijn uitgevoerd met twee van 
dergelijKe Lecoqmachines Proe
ven die het resultaat waren van 
deze experimenten herinneren 
daar tot aan de dag van vandaag 
nog aan ■* 
De fabrikant van deze zeld 
zame drukmachines heette E 
(Edouard*) Lecoq en de firma 
was gevestigd in Panjs, in de 
toentertijd nog bestaande Rue 
des Vieux Augustins (in 1867 
werd de naam gewijzigd in Rue 
d'Argout, im88i in Rue Herold, 
sinas enige tijd  hoe lang weten 
we met bestaat de firma met 
meer) Lecoq meldde in 1851 een 
octrooi aan voor het drukken van 
treinkaartjes in combinatie met 
het aanbrengen van nummers 
en data In 1854 deponeerde 
hij er nog een, voor het druk
ken en stempelen van metalen 
plaquettes en m 1855 volgde een 
octrooi voor nieuwe macninety
pen De overeenkomst tussen al 

deze gepatenteerde producten 
was dat zij gericht waren op de 
productie in stroken en met in 
vellen Dat kan er de reden van 
Zijn dat onderzoek bij overheids
instellingen geen octrooi aan 
het licht bracht waann specifiek 
sprake is van machines voor het 
drukken van postzegels Lecoq 
kon daarvoor kennelijk de al be
staande machines gebruiken, zij 
het wellicht dankzij het doorvoe
ren van de noodzakelijke, kleine 
aanpassingen ̂  
Dergelijke aanpassingen werden 
in Sicilie midden 1858  rond 
die tijd was men daar van 
plan postzegels uit te geven 
 door een zekere Don Antonio 
Pampillona doorgevoerd Op 12 
oktober 1858 bezocht Pampil
lona ingenieur Lecoq in Parijs en 
tijdens dat bezoek gaf hij Lecoq 
een aantal aanpassingen van 
de drukmachine in overweging 
Twee dagen later, op 14 oktober 
1858, stuurde Pampillona zijn 
verslag naar Sicilie hij had suc
ces geTiad en het resultaat zou 
zijn dat er een heel nauwkeunge 
en perfect werkende machine tot 
stand zou komen, hij wilde de 
pers eind oktober al gereed heb

ben De geschatte dagproductie 
zou 20 000 postzegels bedra
gen en zelfs 30 000, zodra de 
arbeidskracht die de pers moest 
bedienen ingewerkt zou zijn 
Opmerkelijk is de volgende zin 
uit het rapport 'De machine rolt 
het papier op en af in de vorm 
van eindeloze banden, waarbij 
meteen het drukstempel wordt 
aangebracht Zij scheidt de ene 
zegel van de andere, zonder deze 
te versnijden 
Weken later, op 21 november 
1858, klonk Pampillona al iets 
minder enthousiast, er traden 
kennelijk technische problemen 
op De machine, die bediend 
moest worden met twee peda 
len, was groter dan men nad 
gedacht Ook de druk leverde 
moeilijkheden op, waaronder 
het probleem dat stroken van 
een dunne papiersoort met 
zonder haperen konden worden 
getransporteerd, men kwam met 
eens tot het einde van de strook 
Het lukte Pampillona echter 
de problemen op te lossen Er 
werd in Parijs zelfs een tweede 
Lecoqmachme besteld, maar 
die kwam met verder dan het 
ontwerpstadium Het hoofdstuk
Lecoq leek daarmee voor wat 
de filatelistische toepassingen 
betreft beëindigd Over het lot 
en de verblijfplaats van de beide 
genoemde drukmachines was 
verder mets bekend 

Voordelen opgesomd 
Tegenwoordig weten we dat de 
directeurgeneraal van de Peru
viaanse posterijen, José Davila 
Condemann, bij een bezoek aan 
Parijs  een exacte datum kennen 

Procuen voor zegels Dan Sicilie, te produceren op de Lecoqpers, deze ontujcrpen luerden 
gegraveerd door Guiseppe Porcasi (ajbeeldmg ontleend aan Dicna s standaardwerk) 



HIJ bestaat dus echt: de Lecoq-pers, 
duidelijk herkenbaar aan het metalen 

naamplaotjc (Joto: Wol^ang Maasscn) 

Met deze twee pedalen moest de drukker de 
Lecoq-pers op gar\g zien te houden 

{foto: Claudia Maassen}. 

Vol ucrujachtmg ucruoegden de outeurs van bijgaond artikel zich aan de ingang van dit drukkerijmuseum in de Portugese stad Porto, 
ze hoopten hier een deel van de raadsels die aan de Lecoq-pers verbonden zijn d^niticf op te kunnen lossen (Jotor Wol_^ang Maassen). 

we helaas niet - een drukma-
chine van Lecoq te zien kreeg. 
Dit wordt onderbouwd door een 
brief die Condemarin op 31 de
cember 1859 schreef en waarin 
hij naar de toepassingen van de 
machine informeert. Verder is er 
nog een brief van zijn hand van 
30 juni i860, waarin hij het mi
nisterie van Buitenlandse Zaken 
de voordelen van de drukpers 
schetst; bij dit schrijven was 
een Franse postzegel en twee 
proeven (in rood en in zwart) 
bijgevoegd. Het betrof hier de 
Siciliaanse proeven in reliëfdruk! 
Korte tijd later, op 28 augustus 
i85o, gaf Condemarin opdracht 
tot het belastingvrij invoeren 
van een pers. Die werd echter 
- waarom het zo lang duurde 
weten we niet - pas in september 
1862 in gebruik genomen. Het 
is boven twijfel verheven dat 
het bij deze pers met om een 
van de twee in Sicilië ingezette 
apparaten ging: die behoorden 
namelijk, zo is vastgesteld, tot 
1868 tot de inventaris van de 
koninklijke munt aldaar. 

Werkwijze van de pers 
Van november 1862 tot maart 
1873 drukte de Peruviaanse 
pers miljoenen postzegels. Hoe 
moeten we ons de werKwijze 
van deze - zoals Moll ze noemt 
- eerste rolzegeldrukmachine ter 
wereld voorstellen? Moll schreef 
hierover: 'De druk vond op ge
gomd papier van 23.5 millimeter 
breed plaats. De enige uitzon
dering is de Michel-nummer i8, 
die liggend op 21.5 millimeter 
brede stroken werd gedrukt.' [...] 
'Lange tijd heb ik geprobeerd om 
de lengte van de papierstroken 
te bepalen. Omdat ze stuk voor 
stuk worden bedrukt, worden ze 
aan het einde aan elkaar geplakt. 
Daarom komen stukken met 
lijmplekken vaak voor.' [...] 'We 

Zo heel erg groot \s de Lecoq-pers met - maar uiel zuiaar. Hier wordt de machine bediend 
door museumdirecteur Luis Humbcrto Marcos en Karl Louis (Joto: Wol^ang Maasser\}. 

weten niets over de capaciteit 
van de machine, maar ze schijnt 
snel te hebben gewerkt.' 
Veel vragen blijven dus open. 
Om ze ook maar bij benadering 
te kunnen beantwoorden is het 
noodzakelijk om de drukpers 
met eigen ogen te zien. En 
daartoe werd een poging onder

nomen. Op i6 januari j l . stonden 
de auteurs van dit artikel samen 
met onder anderen Dieter Mi-
chelson en Helena Nunes (een 
medewerkster van het Duitse 
veilinghuis Heinrich Köhler die 
de Portugese nationaliteit bezit 
en derhalve Portugees spreekt) 
voor het Musea Nacional da 

Impresa in Porto. Zouden zij in 
dit drukkerijmuseum inder
daad - zoals ze vermoedden 
- een originele Leqoc-drukpers 
aantreffen, de machine waarnaar 
filatelisten in Peru al meer dan 
eeuw op zoek zijn? 
Museumdirecteur Luis Hum-
berto Marcos had voor de 
bezoekers uit Duitsland samen 
met zijn medewerkers de zware 
machine uit het magazijn ge
haald. Een eerste blik bevestigde 
waarop gehoopt was: het was in
derdaad een originele Leqoc, zo
als de firmaschildjes op machine 
aantoonden. Maar functioneerde 
de pers nog steeds? Op het 
eerste gezicht leverde dat een 
teleurstelling op. Er was namelijk 
geen druk- of stempelinzetstuk 
te zien. Ontbrak er misschien 
een belangrijk deel aan de pers? 
Of ging het hier toch om een 
geheel ander machinetype van 
Leqoc? Maar hoe meer het 
gezelschap zich in het apparaat 
verdiepte, des te duidelijker 
werd het dat het hier toch echt 
om een machine ging die qua 
constructie te vergelijken viel 
met de machines die destijds de 
productie van Peruviaanse en 
Siciliaanse postzegels voor hun 
rekening namen. 

Pedalen zichtbaar 
Zoals gezegd: midden 1858 had 
de uit Sicilië afkomstige don 
Antonio Pampillona in opdracht 
van de Siciliaanse posterijen 
Leqoc in Parijs opgezocht om 
ter plekke een aantal technische 
aanpassingen in de pers te laten 
doorvoeren, zodat de machine 
voor het beoogde gebruik 
geschikt zou zijn. In de eerder 
genoemde bnef van 21 novem
ber 1858 deelde Pampillona mee, 
dat de machine met behulp van 
twee pedalen werd bediend.^ 
En ja hoor: bij de Leqoc-machine 
in het museum van Porto zaten 
inderdaad twee pedalen onder 
de opbouw. Museumdirecteur 
Luis Humberto knikte instem
mend, toen Karl Louis voorzich
tig de pedalen met zijn voeten 
bediende. Eerst gebeurde er 
niets, maar toen Karl de druk op 
de voetpedalen wat verhoogde, 
begonnen ze zich langzaam op 
en neer te bewegen. En opeens 
bewogen zich ook wielen, rollen, 
cilinders en uitleggers in en aan 
deze machine! Tegelijkertijd, als 
door toverkracht aangedreven. 

Ingenieuze werking 
De pedaalkracht werd overge
bracht op een groot vliegwiel dat 
aan de zijkant van de machine 
was aangebracht. Aanvankelijk 
ging dat langzaam, daarna 
steeds sneller. Via een hydrau
lisch systeem werd de beweging 
van het vliegwiel gelijkmatig 
overgebracht op een voorop de 
machine aangebrachte cilinder. 
Op en neer, op en neer, heel 
langzaam rees en daalde de zwa
re staalcilinder. Onder de cilinder 
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Het grote uliegujiel, met behulp waarvar\ de diucrse machinale handelingen tot stand 
kujamen; rechts is nog een deel uon het mktreseruoir te zien [foto: Claudia Maossen). 

was een verdiepte ruimte te zien. 
Daar, tussen de cilinder en de 
verdieping, moet zich oorspron
kelijk het onderste gedeelte van 
het druk en persstempel hebben 
bevonden, dat de door een gelei
derol ingetrokken papierstroken 
bedrukte of bestempelde. 
Door het ronddraaiende vlieg
wiel werden nog meer delen 
van de machine in beweging ge
bracht. Exact in het ritme van de 
cilinder bewogen een uitlegger 
of grijparm. Deze pendelde van 
een kleine bak die zich ongeveer 
dertig centimeter achter de 
cilinder bevond naar voren, naar 
de drukcilinder Dat bakje zal 
ongetwijfeld de drukinkt hebben 
bevat. In het inktbakje draaide 
heel langzaam een rol rond, die 
ook door het mechaniek werd 
aangedreven. Vermoedelijk 
voerde deze inktrol steeds weer 
nieuwe drukinkt aan, vanuit het 
kleine bakje naar boven, waar 
de inkt vervolgens door een 
(helaas ontbrekend) opzetstuk 
van de pendelende grijparm naar 
voren op de drukcilinder zal zijn 
overgedragen. 

Hoe had Pampillona in zijn brief 
van oktober 1858 naar Sicilië 
dat ook weer verwoord? 'De 
machine rolt het papier op en af, 
in de vorm van eindeloze ban
den en ze inkt tegelijkertijd het 
drukstempel.''° Met een beetje 
fantasie konden de bezoekers uit 
Duitsland zich de zegelproductie 
heel goed voorstellen. Maar waar 
waren de rollen met onbedrukt 
papier aangebracht en waar 

o zaten de door Pampillona be
° schreven rollen voor de bedrukte 
■~ papierstroken? Zijdelings van 
zi net traject tussen inktbakje en 

drukcilinder bleek nog een wals 
te zitten. 'Klik, klik, kliV deed die. 
Met elke pendelbeweging van 
de grijparm van het inktbakje 
naar de drukcilinder bewoog zich 
deze zijdelingse wals slechts een 
klein stukje, heel exact aange
stuurd door een tandwieltje, 
waarin een klein stalen haakje 
vastklikte. Was dat wellicht het 
mechanisch systeem voor het 
papiertransport van destijds? 
Misschien. Misschien ook niet. 
Voor het vellen van een definitief 
oordeel ontbraken er gewoon te 
veel machineonderdefen. 

Gom was al aangebracht 
De uit vellen gesneden papier
stroken moesten in de pers 
getransporteerd worden. Dat 
kon niet met de hand gebeuren: 
dat zou te langzaam zijn gegaan 
en te onnauwkeurig. De stroken 
werden dus mechanisch, in 
stapjes van ongeveer 24 mil
limeter, door de machine verder 
geschoven. Een op de breedte 
van de papierstroken aange
paste glijrails (bij de machine in 
Porto bleek die helaas niet meer 
aanwezig te zijn) zorgde er voor 
dat de stroken zo goed mogelijk 
door de machine werden ge
voerd. Dat lukte echter niet altijd 
voor de volle honderd procent: 
er zat zo nu en dan wat speling 
in en dat verklaart waarom er 
 ook bij de wat langere stroken 
zegels zijn, waarvan de druk iets 
naar boven verplaatst is. Er zijn 
trouwens ook cjubbeldrukken 
bekend, een afwijking die waar
schijnlijk het gevolg was van het 
handmatig in de pers plaatsen 
van de papierstroken. 
De machine zorgde voor een 

snelle zegelproductie. Daarmee 
is uitgesloten dat de gom tijdens 
of meteen na de druk werd op
gebracht, want dat zou het druk
proces sterk hebben vertraagd. 
Ergo: de gom moet beslist vóór 
het drukken zijn aangebracht. 
Hoe lang de losse stroken waren 
en waar nu precies de lijm aan
gebracht moest worden is niet 
bekend. Wel zijn er schattingen: 
men neemt aan dat de stroken 
tussen de 40 en 52 centimeter 
lang waren. Verder is duidelijk 
dat bij elke zeventiende of acht
tiende zegel lijmplekken te zien 
zijn. Op zulke plekken werden 
de stroken met een overlapping 
van zes tot negen millimeter op 
elkaar geplakt , pas daarna wer
den de stroken in de machine 
ingevoerd. Het kwam voor dat 
er op de plek van de overlap
ping ook een zegelbeeld werd 
aangebracht. Wordt het bovenste 
overlappende deel venwijderd, 
dan blijkt dat het gedeelte daar
onder uiteraard onbedrukt is. 
Zulke zegels noemen de in Peru 
gespecialiseerde verzamelaars 
albino's. 

Het is beslist uitgesloten dat de 
drukker de stroken tijdens het 
drukproces aan elkaar plakte. Hij 
was immers al zonder onder
breking met twee voeten bezig 
de pedalen te activeren. Zou hij 
dan nog zijn handen vrij hebben 
gehad om de stroken aan elkaar 
te plakken? 

Eén man deed het werk 
Pampillona vermeldde in zijn 
brief van 14 oktoben858 dat de 
Leqocmachine door één man 
kon worden bediend. Dat kon 
men zich bij het exemplaar in het 
Museu Nacional da Impresa heel 
goed voorstellen. Vermoedelijk 
zat de drukker voor de machine, 
aan het voorste gedeelte. Door 
met beide voeten de pedalen op 
en neer te bewegen hield hij de 
machine constant in beweging 
en daarmee het drukproces 
gaande. De drukinkt behoefde 
waarschijnlijk slechts van tijd 
tot tijd te worden bijgevuld. Het 
gevaar dat de inkt zou verdrogen 
werd bestreden door de zich 
continu in het bakje bewegende 
verfrol. Het enige dat nog moest 
worden geregeld was het inleg
gen van de eindeloze papierrol
ten. Was het begin van zo'n rol 
eenmaal handmatig ingelegd, 
dan zorgde de machine ervoor 
dat het papier de pers werd 
ingetrokken en daarna in rollen 
werd opgewikkeld. 

Het is mogelijk dat de machine 
in Porto destijds ook gebruikt is 
voor de productie van metalen 
etiketten of munten. Museum
directeur Luis Humberto was 
van de praktische toepassingen 
van de Leqocmachine, die zijn 
museum van de voormalige 
koninklijke munt in Lissabon 
had gekregen, helaas niet op de 
hoogte. 

Ontbrekende onderdelen 
Het is overigens niet zo 
venwonderlijk dat de druk of 
stempelinzetstukken van de 
cilinder ontbreken. Of er nu 
postzegels, belastingzegels of 
munten werden gefabriceerd, 
de waardestempels moesten na 
gebruik immers altijd weer wor
den verwijderd; ze moesten om 
ongeoorloofd gebruik tegen te 
gaan veilig opgeborgen worden. 
Misschien liggen ergens in Lis
sabon nog de inzetstukken die 
bij de Leqocpers behoren. Luis 
Humberto beloofde zijn Duitse 
bezoekers in ieder geval ernaar 
op zoek te zullen gaan. Wie weet 
worden ze nog gevonden... 

Noten: 
I: Herbert H. Moll: Peru. Postgeschichte 
und erste BnefrnarlcEn; Schwalmtal, 
1999. Bewerkte, uitgebreide en 
geheel opnieuw geïllustreerde versie 
van het boek van Herbert Moll dat 
onder de titel Historia Postal \j Filotelica 
del Peru in 1983 in Lima verscheen. 
2: Moens, Jean Baptiste: Les Timbres du 
Perou, Brussel 1878. 
3: Emilio Diena: The History of the Post
age Stamps of Sicilii; Stanley Gibbons, 
Londen, 1904. 
4: u)U)U).orfact.com/aurtionlot/ 
sicilijei86o 
5: Michael Dixon: The Lecoq Press and 
the Embossed Issues of Peru 18621873 
in London Philatelist, Vol. 89/1980, 
pp. 118124; 129135; 172176; Vol. 
go/ig8i, pp. 1112; vergelijk ook 
Michael Dixon: The Lecoq Machine 
and the Embossed Issues of Peru in The 
Mainsheet, 4 (i3)/i975, pp. 313; dito 
in: Filotelia Peruana, nr. 27 (io8);i975, 
pp. 6 e.V. 
6: Dixon 1980. 
7:MolIi999, pp. 132/133. 
8: Moll 1999, pp. 132. 
9: Michael Dixon in: London Philate
list, Vol. 89/1980, pp. 119/120. 
10: Idem, pp. 119. 
11: Talrijke stukken in de verzameling 
van Klaus Eitner tonen aan dat deze 
overlappingen op beide manier kun
nen voorkomen: de ene keer is het 
papier van linksaf over het daaronder 
liggende papier geplakt, een andere 
keer is dat net andersom. Zie ook 
Edition d'Or, Band VIII: Die Klaus Eitner 
Sammlung Peru, Corinphilaveiling, 
Zürich 2007, pp. 82. 
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Op de Lecoqpers ueruaardigde zegels uan Peru; van links naar rechts 1 dinero rood, i peseta bruin, 1 dinero groen, vijf centauos rood, 1 peseta oranje en 2 centavos blauu;. 



Sell your stamps 
with utmost success! 
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FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER, 
EEN DUIZENDKUNSTENAAR 
Nauwelijks een rechte lijn te bekennen 

D O O R F . S . J . G . H E R M S E , S I T T A R D  L I D N E D E R L A N D S E A C A D E M I E V O O R F I L A T E L I E 

In de vorige eeuw/ had ik een 
abonnement op de nieuwe uit
giften van een aantal Europese 
landen. Door het exorbitante 
uitgiftebeleid van de meeste 
postadministraties ben ik daar al 
jaren geleden mee gestopt. Een 
van de landen die ik verzamelde, 
Oostenrijk, begon in 1975 met 
een jaarlijkse uitgifte over 
moderne kunst. De eerste zegel 
in deze reeks was gewijd aan 
een werk van Hundertwasser 
(afieelding 1). Ik had nog nooit 
van deze Kunstenaar gehoord; zo 
zie je maar weer hoe je door de 
filatelie je kennis kunt vergroten. 

Leven en werken 
Hundertwasser werd op 15 de
cemben928 in Wenen geboren 
als Friedrich Stowasser. Hij was 
de zoon van een katholieke 
vader en een joodse moeder. 
Zijn vader stierf al in 1929. In 
1943 werden 69 familieleden van 
moeders kant gedeporteerd en 
vermoord. 
Reeds als kind maakte hij zijn 
eerste kleurrijke tekeningen. Na 
de middelbare school bezocht hij 
in 1948 korte tijd (drie maanden, 
om precies te zijn) de Akademie 
der Bildenden Künste. Daarna 
vertrok hij voor een zwerftocht 
door Europa, die hem allereerst 
naar Frankrijk voerde. Volgens 
kunstkenners werd hij in zijn 
beginjaren beïnvloed door Paul 
Klee. 
Al spoedig verdiepte hij zich ook 
in de architectuur en in 1958 
publiceerde hij een manifest 
tegen het rationalisme en het 
functionalisme in de architec
tuur en tegen de rechte lijn (zie 
beneden). 
In 1967 kocht Hundertwasser in 
Palermo een oud houten schip, 
dat hij liet opknappen en Regen
tag noemde {afbeelding 2). Het 

o. zou zijn tweede huis worden, 
° waarmee hij onder andere naar 
■̂  NieuwZeeland zou varen, 
z: Im979 kreeg hij van de stad 
Z Wenen de opdracht om een 
" huis te ontwerpen volgens zijn 
^ concept van natuur en mens
" vriendelijkheid {afbeelding j). 
: i Zijn plannen werden uitgevoerd 
"" door de architecten j . Krawina 
,AA en P. Pelikan. Het zogenoemde 
lOU Hundertwasserhaus in de 

Löwengasse vormt sinds 1986 
een van de vele attracties van 
de Oostenrijkse hoofdstad. Aan 
de overkant bevindt zich het 

Hundertwasser village, waar men 
allerlei parafernalia kan kopen. 
Een eindje verderop bevindt zich 
het Hundertwassermuseum in 
een gebouw dat niet door Hun
dertwasser is ontworpen, maar 
in zijn stijl is aangepast. 
Van burgemeester Helmut Zilk 
kreeg Hundertwasser het ver
zoek om een nieuwe vuilverbran
dingsinstallatie te ontwerpen. De 
kunstenaar aarzelde, omdat hij 

van het principe uitging dat afval 
allereerst moet worden verme
den of anders moet worden 
hergebruikt. 
Toen liet hij zich overreden en 
daardoor kreeg Wenen een 
nieuw herkenningspunt, dat met 
zijn gouden kogel boven de stad 
uittorent {apee!ding4). Elders in 
Oostenrijk zijn nog meer voor
beelden van zijn architectonische 
opvattingen te vinden (Rogner

Bad Blumau). Ook in Nederland 
bevindt zich een gebouw dat 
naar zijn ideeën is gebouwd. 
Het loont zeker de moeite om 
eens een reis naar het mooie 
ZuidLimburgte ondernemen. In 
Houthem (gemeente Valken
burg aan de Geul) bevindt zich 
namelijk de 'Kindervallei' van 
de Stichting Ronald McDonald 
{ajbeelding 5). 
tegen het einde van zijn leven 



sloot de kunstenaar zich aan bij 
een actiegroep tegen de bouw 
van een krachtcentrale in het 
dal van de Donau bij Hainburg 
(afieelding 6). 
Friedensreich Hundertwas
ser stierf op n 9 februari 2000. 
Hij werd door de Oostenrijkse 
post herdacht met een speciale 
uitgifte (afieeldingy). 

Spiraal versus rechte lijn 
In de jaren '50 van de vorige 
eeuw kwam Hundertwasser tot 
de filosofie dat de rechte lijn te
gennatuurlijk was. Hij formuleer
de een aantal stellingen, zoals: 
 in de natuur bestaan geen 

rechte lijnen die met de lineaal 
zijn getrokken; 

 de rechte lijn is aan de mens en 
de schepping wezensvreemd 
en stemt niet overeen met 
het wezen van de mens en de 
schepping; 

 we bestaan uit cellen en zijn als 
mens organisch opgebouwd. 

De kunstenaar koos daarom 
voor de spiraal, waarvan hii 
stelde dat deze zich bevindt waar 
de levenloze materie in leven 
verandert. Het gevolg van deze 
filosofie is dat in al zijn werken 
nauwelijks een rechte lijn is te 
vinden en dat men in zijn werk 
dikwijls de spiraal als thema 
tegen komt (apeeldingl). Als 
alternatief voor deze eerste zegel 
bood hij de Oostenrijkse post 
vier ontwerpen aan, waarvan 
twee eveneens de spiraal als 
hoofdelement hadden. Deze ont
werpen werden in 2008 alsnog 
in blokvorm uitgegeven (o/bee/
dingS). In 1983 Kreeg Hundert
wasser van de Verenigde Naties 
de opdracht om in het kader van 
het Jaar voor de Mensenrechten 
zegels te ontwerpen voor de drie 
kantoren in Cenève, New York 
en Wenen (apeeldingg). Deze 
uitgift bood de kunstenaar de 
gelegenheid om zijn filosofieën 
te etaleren. Op de zegel van 1.20 

frank komt het spiraalthema 
weer terug. De zegel van 0.40 
frank toont een cryptisch onder
schrift: Homo Humus Humanitas 
('de mens is de basisstof van de 
menselijkheid'). Van een andere 
filosofie is op de zegel van 5 
schilling een onderdeel te zien: 
de tweede huid. Hundertwasser 
onderscheidde vijf huiden: 
 de natuurlijke huid {epidermis); 
 de tweede duid: de kleding; 
 de derde huid: het huis van 

de mens; 
 de vierde huid: de sociale 

omgeving en de identiteit; 
 de vijfde huid: de mondiale 

omgeving (eufco/og/e). 

Ontwerpen voor vele landen 
In 1995 ontwierp Hundertwas
ser opnieuw een zegel voor de 
Verenigde Naties op basis van 
een van zijn schilderijen; dit ter 
gelegenheid van de wereldtop 
voor sociale ontwikkeling {af
beelding i o). 

Ook voor Senegal (19791), Kaap 
Verdië (1983), Polynesië (1983, 
niet uitgevoerd) en Liechtenstein 
(1983) maakte Hundertwasser 
postzegels. Deze werden alle 
gegraveerd door de Oostenrijkse 
graveur Wolfgang Seidel {afbeel
ding n), met wie de kunstenaar 
een jarenlange band onderhield. 
De zegels werden gedrukt bij 
de Oostenrijkse Staatsdrukkerij. 
Details van bovengenoemde 
zegels werden afgebeeld op een 
verzamelvel van achtmaai 55 
cent, dat in 2008 werd uitge
geven {afieeldins 12). Ook voor 
Luxemburg werden in 1995 drie 
zegels ontworpen, waarvan een 
met het bekende spiraalmotief 
{afljeeldingi}). 

Bronnen: 
Austno Netto Katalog; Verlag Christine 
Steyrer, Wien. 
Hundertwasset, Lehm, Bilder, Architektur 
2008; uitgave van de Oostenrijkse 
post. 

Hieronder. 8. Alternatieve ontwerper] voor de zegel 
'Moderne Kunst' (zie oo/c apeelding i). 

Hierboven: 12. Verzamelvel van 
diverx ontwerpen. 
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NEDERLANDSTALIGE TIJDSCHRIFTEN: 
DAAN KOELEWIJN  BUITENLANDSE 
BLADEN: VACATURE 

Dnc zegels  twee Franse en een Tsjechoslouiaakse  ter ere van Edouard Branly, de 'uader' uan de uonkzender. 

NEDERLANDSTAUGE 
nJDSCHRIFTEN 

De bakermat van de 
ruimtevaart 
In 1890 construeerde 
de Fransman Edouard 
Branly een glazen buis, 
gevuld met losse kor
reltjes zink en zilver en 
met contactpunten aan 
beide uiteinden. Na de 
eerste vonkontlading 
door deze buis kleefden 
de deeltjes samen. Een 
volgende vonkontlading 
vond plaats als de deeltjes 
weer waren losgeklopt. 
Dit was het begin van de 
zogenoemde vonkzender, 
de voorloper van de radio. 
Dit lazen we in Nieuws
brief, een voortdurende 
bron van informatie van 
de Ruimteuaart Filatelie Club 
Nederland. Het gaat om 
deel 5 ('De radio') uit de 
artikelenreeks De Randen 
uan de Ruimteuaart van de 
auteur John Beenen. 
Vonkzenders bleken dus 
bruikbaar te zijn voor 
draadloze communica
tie, vooral daar waar het 
aanbrengen van telegraaf
kabels of draden niet 
mogelijk was of erg duur 
zou zijn. In 1897 werd 
met zo'n apparaat geluid 
overgebracht over een af
stand van vijfhonderd me
ter en nog datzelfde jaar 
lukte het om 21 kilometer 
te overbruggen. 
Namen zoals die van Mar
coni, Popov en Graf von 
Anco komen we tegen in 

deze prehistorie van de 
radio. 
Ook in de nieuwsbrief te 
lezen: vuurwerk, waar
schijnlijk ontdekt door 
de Bengalen en sinds het 
begin van onze jaartelling 
op grote schaal gebruikt 
door de Chinezen, vormt 
het eigenlijke beginpunt 
van de geschiedenis 
van de ruimtevaart. En 
er staat nog veel meer 
interessante informatie in 
het kwartaalblad van de 
actieve ruimtevaartclub! 

Wie het kleine niet eert... 
De Maasmond is het 
blad van de gelijknamige 
postzegelvereniging uit 

Die blijkt in een grote 
behoefte te voorzien. 
Vooral de 5centboeken 
trekken daar veel belang
stelling. Dikwijls is er 
geen stoel meer vrij bij de 
tafels waar deze boeken 
liggen. Soms worden 
complete stockboeken 
tegelijk verkocht. Die 
grote belangstelling voor 
eenvoudig en goedkoop 
materiaal constateer ik 
ook bij andere verenigin
gen. Je denkt wel eens dat 
alleen de grote beurzen in 
Apeldoorn (Postex), Loos
drecht en andere plaatsen 
kopers trekken, maar 
niets is minder waar. Uit 
gesprekken met bezoe

Spijkenisse en omstre
ken. In een van de laatste 
nummers is een artikeltje 
van Cor Kuijs te vinden, 
de voorzitter van deze 
club. Hij schrijft over de 
regiobeurs die de club 
geregeld organiseert. 

Gualicimo Marconi in een bedachtzame pose achter zijn uonkzender. 

kers van die plaatselijke 
beurzen blijkt dat deze 
mensen zelfs helemaal 
niet naar die grote post
zegelevenementen gaan, 
maar hun hobbyplezier 
voornamelijk putten uit 
hun aankopen op zulke 
eenvoudige bijeenkom
sten. Net als Cor Kuijs 
juich ik deze ontwikke
ling van harte toe. 

Feest in Almere 
Een bijzonder gezellige 
vereniging lijkt mij de 
club in Almere. In hun 
blad Postzegelmare lees 
ik over de activiteiten 
ter gelegenheid van het 
dertigjarig bestaan van de 
club. Almere organiseert 
een postzegeltentoon
stelling waar de eigen 
leden kunnen laten zien 
wat ze verzamelen en 

UIKIO glMIIOiRLÄKlII 

WEBERUmO ■BWipiR|J>.M»: 

3r " ^ 
Een smaokuol 'eigen' uelletje uan de jubilerende vereniging in Almere. 

deze presentatie is niet 
gebonden aan allerlei 
regeltjes. Iedereen mag 
meedoen, op zijn eigen 
manier. En dan is er op 
de jubileumdag ook nog 
een gemeenschappelijke 
maaltijd en die is gratis. 
Een uitstekend idee lijkt 
mij om de onderlinge 
band te versterken. Ook 
de in deze rubriek vaker 
gesignaleerde opa Tjoek
tjoek en oma Lik ventileren 
hun kijk op het wereldge
beuren en de filatelie. De 
opwarming van de aarde 
en de daarmee samen
hangende stijging van de 
zeespiegel zorgt ervoor 
dat zij hun postzegels 
opbergen op zolder en 
ze rekenen erop dat ze 
er straks met een bootje 
naartoe moeten varen. 
Het jubileum in Almere is 
verder aangegrepen om 
een eigen postzegel uit 
te geven. Leden kunnen 
de velletjes van tien met 
korting bestellen. 

Bijplakken 
Op I april 1936 kwam 
er een wettelijke rege
ling voor het overmaken 
van kleine geldbedragen 
door het bijplakken van 
postzegels op brief
kaarten. De postzegels 
moesten op de voorzijde 
van de briefkaart worden 
geplakt en ze werden op 
de gebruikelijke manier 
afgestempeld. 
Over deze materie schreef 
Diny Beereboom een arti
kel in De Postzak, een pu
blicatie van de Nederlandse 
Vereniging uan Poststukken

en Poststcmpeluerzamelaars. 
Diny signaleert dat ook 
voor genoemd jaartal al 
tweemaal de mogelijk
heid bestond voor het 
verzenden van bijgefran
keerde briefkaarten. Het 
extra geld werd dan door 
de PTT uitbetaald aan de 
organiserende instan
tie. Al in 1924 wierf het 
Nederlandsche Roode Kruis 
fondsen door middel van 
een voorbedrukte druk
werkbriefkaart met een 
aangehechte antwoord
kaart. De opbrengst van 
deze financiële actie was 
bestemd voor het vredes
werk van deze organi
satie. Op de briefkaart 
stond ook informatie over 
het Rode Kruis. 
De tweede voorloper van 
de bijfrankeerbriefkaarten 
werd uitgegeven in 1933, 
door het Crisiscomité. 
Deze crisisbriefkaarten 
moesten worden gebruikt 
voor het inzenden van 
een prijsvraag. Deze 
prijsvraag was een 
radioactie van de AVRO 
in samenwerking met 
de Nederlandse dagbla
den. Ook de KRO werkte 
mee. Tien verhaaltjes, 
uitgezonden via de radio 

I moesten met tien plaatjes 
, uit de krant een reeks 
I combinaties van letters en 

cijfers opleveren. Er werd 
een Koninklijk Besluit 
genomen om deze actie 
mogelijk te maken. Er 
moest minimaal 25 cent 
aan postzegels worden 
bijgeplakt. De hoogste 
bijfrankering tijdens deze 
actie was 25 gulden. De 



Postzegelboom Den Hoog: ...broedplaats van leden uon deZHPV . 

PTT rekende i gulden on
kosten per 1000 verwerkte 
briefkaarten. 
Zoals gezegd werd het 
geheel vanaf1936 in een 
wettelijk kader gezet. Er 
volgden toen veel acties 
voor goede doelen, zoals 
hetKleedin^-, Schoeisel 
en Dekkin^sfonds en de 
Bond zonder Naam. Maar 
ook kledingpatronen, 
belasting en zelfs het 
deelnemen aan de Elfme-
renschaatstocht konden 
worden betaald via extra 
bijgeplakte postzegels. 
Ook vertelt mevrouw 
Beereboom nog wat er 
gebeurde wanneer je 
meer bijplakte dan was 
toegestaan. Een prachtig, 
prettig leesbaar en goed 
gedocumenteerd artikel! 

Niet achteruit rijden 
In Alphapost, het blad 
van de afdeling Alphen 
aan den Rijn van de NVPV, 
treffen we een artikel aan 
over het (post)vervoer 
in vroeger tijden. Het 
verhaal spitst zich toe 
op de opkomst van de 
postwagen halverwege 
de zeventiende eeuw. Na 
lange onderhandelingen 
werd besloten om een 
postwagendienst van 
Groningen naar Amers
foort over Kampen en 
Hasselt v.v. te openen. 
De initiatiefnemers 
maakten studie van 
vergelijkbare diensten, 
om een idee te krijgen van 
de hoeveelheid vracht die 
kon worden vervoerd en 
de reistijden. Ook werd 
bepaald dat de voertuigen 
zouden worden uitgerust 
met banken en wel op 
zo'n manier dat alle inzit
tenden vooruit konden 
rijden. Bedoelde rit duur
de ongeveer 35 uur. De 

wagens vertrokken bij een 
herberg en ook onderweg 
werd bij deze etablis
sementen gestopt, zodat 
niemand met een lege 
maag behoefde te reizen. 
Uiteraard werd ook post 
meegenomen. In dorpen 
en steden langs de route 
werden brieven afgegeven 
en meegenomen. Er werd 
gezorgd voor aansluiting 
op de trekschuitdiensten. 
Peter Uitenbogaart, de 
auteur, maakte gebruik 
bij het schrijven van zijn 
verhaal van gegevens die 
hij vond in Grunopost en 
het blad van de vereniging 
uit Leusden. Een prima 
ontwikkeling. Maak ge
rust gebruik van eikaars 
artikelen, mits er wordt 
overlegd en er bronver
melding plaatsvindt. 

Zwaar zwart 
Over hoe je mooi echt 
gelopen materiaal kunt 
verknoeien, lazen we 
in Deutsche Post, het 
verenigingsblad van de 
filatelistenvereniging 
Duitsland. Siegfried Zuhr 
beschrijft hoe de poste
rijen met veel te zware, 
zwarte afstempelingen 
mooi gefrankeerde brie
ven ontwaarden, hoewel 
de Stempelmachines 
voorzien zijn van allerlei 
faciliteiten om de postze
gels op een nette manier 
af te stempelen. De auteur 
toont een paar verminkte 
brieven uit Amerika en 
Duitsland. In de Ver
enigde Staten noemen 
ze deze afstempelingen 
met veel te veel zwarting 
killerstempels. Over het 
Duitse stuk, voorzien van 
twee grote zwarte vlekken 
in plaats van mooie stem
pels, diende Zuhr een 
klacht in bij de Deutsche 

Post. Het antwoord luidde 
'sorry, maar helaas'. 
Verder in genoemd 
magazine twee artikelen 
van Ton Hulkenberg, 
voor Filatelielezers geen 
onbekende. Het ene be
handelt het Postscheckamt 
(girokantoor) van Danzig 
in Berlijn, het andere 
bijdrage gaat ook over 
een afstempeling: het 
zogenoemde hoogdruk
stempel van datzelfde 
girokantoor. Twee arti
kelen die veel met elkaar 
hebben te maken, dus. 
De redactie verdient een 
comphment voor het feit 
dat de twee verhalen bij 
elkaar zijn geplaatst. 

Onder de Postzegelboom 
Ook het orgaan van de 
Zuid-Hollandse Vereni
ging van Postzegelverza
melaars (gevestigd in Den 
Haag, Leidschendam, 
Zoetermeer en verre om
streken) kwam op onze 
leestafel terecht: Mede
delingenblad ZHPV heet 
het. Een voorbeeld van 
een echtverenigingsblad 
met voor elk lid leuke 
leesstof Er staat een 
verslag in van een veiling 
met foto's. Dan is er een 
interview, door secretaris 
Jan Vogel, met het erelid 
Arie van Haastrecht. Hij 
is het enige hd dat sinds 
de oprichting in septem
ber 1963 nog lid is van 
de ZHPV. Hij vertelt over 
het grijze verleden, met 
name over i september 
1963, toen de club in 
café De Kroon aan het 
Spui in Den Haag werd 
opgericht. Vooraf waren 
er gestencilde uitnodi
gingen verspreid, onder 
andere onder verzame
laars die geregeld postze
gelden onder de bekende 

Postzegelboom voor 
Paleis Noordeinde. Arie 
vertelt dat er zich meteen 
al veertig leden aanmeld
den. Dan schrijft Max 
Molenaar een artikel over 
de onlangs verschenen 
postzegels van de Ver
enigde Naties, die hem 
aanspreken vanwege hun 
vreedzame afbeeldingen. 
Tenslotte vervolgt Patrick 
Peschke zijn artikelen
reeks, die dit keer over 
post van het Koninklijk 
Huis, Dienstpost en 
Veldpost gaat en waarbij 
uiteraard het onderwerp 
portvrijdom wordt behan
deld. U ziet het: voor elck 
wat wils. 

DAAN KOELEWIJN 

GERARD GEERTS 
NEEMT AFSCHEID 

Zeer tot onze spijt en he
laas vroeger dan verwacht 
moeten we op deze plaats 
afscheid nemen van onze 
vaste medewerker Gerard 
Geerts, de man die in de 
rubriek Wij lazen uoor u ja
renlang het buitenlandse 
deel voor zijn rekening 
nam. Gerard heeft als 
dit nummer van Filatelie 
verschijnt juist een zware 
operatie ondergaan en 
hij zal waarschijnlijk ge
ruime tijd nodig hebben 
om daarvan te herstellen. 
We wensen hem uiteraard 
een voorspoedige en 
snelle genezing toe. 
Gerard Geerts droeg aan 
meer dan veertig afle
veringen van 'Wij lazen 
voor u' bij en hij schreef 
daarnaast ook nog artike
len voor Filatelie (onder 
andere een prachtige 
bijdrage over de Hugeno
ten). Hij was van plan zijn 
medewerking aan 'Wij 
lazen voor u' later dit jaar 
te beëindigen, om zich te 
kunnen wijden aan een 
aantal belangrijke taken. 

waaronder het schrijven 
van een boek over Atjeh, 
een onderwerp waarnaar 
hij al meer dan een kwart 
eeuw onderzoek verricht. 
Helaas hebben gezond
heidsproblemen hem ver
hinderd de rit bij Filatelie 
helemaal vol te maken, 
maar als hij weer hele
maal hersteld is zal hij 
- zo hopen wij - in ieder 
geval met het genoemde 
boek verder gaan. 
Het zal voor Filatelie 
niet gemakkelijk zijn 
om een goede opvolger 
voor Gerard Geerts te 
vinden: hij had een eigen 
benadering, die er op 
neer kwam dat hij er niet 
zozeer naar streefde om 
simpele uittrekseltjes van 

I artikelen te maken, maar 
I er de voorkeur aan gaf 

meerdere artikelen tege
lijk te bespreken, zodat 
er onderlinge verbanden 
konden worden gelegd. 
Op uitdrukkelijk verzoek 
van Gerard Geerts bedan
ken wij diegenen die in 
de afgelopen jaren op zijn 
bijdragen hebben gerea
geerd. In het bijzonder 
is hij mevrouw J. van den 
Berg uit Reeuwijk en de 
heren W. Hooglugt uit 
Breda en G.J. Westendorp 
uit Gouda erkentelijk voor 
de hulp die zij verleenden 
bij het samenstellen van 

I zijn rubriek. Red. 

Gerard Geerts Postkoets m Dmteloord (uiel een uiat recenter exemplaar dan in een artikel in Alphapost uiordt beschreuen) 



i i^ 

SAMENSTELLING: 
WALTERM.A. DE ROOII 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIIK 

'UUR VAH DE AARDE': AL HET LICHT 
GEDURENDE ZESTIG MINUTEN UIT 

e metAlandse schnjuers 

Aland 
Schnjuers van Aland 
Tijdens het jaarlijkse lite
ratuurfestival verscheen 
op 21 maart in Aland een 
boekje met postzegels 
waarop drie locale auteurs 
en hun thema's staan af
gebeeld: Anni Blomqvist, 
UllaLena Lundberg en 
Valdemar Nyman. 
De negen zegels zijn 
bestemd voor frankering 
van brieven binnen Eu
ropa (o.go euro). Er zijn 
120.000 postzegelboekjes 
vervaardigd. 

Australië 
Legendarische Australiers 
De in het februarinummer 
beschreven Australische 
boekjes zetten dit keer 
vier filmacteurs en actri
ces in het zonnetje. Het 
zijn sterren die wereld
wijd gewaardeerd worden 
en al aardig wat aiuards 
achter hun naam hebben 
staan: Nicole Kidman, 
Russell Ira Crowe, Gate 
Blanchett en Geoffrey 
Roy Rush. De boekjes ver
schenen al op 22 januari, 

^ maar tot op de dag van 
= verschijnen blijven de na
° men van de legendarische 
^ Australiers geheim. 
^ Na verschijnen bleek dat 
* de vier acteurs elk ook 
— nog met een prestige
\^ boekje waren geëerd. Ze 
2 bevatten zestien postze
**• gels van 55 c. in wisse

lende samenhang. 

Voor e\kegekgenhe\d... 
Opnieuw kwam de 
Australische post met een 
aantal wenszegelboekjes: 
het zijn een huwelijks

boekje (lox 55 c) , baby 
(10x55 c.), feestje (lox 
55 c) , viering (lox 55 c.) 
en huwelijk (lox $ i.io). 
De uitgiftedatum was 2 
maart. 

25 maart niet alleen in 
een velletje verkrijgbaar, 
maar ook in een boekje 
(tienmaal 55 c.) en in een 
grootformaat prestige
boekje (prijs $ 19.95). 

Verjaardag koningin 
Elk jaar markeert de 

natuurgebied aan de oost
kustvan het eiland Mön. 
Het eiland  ten zuiden van 
Kopenhagen  is befaamd 
om zijn hoog boven de zee 
reikende witte kalkkliffen. 
Van de vier zegels is die 
van 5.50 k. ook in een 
boekje verkrijgbaar. Afge
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5.50 k. ook per tien 
 in een postzegelboekje 
verkrijgbaar. Afgebeeld 
op deze op 25 maart 
verschenen zegel is de 
Ronde Toren, die al sinds 
1642 als observatorium 
in gebruik is. In diezelfde 
eeuw kwamen er ook nog 
een studentenkerk en een 
universiteitsbibliotheek 
bij. De Ronde Toren is nu 
de oudste nu nog in ge
bruik zijnde sterrenwacht. 

Finland 
Wenszeflels 
De zegels uit het op 18 
maart in Finland uitge
geven postzegelboekje 
kunnen gebruikt worden 
bij het verzenden van 
felicitaties, groeten of 
uitnodigingen. Afgebeeld 
zijn onder meer bloemen, 
gebak en een postduif 
Het boelqe bevat sticker

De uijfAustralische ̂ eleaenheidsboelges 

Een uur uoor de aarde 
In 2007 kwam het 
WereWnatuurfonds in 
Australië met het uur voor 
de aarde. Het was bedoeld 
om de bevolking bewust 
te maken van de opwar
ming van de aarde en te 
laten zien dat bescheiden 
acties er ook toe doen. 
Een op II maart versche
nen serie postzegels hielp 
mee met de oproep aan 
alle mensen om op 28 
maart om half negen alle 
lichten één uur te doven. 
Intussen hebben al meer 
dan 35 landen wereldwijd 
dit voorbeeld gevolgd. 
De drie zegels zijn ook in 
een boekje verkrijgbaar. 
Het bevat twintig zegels 
van 55 c. 

Velletje en boekje de koningin neemt de parade af 

WereldiDijd een uur in het donker 

200 Jaar Australische Post 
Het feit dat Isaac Nichols 
in 1809 de eerste Postmas
ter werd in New South 
Wales wordt beschouwd 
als het begin van de Au
stralische postdienst. In 
tien postzegels wordt de 
geschiedenis van de post 
geïllustreerd: de eerste 
Postmaster, postkantoor 
19de eeuw, oude brieven
bus, post van thuis, eerste 
luchtpost, post aan huis, 
post voor immigranten, 
PostShop, expresspost en 
de post in 2009. 
De tien zegels zijn vanaf 

parade die de Engelsen 
kennen als de Trooping 
o/the Queen's Colour de 
verjaardag van de ko
ningin. Deze ceremonie 
bestaat hier sinds 1956, 
in navolging van de veel 
oudere Trouping the Colour 
in London. De post gooit 
er op 15 april (op 21 april 
is de Queen echt jarig) een 
minivelletje van twee ze
gels tegenaan. Dat velletje 
bevindt zich ook in een 
prestigeboekje ($ 10.95). 

Denemarken 
De natuur uan Denemarken 
Tot nu toe bestreken de 
zegels uit de serie 'De 
natuur van Denemarken' 
een breed spectrum van de 
flora en de fauna van het 
land. Dit jaar is gekozen 
voor JVlons Kimt, een 

beeld is de slechtvalk, een 
vogel die in Denemarken 
al dertig jaar niet meer 
voorkwam, maar sinds 
2002 weer broedt op plek
jes in de krijtrotsen. 

Astronomie 
Van de twee Europazegels 
van dit jaar is de waarde 

Voorzijde uan het Finse boekje 
met ujensze^els 

ASTRONOMI 10 xS.50 KR. 

^ 

Danmark 5.50 

■ „ . . , 

De siechtualk komt nu ook ujcer op ondere plaatsen in Denemarken uoor 

HetTrinitatiscomplex m Kopenhagen sterrenwacht, kerlc, bibliotheek 

tjes met toepasselijke tek
sten: Hei (hallo), Teruetuloo 
(welkom), Onnea (succes), 
Terueism (groeten) en Kiitos 
(bedankt). De vijf zegels 
hebben de vermelding 
ikl (0.80 euro). De bij En
schedé gedrukte boekjes 
hebben een oplage van 
400.000 stuks. 

Frankrijk 
MonTimbraMoi 
In Frankrijk hebben ze 



MonTimbr; 

Créez votre timbre! 
100 7o , 

personnahse 

Maakje eigen postzegel. 

ook persoonlijke zegels: 
MonTimbraMoi. Op een in 
januari verschenen post
zegelboekje met twaalf 
permanente zegels (type 
Marianne en Europa, 
waarde 55c.) wordt er 
reclame voor gemaakt. 

Feest uan de Postzegel 
Het jaarlijkse Franse Feest 
van de Postzegel wordt al 
vele jaren postaal onder 
meer gevierd met de 
uitgifte van een postzegel
boekje. Dit keer worden 
de bekende figuren van 
Loonei) Tunes afgebeeld, 
zoals Dqfy Duck, Bugs 
Bunny en Wile Coyote. De 
tekenfilms van de Warner 
Bros Studio's zijn ook in 
Frankrijk erg populair. 
De uitgiftedatum is 2 
maart. Maar in de 116 
steden die deelnemen aan 
het Feest (op 28 februari 
en I maart) startte de 
voorverkoop al op 28 
februari. 
De inhoud van het boelcje 
bestaat uit twaalf zegels 
met de vermelding France 
Lettre 205 (= 56 c ) . Aan
vankelijk zou de waarde 
55 c. zijn, maar juist op 
deze dag werden de tarie
ven verhoogd. 

loopt in Georgië niet alles 
even gesmeerd. Was het 
boekje met de Europaze
gels van 2007 pas op 14 
maart 2008 verkrijgbaar, 
voor het boelcje van 2008 
was men nog maar net 
op tijd. De uitgiftedatum 
was 14 december. Nadere 
gegevens volgen. 

Groot-Brittannië 
Nieuwe ueiligheidskenmerken 
Op 17 februari zouden er 
vijf boekjes verschijnen 
met zegels voorzien van 
nieuwe, verzamelaars-
onvriendelijke veilig-

De nieuuje zegels zijn bedrukt 
met tekstgoluen 'ROYAL MAIL 
m diuerse kleurschakeringen. 

De halfronde, in het zegelbeeld 
aangebrachte inkepingen zorgen 
eruoor dat de zegels niet zonder 
beschadigen van een poststuk 
ucrujijderd kunnen worden. 

llJedding Booklet 
Leabhrän an Phósta 
lOxSSc Stamps 

€5.50 
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Het Ierse boekje met huwelijkszegels 

en ook een boekje met 
tien huwelij kszegels van 
55 c. Er worden in Ierland 
jaarlijks ruim 20.000 hu
welijken gesloten, dus er 
gaan nogal wat aankondi
gingen de deur uit. 

Israël 
Menora 
Twee vorig jaar in Israël 
verschenen postzegel
boekjes beleefden begin 
dit jaar een tweede druk. 
Het betreft het boelcje 
met de zegels Neu; Srulik 
(Nieuw Israël) en dat 
met de zegels waarop 
medicinale planten staan 
afgebeeld. Uitgiftedatum 
was I en 25 januari. De 
herdruk is te herken
nen aan de twee kleine 
menora's (zevenarmige 
kandelaar) in de marge of 
op de kaft. 

Jersey 
Spoorwegen op Jersey 
Op 6 mei verschijnt de 
derde serie postzegels 
die aandacht schenkt 
aan de geschiedenis van 
de railverbindingen op 
het eiland Jersey. Op de 

i i l riTOUANLAMWOU 
FEMMES DU MONDE 

Het Franse boekje ter gelegenheid uan Internationale Vrouuiendag. 

Internationale Vrouwendag 
Op 10 maart (8 maart is 
overigens de dag waarop 
dit wereldwijd gevierd 
wordt) verscheen een 
boelcje met twaalf zegels 
met de vermelding France 
Lettre 20g (56 c ) . Op de 
zegels bekende vrouwen 
uit twaalf verschillende 
landen en een verwijzing 
naar hun achtergrond. 

Georgië 
Europa 2008 
Ook op postzegelgebied 

heidskenmerken. Door 
onvoorziene omstandig
heden is de uitgiftedatum 
van deze boekjes verscho
ven naar 31 maart. 

Ierland 
Twee nieuwe boekjes in 
januari 
Op 23 januari gaf de 
Ierse post twee boekjes 
uit. Allereerst een boekje 
met tienmaal 'N' (= voor 
brieven binnenland, nu 
55 c.) met een afbeelding 
van de gele hoornpapaver 

Onder uoorzijde uan het 
prestigeboekje uan Jersey. 

zes zegels en het velletje 
staan afbeeldingen van 
diverse locomotieven en 
een railbus. De zegels 
zijn ook verkrijgbaar in 
een prestigeboekje. Het 
boekje bevat - behalve 
zegels ter waarde van 
£ 12.60 - veertien bladzij
den met veel afbeeldingen 
en verhalen van Jersey's 
treinhistorie. 

Man 
Molens en molenaars 
De post van het eiland 
Man geeft op i april twee 
boekjes uit met foto's van 
Chris Killip. Hij wordt 
beschouwd als een van 
de invloedrijkste Britse 
fotografen. Zijn foto's van 
molens en molenaars op 
de zegels in de boekjes 
zijn uit een vroegere 
periode. Beide boekjes 
bevatten tien zelfklevende 
zegels: 32p en 33p. 

Noorwegen 
Persoonlijke zegels 
Op 2 maart verscheen een 
boekje met tien persoon
lijke zegels van 8 kronen. 
Verder verschijnen er dit 
jaar nog drie toeristen
boekjes (17 april) en een 
kerstboekje (16 novem
ber). Details volgen nog. 

Spanje 
Autonome regio's 
Een kaartje, het wapen en 
de vlag van zeven auto
nome regio's staan op de 
zegels van een op 2 janu
ari verschenen boelcje. Op 
de achtste zegel wappert 
de Spaanse vlag. De 
zegels zijn bestemd voor 
tarief A (32 c ) , zodat de 
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prijs van het boekje op 
2.56 euro komt. 

Bestrijding armoede 
Na de dure Spaanse boek
jes van februari - zie het 
februarinummer - volgde 
er op 2 maart nog zo'n 
dure jongen met honderd 
zegels. De zegel van 32 c. 
vestigt de aandacht op 
de bestrijding van de 
armoede in de wereld in 
het kader van het Millen-
n iumdoel in20i5 . 

Flora en Jauna 
Op I april volgden weer 
twee boekjes. Het ene 
bevat honderd zegels 
van 32 c. (gladiool), het 
andere honderd met een 
auerhoen. Omdat som
migen zich daar mogelijk 
niets bij kunnen voorstel
len, hierbij een plaatje van 
dit kipje. In Necierland 
komt het diertje overigens 
niet voor. 

De auerhoen isjamilie van de 
ruigpoothoender. 

De serie wordt vervolgd 
op I juli met de geranium 
(62 c.) en een nachtvlin
der (32c), waarna op i 
oktober wordt besloten 
met het driekleurig viool
tje (32 c.) en een vlinder 
waarvan ik de naam nu 
nog niet ken (32 c.). 

Zweden 
Bananen 
Een bananenboekje uit 
Zweden en wel omdat 
de import van bananen 
er honderd jaar geleden 
begon - prima aanlei
ding. Charlie Charlie is de 
naam van ontwerpersduo 
waarvan de core business 
het maken van kleifiguren 
is. In een op 26 maart 
verschenen boekje zitten 
tien postzegels met vier 
verschillende afbeeldin
gen van bananenfiguren, 
zoals de bananengrootva-
der met de bananentek-
kel, het bananenmeisje en 
een vrije interpretatie van 
Josephine Baker met haar j 
bananenrokje. De zegels 
hebben geen waardeaan
duiding, maar wel een 
opschrift: brei). Sinds i ja
nuari is het brieftarief 6 k. 



EEN ITALIAAN IN UTRECHT 
Een dag bij de contactgroep Filitalia 

TEKST EN F O T O ' S : M R . X 

Een El^edentochtvrije zaterdag 
in februari. Vandaag staat een 
gespecialiseerde postzegelver
eniging op het programma. Voor 
het eerst naar zo'n bijzondere 
club, dus ik ben knap zenuwach
tig. Hoe gaat het daar toe? Een 
bijeenkomst overdag, leden uit 
het hele land en allemaal hebben 
ze iets met Italië. En gebieden 
natuurlijk. Dat zal wel een vaste 
vriendenclub zijn. Waar alle ogen 
mijn kant op vliegen zodra ik 
binnenkom. En ik wil juist niet 
opvallen. Hoe doen we dat? 

Laten we ons vooral kleden en 
gedragen als de rest. Eens even 
kijken: Italië, dus ik neem m'n 
strakke Italiaanse maatpak, de 
bijpassende designerschoenen 
en steek een El Copone-sigaar, 
cognac-dipped, in m'n hoofd. 
Net op tijd herinner ik me dat 
je ook in het pand van Filitalia 
waarschijnlijk niet mag roken. 
Nou, dan laat ik dat pak ook 
maar thuis. Trouwens, de ver
eniging komt bijeen in Utrecht, 
in het gebouw van onze bond. 
Nu draag ik 'de Koninklijke' een 
warm hart toe, dus van mij geen 
slecht woord. Maar hun behui
zing doet niet speciaal Italiaans 
aan. En voor een echte espresso 
moet je toch elders zijn. De 
bediening mag nog zo vriendelijk 
zijn, ik verwacht geen door La 
Mama bereide pasta's tijdens de 
lunch. Het zal wel een broodje 
kaas worden. 

Wat zouden dat nou voor men
sen zijn, die Italië verzamelen? 
Op hun internetsite lees ik dat 
de vereniging pas in 1997 is 
opgericht. Heel jong dus, voor 
postzegelbegrippen. Misschien 
dat ze net daarom aandurfden 
om Mr. X. uit te nodigen. Waar 
de gevestigde gespecialiseerde 

verenigingen zich wentelen in 
hun tradities en geklaag over 
afnemende ledenaantallen, staat 
hier een frisse vereniging die niet 
bang is om door buitenstaan
ders bekeken te worden. Ja, als 
ik er zo tegenaan kijk, krijg ik 
weer moed. Ik trek m'n gewone 
dagelijkse kloffie aan en vertrek 
naar Utrecht. 
Ter plekke aangekomen eerst een 
parkeerplek zoeken. Het is maar 
goed dat ik met de auto ben, 
want lopend zou dat niet te doen 
zijn. Straat in en uit, en eindelijk 
ontwaar ik een wegrijdende 
japanner, waarna ik de strijd om 
zijn opvolging win. 

In het gebouwvan de KNBF 
(waar vreemd genoeg het woord 
Koninklijk binnen en buiten nog 
driftig verzwegen wordt) zijn 
twee zalen bezet. Ik gok zowaar 
goed. De zaal met de schoolse 
opstelling met banken moet 

ik hebben. Er zijn nog slechts 
een m/v of tien aanwezig. De 
belendende zaal wordt gebruikt 
door 'Spanje/Portugal'. Daar 
zitten zestien mensen rond een 
grote ovale tafel, vol boeken en 
gezelligheid, wat meteen een 
huiselijk karakter geeft. Maar ja, 
zü hebben mij niet uitgenodigd, 
dus daar doen we verder niet aan 
mee. In een apart zaaltje zitten 
twee koffiejufrrouwen onpartijdig 
te wezen. Spanjool en Italiaan 
krijgen dezelfde lauwe Utrechtse 
koffie. Onderscheid is er niet, de 
bond is onpartijdig. Da's best, 
maar moet het dan ook ongeïn-
spireerd zijn? Maar we dwalen 
af Terug naar de Italiaanse zaal. 
Daar worden we opgewacht door 
een man die consumptiebon
nen uitdeelt aan binnenkomers. 
Zo'n man vind ik alleen daarom 
al meteen sympathiek. Het blijkt 
de voorzitter te zijn, die deze 
geniale truc uitvoert om zo te 
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kunnen controleren wie er is en 
wat hij komt doen. Hij maakt 
van de gelegenheid gebruik om 
mij kort wat over de vereniging 
te vertellen. Zal ik dat aan u 
doorgeven? Nee, dat doe ik niet. 
Want u moet zelf maar komen, 
dan kunt u dat live horen. En 
dan krijgt u ongetwijfeld ook 
drie consumptiebonnen. Nou 
vooruit, één dingetje dan: dat de 
vereniging zichzelf bewust een 
contactgroep noemt, en geen 
studiegroep. Want het gaat er 
om dat iedereen contact kan 
leggen met geestverwanten, en 
niet alleen met studerenden. Als 
ik hoor dat er ook een echte, ori
ginele Italiaan lid is en deze net 
binnen blijkt te komen, ben ik 
natuurlijk verkocht. Die moeten 
we in de gaten houden. Pao\o. 
Italiaanser kan niet. En zo ziet 
hij er ook uit. Wat een uitstra
ling! Het is maar goed dat ik m'n 
Italiaanse accessoires thuis heb 
gelaten, want daarmee was ik 
meteen door de mand gevallen. 
Die charme, die armgebaren. 
Jongens, ik krijg zin om meteen 
naar het zuiden te rijden. En dat 
hebben er meer Een man vertelt 
me dat de zaalaankleding inder
daad niet zo goed aansluit bij het 
verzamelgebied. En dat hij het 
liefste om 15 uur een fles Chianti 
zou opentrekken. Maar Utrecht 
is natuurlijk wel centraal en de 
behuizing betaalbaar Al moet er 
dan per uur betaald worden. 

Achter in de zaal zit een gespe
cialiseerde handelaar. Hij heeft 
behoorlijk wat aanloop, maar als 
ik tussendoor even tegen hem 
aanleun, vertrouwt hij me toe 
dat hij er vooral voor de lol is. 
Het verdienen gebeurt in Italië 
en op internet. Een paar tafels 
verder liggen de veilingkavels en 
wat catalogi open en bloot voor 
het grijpen. Wat dan ook gretig 
gebeurt, maar eenieder legt alles 
keurig weer terug. Natuurlijk, 
want met een echte Italiaan in de 
zaal pas je wel op. Deze bespeur 
ik trouwens aan een tafelhoek, 
alwaar hij met een klein groepje 
mensen over een boek gebogen 
staat. Daar worden Italiaanse 
zaken gedaan. En contacten 
gelegd. De bestuursleden darte
len ongedwongen door de zaal; 
één man zit al een tijdje staccato 
achter een laptop, maar later 
blijkt ook hij mobiel te wezen. 
De voorzitter roept eenieder toe 
dat er om kwart over twaalf soep 
en broodjes gehaald kunnen 
worden. De Italiaan staat inmid-



dels aan een andere tafelhoek, 
met een paar anderen gebogen 
over het album. Of een ander 
album, daar wil ik van afwezen. 
Achter hem zijn wat kaders 
gevuld. Ik ga hem nu toch echt 
zelf aanspreken, daar kom ik 
niet omheen. Paolo blijkt goed 
Nederlands te spreken, werkt 
hier al een tijd. Een door en 
door vriendelijk mannetje en 
nog inventief ook. Hij heeft een 
eigen plaatfoutenplaatsbepaier 
ontwikkeld en demonstreert 
deze gretig. Gespecialiseerd als 
hij is in oud-ltaliaanse staten, is 
hij geen specialist van de repu-
blielc-periode en probeert dat bij 
de vereniging te compenseren. 
Volgens hem is het een leuke 
en gezellige club. Dat dit vooral 
komt door zijn aanwezigheid, 
is iets wat alleen mij opvalt. Ik 
zie hem vijf minuten later weer 
bij een andere tafelhoek. Heftig 
gesticulerend, met weer een paar 
mensen om zich heen. En na 
al een paar keer gezegd te heb
ben dat hij nu ecnt koffie gaat 
halen, dreigt dat inderdaad te 
gebeuren. Ik zie hem nu kleppen 

met de koffiejuffrouw, de oude 
charmeur. 

Het IS lunchtijd. Bij Spanje/Por
tugal zit de deur dicht. Papieren 
worden omgeslagen, daar wordt 
vergaderd. Bij Filitalia wordt 
genoten. Verschil moet er zijn. Ik 
begrijp waarom ik hier uitgeno
digd ben en niet daar. Inmiddels 
is net al half één geweest, en de 
voorzitter had me eerder beloofd 
dat dan de veiling zou begin
nen. Maar het is nog te gezellig 
in de lunchkamer, waar Paolo 
het hoogste woord voert. Dat 
wordt dus iets later. En nog iets 
later. Ondertussen bespreekt het 
bestuur de nieuw ontdekte trucs 
van leden om een dubbele serie 
consumptiebonnen te bemach
tigen. 
Uiteindelijk gaat er maar iemand 
biednummers uitdelen en dat 
helpt. Men komt inderdaad 
binnen. Zodra ook onze Italiaan 
de drempel over is, gaat de zon 
schijnen. Toeval bestaat niet. 
Men vindt de zaal goed bezet, 
maar daar ben ik het niet mee 
eens. Er moeten in Nederland 
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Beoordeling contactgroep Filitalia 

Bezocht op 7 februari 2009 
Aantal leden: 100 
Aantal aanwezigen: ong. 20 

Positief: 
3 gratis consumpties 
f uTl-colour verenigingsblad 
ongedwongen vriendenclub 
met charmante live-Italiaan 

Negatief: 
moeizame parkeergelegenheid 
sfeerloze zaal 
niks espresso 
blèrende 'muziek' wan buiten 

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

meer dan twintig mensen te 
vinden zijn die Italië, San Marino 
of het Vaticaan verzamelen. En 
die daarover /(Ve willen contac
ten. Persoonlijk kan ik u Paolo 
aanraden. Kijk op www.filitalia.nl 

De voorzitter houdt een kort 
welkomstwoordje, waarna één 
van de leden vertelt dat de 
vereniging in ontwikkeling is en 
zelfs ambitieuze doelstellingen 
heeft: het verhogen van het aan
tal leden tot 150. Zo mogen we 
het horen. Weg met het geklaag 
over de vergrijzing en aan het 
werk! Ze hebben daar bij Filitalia 
aardig wat voor bedacht. Ik zal u 
één ideetje verklappen. Alle leden 
gaan gratis een aantal visitekaart
jes krijgen, met aan de voorkant 
de gebruikelijke gegevens, en 
aan de achterkant de gegevens 

VP 
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van Filitalia. Om uit te delen aan 
mensen waarvan men weet of 
ziet (bijvoorbeeld op een beurs) 
dat ze in Italië geïnteresseerd 
zijn. Origineel bedacht. En dit al
les is inbegrepen bij de jaarlijkse 
contributie van slechts 15 euro. 
Hoe doen ze dat.:* Dat zouden 
ze bij Spanje/Portugal ook vast 
wel willen weten. Maar die zitten 
te vergaderen. Zonder Paolo. En 
met de deur dicht. 

Niet zodra is de veiling begon
nen of ik spoed me naar huis. Er 
is me namelijk wat ingevallen. Ik 
moet hoogst dringend nog een 
plaats reserveren voor het diner. 
Waar dacht u anders? Natuurlijk, 
bij de Italiaan. 

Benieuwd wat we volgende 
maand weer gaan meemaken. 

OOK ZO DAPPER? 

Kan uw vereniging tegen een 
stootje? Is uw club net 20 
dapper ais de contactgroep 
Fiiitalia? Kunt u liet oordeei 
van Mr. X, onze l<ritisclie rap
porteur, probleemloos aan? 
Zo ja: meld u aan - dat i<an 
nog tot I juli a.s.! 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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SAMENSTELLING 
DRS. JACQUES SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

In de nieuwe editie van 
Geuzendam's catalogus 
van de postwaardestukken 
van Nederland en Ouer-
zeese Gebiedsdelen zijn de 
Nederlandse briefkaar
ten opnieuw genum
merd. Verzamelaars en 
handelaren zijn over het 
algemeen niet blij met 
hernummeringen, maar 
de catalogusredactie geeft 
een duidelijke verant
woording voor het nieuwe 
nummersysteem en 
denkt bovendien dat het 
nieuwe systeem lang zal 
meegaan. Op pagina 350 
van de 'Geuzendam' is 
een tabel opgenomen met 

de relatie tussen de oude 
en de nieuwe catalogus
nummers. 

De basis van het nieuwe 
nummersysteem is de 
chronologie van de uitgif
ten. Een voorbeeld: bij de 
eerste briefkaart, uit 1871, 
werd vroeger onderscheid 
gemaakt tussen Gia en 
Gib. De bedoelde kaarten 
zijn echter geen varianten 
van één kaart, maar twee 
wezenlijk verschillende 
postwaardestukken met 
een verschillende uitgif
tedatum. De oude Gia is 
de briefkaart van 2% cent 
die op I januari 1871 aan 
de loketten verkrijgbaar 
was en die heeft daarom 
als nieuw nummer Gi 
gekregen. De oude Gib 
IS briefkaartformulier I, 
dat pas in 1873 bedrukt 
werd met een zegelbeeld 
van 2% cent. Het nieuwe 
nummer voor deze kaart 
is G4. Het verschil tussen 
Gl en G4 is te zien aan de 
kleur van het zegelbeeld 
(respectievelijk lila en 
violet) en aan de plaats 
van het zegelbeeld (bij G4 
varieert die ten opzichte 
van de kaartrand, omdat 
er sprake is van twee af
zonderlijke drukgangen). 
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NIEUWE UITGIFTEN 

Argentinië 
De voetbalclub Club Atle'-
tico Independiente uit Bue
nos Aires bestaat honderd 
jaar. Op 22 november 
2008 werd een brieflcaart 
uitgebracht met in het 
zegelbeeld ($ i) het club-
embleem [i]. 
Afbeeldingen van het 
oude en het nieuwe sta
dion van de club plus een 
aantal van de bekers die 
in de loop der tijd gewon
nen zijn, maken de kaart 
compleet. Independiente 
won twee maal de We
reldbeker, maar verloor 
in de finale van 1972 van 
Ajax. 
De brieflcaart maakt deel 
uit van een reeks van 
kaarten van jubilerende 

Argentijnse voetbalclubs. 

Een recente folder van 
de Argentijnse posterijen 
maakt melding van de 
volgende nog verkrijgbare 
postwaardestukken: 
- brieflcaart ($ i) kin
derziekenhuis 'Ricardo 
Guriérrez (28 september 
2007); 
- briefkaart ($ i) zalig
verklaring van Ceferino 
Namuncura (13 oktober 
2007); 
- envelop ($ 2.50) 'Ge
lukkige Feestdagen' (5 
november 2007); 
- brieflcaart ($ i) tocht van 
de Olympische Vlam (10 
apnl20o8); 
- briefkaart ($ 2) 150ste 
geboortedag van politie-
kapitein Juan Vucetich, 
met afbeeldingen van het 

systeem van vingeraf
drukken (16 mei 2008); 
- briefkaart ($ i) 50 jaar 
Katholieke Universiteit 
in Buenos Aires (18 juli 
2008). 

Canada 
Het voorjaar bracht 
nieuwe Canadese 
postwaardestukken met 
een bloemenmotief. 
Twee voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten met in 
het zegelbeeld foto's van 
bloeiende rododendrons, 
roze en wit [2]. De beeld-
zijde van de elke kaart is 
een vergrote weergave van 
foto in het zegelbeeld. De 
kaarten werden uitgege
ven op 13 maart 200g en 
kunnen vanuit Canada 
over de gehele wereld ver
stuurd worden. Verkoop-



prijs $ 1.69 per stuk. 

China (Volksrepubliek) 
Liefhebbers van sport, 
architectuur of vreemd-
gevormde postwaarde-
stukken wilde ik deze 
kaart niet onthouden: een 
briefkaart die uitgebracht 
werd ter gelegenheid 
van de opening van de 
Olympische Spelen op 
08-08-2008 [3 en 4]. Op 
de beeldzijde ziet men 
het Olympisch Sta
dion (het 'Vogelnest'), 
de Olympische vlam en 
de vijf mascottes. Op de 
adreszijde ziet men de 
andere kant van de vlam, 
het zegelbeeld 80 yuan 
'Beijing 2008' en een 
herinneringstekst. 

Duitsland 
Een Sonder̂ anzsache ter 
gelegenheid van de Inter
nationale Postzegelbeurs 
in München (5, 6 en 7 
maart) verscheen op 12 
februari 2009. Het zegel
beeld van de C6-envelop 

is ondeend aan de postze
gel van 55 eurocent 'Dag 
van de Postzegel' uit 2008 
[5]. Links op de envelop 
staan het embleem van de 
Beurs, het embleem van 
de tentoonstelling Alpen-
Adrm Ausstellung 2009 
en foto's van het oude 
raadhuis in München, de 
Alpen, en het Kroatische 
schiereiland Korcula. 

Nog niet eerder gemeld: 
een Pluskarte Indimduell 
ter gelegenheid van de 
Internationale Postzegel-
beurs in Berlijn (10,11 en 
12 oktober 2008) [6]. De 
'persoonlijke postzegel' 
als zegelbeeld (45 euro
cent) toont een tekening 
van de Duitse graficus, 
tekenaar en fotograaf 
Heinrich Zille (1858-
1929). Links op de kaart 
staat het embleem van de 
tentoonstelling en een 
foto van Zilie uit 1901. 

Rusland 
Van nationale held tot 

dissident en omgekeerd -
zo kan men het leven van 
Alexander Solzhenitsyn 
(1918-2008) beschrijven. 
De Russische schrijver 
kreeg in 1970 de No
belprijs voor Literatuur, 
maar naar aanleiding van 
boek De Goelag Archipel, 
dat in 1974 in het Westen 
verscheen, raakte hij zijn 
staatsburgerschap kwijt. 
De beschrijving van het 
leven in de Russische 
strafkampen, dat hij zelf 
in de jaren '50 had erva
ren, werd hem door de 
autoriteiten namelijk niet 
in dank afgenomen. Sol
zhenitsyn week uit naar 
de Verenigde Staten en 
keerde pas in de jaren '90 
- ruim na het einde van 
de periode-Gorbatsjov 
- terug naar Rusland. 
De schrijver en zijn 
geruchtmakende boek 
staan nu afgebeeld op een 
Russische geïllustreerde 
envelop (7.50 roebel) met 
besteldatum 26-09-2008 

Enueloppen klem Jortnaat 
met bijzonder zegelbeeld 
7.50 roebel: 
Acteur R. J. Platt 1908-
1959; zegelbeeld portret, 
illustratie scène uit de 
film 'Zakenlieden' (24-
04-2008); 
S.T. Morosowi862-i905, 
kunsdiefhebber en mece
nas; zegelbeeld portret, 
illustratie vergelijkbaar 
met die van eerdere enve
loppen met portretten van 
mecenassen in deze reeks 
(07-06-2008); 
Toneelregisseur W.I. Ne-
morowitsch-Dantschen-
ko 1858-1943; zegel
beeld portret, illustratie 
Kunst-Theater in Moskou 
(15-07-2008); 
Auteur E.I. Zamjatin 
1884-1937; zegelbeeld 
portret, illustratie enkele 
van zijn boeken (05-09-
2008); 
E.M. Fomin, verdediger 
van de vesting in Brest 
1909-1941; zegelbeeld 
portret, illustratie de 
vesting, militairen in 

actie (05-09-2008). 

Briefkaart met bijzonder 
zegelbeeld 5.50 roebel: 
Schilder LI. Brodsky 
1883-1939; zegelbeeld 
portret, illustratie 
schilderij 'Een laan in de 
Zomertuin in de herfst' 
uit 1928 (besteldatum 
10-09-08) [8]. 

Enveloppen grootformaat 
met zegelbeeld 'A': 
Beeldhouwer E.W. Wut-
schetitsch (29-08-2008); 
Oorlogsvlieger en Held 
van de Sovjet-Unie G.I. 
Muschmkow 1923-1984 
(11-09-2008) [9]; 
Speelgoed uit Koersk (15-
og-2008); 
Fruit-stilleven (29-09-
2008) [lo]; 
Idem (06-10-2008); 
Appels en bloemen (06-
10-2008); 
Ontwerper van motoren 
A.M. Ljuljka 1908-1984 
(30-10-2008); 
150 jaar Post in de regio 
Amur (31-10-2008) [11]. 
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2 Ook andere landen zoals Australië, 
gaven de voorkeur aan een eigen versie 

vanhunjubileumzegel(s) Hier zien 
we George V op zijn paard Anzac 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • « « « • « » • • • « » « » • • • • « » « « « • • • • « « « • • é 

1 In het moederland werdenjubileumzegels uitgegeven 
in een ontwerp dat volledig gebruik maakte van de 

mogelijkheden die rasterdiepdruk te bieden had, afgebeeld is 
een boekblok van zes met almdemummer 18 

3 Een goedkope, maar doeltreffende 
oplossing eenjubileumzegel die tot 

stand kwam door een simpele opdruk 
op een permanente zegel aan te 
brengen, m dit geval van Niue 

4 Leizwart {ajbeelding Windsor Castle) en paars 
(zegelomrandin^ waren de kleuren die verplicht voor de 

hoopte waarde van elke sene dienden te worden gebruikt 

5 Een voorbeeld van de kleurencombinatie 
bruin met donkerblauw, in dit geval bij een 
zegel van Barbados van 2'/; d De bewuste 

kleurencombinatie werd het vaakst toegepast, 
namelijk ^g keer 

6 Zwart en groen werden als 
combinatie het minst gebruikt 

(slechts vijfmaal), hier zijn de kleuren 
toegepast btj een zegel van ' /j d van 

Grenada 

DE EERSTE OMNIBUSSET 
VAN HET BRITSE RIJK 

1935 was het jaar waarin de 
Britse koning George V zijn 25-
jarig regeringsjubileum vierde 
George V was een verwoed 
filatelist hij kan beschouwd 
worden als de grondlegger van 
de postzegelcollectie van het 
Britse koningshuis en onderzijn 
scherp toeziend oog werd deze 
collectie uitgebreid tot wat het 
nu IS De gelegenheid van het 

D O O R A R J A N K E P P E L , S C H O T L A N D 

Tegenwoordig kijken we niet meer op van een omnibusset 

meer of minder: er worden immers zoveel gebeurtenissen 

herdacht met omvangrijke series gelijkvormige zegels uit 

een rits landen. Maar in 1935, het jaar waarin de aller

eerste omnibusset van het Britse Rijk verscheen, was dat 

nog wel anders! 

jubileum werd dan ook grif aan
gegrepen om met een speciale 
zegel uitgifte te komen 
In Groot-Bnttannie was men 
destijds nog helemaal in de ban 
van het vni nieuwe drukproces 
dat rasterdiepdruk heet In 1934 
waren de eerste op die manier 
vervaardigde permanente 
waarden uitgekomen Het lag 
dan ook voor de hand dat OOK de 



7 Zege/ ran 12 cent van Brits Guyana m een van de 
voorgeschreven kleurencombinaties, groen en indiepblauw; 

deze combinatie werd achttien l(eer gebruikt. ,jj, 

8 Gambia gaf onder meer een zegel van 6 d. uit en koos 
daarvoor de combinatie lichtblauw en olijfgroen, zeven 

andere zegels werden ook zo gedrukt.. 

■"fp)^ 

9. en 10. Kleurschakeringen bij 
Engelands eerste omnibusset, 

de zegels van de Bahama's 
werden gedrukt bij De La Rue, 

die van Bechuanaland bij 
Bradbury Wilkinson 

jubileumzegels met die techniek 
gedrukt zouden worden. Het 
uiteindelijke ontwerp, van Bar
nett Freedman, was gebaseerd 
op de mogelijkheden van deze 
techniek. De serie bestaat uit vier 
zegels die ogenschijnlijk gelijk 
zijn, maar variëren in de details 
van de omlijsting, bestaande 
uit diverse vorstelijke symbolen 
[afbeelding 1). 
Gezien de belangstelling van 
George V voor fifatelie wilde 
men voor zijn jubileum iets 
extra bijzonders doen. De Crown 
Agents, die de zegelemissies 
regelden voor het merendeel van 
het Britse Rijk, kwamen met het 
idee een serie identieke zegels 
uit te geven voor alle koloniën. 
Hiermee kon dan tegelijkertijd 
de eenheid van dat Britse rijk 
worden gesymboliseerd. 
En dat leidde uiteindelijk tot de 

mooie zegel met een afbeelding 
van Windsor Castle, met rechts 
het portret van George V. De 
koning is afgebeeld met de 
keizerlijke kroon en is omringd 
door de keten van de Orde van 
de Kouseband met daarachter 
twee scepters. Aan de keten 
hangt St Joris en de draak en 
linksboven is ook de koningsap
pel nog afgebeeld. Het ontwerp 
was van H. Fleury, een ontwerper 
die in dienst was bij drukkerij 
Waterlow & Sons. 
Overigens waren er ook landen 
waar men geen gebruik wenste 
te maken van het algemene ont
werp. Vooral grotere landen als 
Canada en Australië [afbeelding 
2) kozen voor een eigen ontwerp 
en een aantal kleinere geman
dateerde gebieden, bijvoorbeeld 
Niue [afbeeldingfi en Samoa, 
volstonden met een speciale 

71./72 De beroemdste plaatfout uit 
de omnibusset van ig;}^ is de 'extra 

vlaggenmast' op positie Rg/i (zie het 
rode kader op de zegel en de detail

opname hierboven). 

opdruk op al bestaande zegels. 
Voor elke kolonie die wèl 
meedeed, werd een serie van 
vier zegels samengesteld. De 
gekozen waarden moesten ge
richt zijn op gangbare tarieven, 
zoals voor brieven naar bin
nen of buitenland. De hoogste 
waarde moest een shilling zijn, 
of de vergelijkbare waarde in een 
andere valuta. 
Om te voorkomen dat de series 
er allemaal hetzelfde uit zouden 
komen te zien, besloot men ze
ven verschillende kleurencombi
naties toe te passen. Elke kolonie 
kreeg zo toch een andere soort 
set. Alleen de hoogste waarde 
van elke serie moest in dezelfde 
kleuren worden uitgevoerd: 
leizwarten paars [afbeelding4). 
De andere gebruikte kleuren
combinaties waren bruin en 
donkerblauw, zwart en groen. 

donkerblauw en scharlaken, 
groen en indigoblauw, lichtblauw 
en olijfgroen en ultramarijn en 
grijs [afbeeldingen 5 tot en met 8). 
Er zijn een paar uitzonderingen 
hierop: De La Rue gebruikte 
soms de combinatie donker
blauw en karmijnrood in plaats 
van scharlaken [afbeelding 9) en 
Bradbury Wilkinson gebruikte ul
tramarijn en donkergrijs in plaats 
van grijs [afbeelding 10). Bruin 
met donkerblauw was de meest 
gebruikte combinatie, zwart met 
groen werd het minst toegepast. 
Het werk aan de omnibusserie 
begon al in januari 1934 en 
George V heeft de hele tijd de 
vinger aan de pols gehouden. Hij 
wilde voortdurend op de hoogte 
gehouden worden van alles en 
alle drukproeven en dergelijke 
eerst zelf zien voordat ze konden 
worden goedgekeurd. Op deze 
manier kwam natuurlijk ook het 
een en ander aan uniek materiaal 
in zijn koninklijke verzameling 
terecht, zoals dat destijds met 
een heleboel proefmateriaal 
gebeurde! 

George V had graag gezien dat 
de zegels van alle landen uit 
zouden komen op 6 mei 1935, de 
exacte datum van zijn jubileum 
en ook exact 95 jaar na het uitge
ven van de allereerste postzegel 
ter wereld, de Britse Penn^ Black. 
Voor de omnibusset gold dat 
het merendeel ervan inderdaad 
op 6 mei verscheen. In slechts 
vier koloniën verschenen de 
zegels op 4 mei (Basutoland, 
Bechuanaland en Swaziland) 
of 7 mei (Falklandeilanden). In 
CrootBrittannië zelf trok ae 
koning overigens echter aan het 
kortste eind en werden de zegels 
ondanks zijn verzoek toch pas 
op 7 mei uitgegeven, omdat 6 
mei, de jubileumdag, een vnje 
dag was en de postkantoren 
gesloten waren! 
De zegels van de omnibusset 
werden gedrukt in plaatdruk, wat 
 zeker in die tijd  tijdrovend was. 
Het drukken van alle zegels voor 
de 44 koloniën werd daarom 
verdeeld over de drie grote 
drukkerijen uit die tijd: Bradbury 
Wilkinson &. Co, Thomas De 
La Rue &. Co en Waterlow & 
Sons Ltd. Bradbury en Waterlow 
verzorgden de productie voor 
elk vijftien koloniën en De La 
Rue voor de resterende veertien 
koloniën (voor de exacte verde
ling: zie het staatje op pagina 
293). De oorspronkelijke gravure 
werd door Waterlow verzorgd. 
Laatstgenoemd bedrijf verstrekte 
kopieën aan de andere twee 
drukkers, die daarmee hun eigen 
platen produceerden. Dat leidde 
ertoe dat er plaatfouten te vinden 
zijn die aan een bepaalde druk
ker kunnen worden toegeschre
ven. Er zijn complete websites 
gebouwd rond deze plaatfouten. 
De beroemdste plaatfout is toch 
wel de extra vlaggenmast op de 
zegels van Bradbury Wilkinson 
[aftieeidingen n en 12). 



15 Zegel van 2 d. van Cibraltar, voorzien van een Specimen
perfin m de vomn van een hoeßjzer, (druk bij Bradbury 

Wilkinson). 

Boven: 1^. Hoekstukje van vier zegels van 3 d. van Fiji, gedrukt bij De La Rue. Er zijn twee oplagen met 
plaatnummer '4' gebruikt; de laatste is  gelukkig  van de andere te onderscheiden (zie afbeelding 14). 

Onder. 14. Zegels van i/ van de Bahama's, eveneens met het plaatnummer 4 gedmkt; dankzij de verticale 
streep rechtsboven is deze tweede oplage van plaatnummer '4' van de andere te onderscheiden. 
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18. Specimenperfin van Waterlow. 
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De La Rue was de enige van de 
drie ingeschakelde drukkers die 
plaatnummers op de zegelran
den afdrukte, maar ook de platen 
van de andere drukkers zijn 
uiteindelijk na veel puzzelwerk 
geïdentificeerd. 
Van Bradbury zijn er tot nu toe 
twaalf platen geïdentificeerd, 
voornamelijk aan de hand van 
constante plaatfouten. Voor 
Waterlow zijn dat er tien. De La 
Rue had dan wel plaatnummers, 
wat het zoekwerk iets vergemak
kelijkte, maar deze drukker ge
bruikte soms dezelfde nummers 
voor verschillende platen. Zo 
zijn er bijvoorbeeld twee platen 
'4'. Gelukkig bleek één daarvan 
rechts in het vel (zowel bovenin 
als onderop) een verticale lijn te 
hebben. De bewuste plaat wordt 
tegenwoordig dan ook heel vaak 
met de omschrijving '4I' aange

duid [ajbeeldmgen i^ en 14). 
Van de zegels zijn ook speci
menexemplaren te vinden. Ze 
werden niet  zoals bij specimen
zegels veel voorkomt  van een 
opdruk voorzien, maar van een 
perfin (beeldperforatie) met de 
tekst Specimen. Elke drukker had 
zijn eigen type perfin. De perfin 
van Bradbury was bijvoorbeeld 
in de vorm van een hoefijzer 
uitgevoerd [afbeelding 15), bij 
De La Rue gebruikten ze een 
perfinvorm die meer op een 
regenboog lijkt en Waterlow had 
een perfin in de vorm van een 
diagonale lijn. Er zijn van deze 
specimenperfins verscheidene 
vervalsingen in omloop. Het is 
dan ook een kwestie van goed 
opletten; vergelijk vooral de 
vorm met referentiemateriaal 
(aßeeldingen i6, yen 18). 
In sommige landen werden de 

zegels niet alleen in vellen, maar 
OOK in boekjes uitgegeven. Deze 
boekjes werden overigens sa
mengesteld uit veldelen, dus er 
werden geen speciale drukplaten 
voor gemaakt. In Ceylon versche
nen zo boekjes met zegels van 
6 en 9 cent, die met de hand uit 
normale vellen waren gescheurd. 
Op de Falklandeilanden werden 
boekjes met 24 zegels van ^ d. 
uitgegeven. Die zijn vrij zeld
zaam omdat een grote hoeveel
heid van de oplage later werd 
vernietigd. 
De vreemde eend in de bijt is 
de serie uit Newfoundland. De 
oudste kolonie van het Britse 
Rijk werd in de jaren dertig zwaar 
getroflfen door de economische 
recessie. Vanwege de benarde 
financiële positie kwam de ko
lonie onder curatele te staan; ze 
zou niet veel later alle verworven 

zelfstandigheid verliezen en bij 
Canada gevoegd worden. Aan 
het besluit om voor deze kolonie 
de zegels in éénkleurendruk te 
vervaardigen, lag dan ook een 
puur financiële reden ten grond
slag (q/beeW/ngig). 
Er werd destijds niet veel extra 
filatelistische vraag verwacht 
naar deze zegels. Omdat het 
ontwerp identiek was voor alle 
series, ging men er van uit dat 
verzamelaars voor één serie uit 
een bepaalde kolonie zouden 
gaan. Dat was echter niet het 
geval. Veel verzamelaars wilden 
èlle series hebben. Dat leidde al 
snel tot schaarste van bepaalde 
zegels. 
Er waren, zeker voor de kleinere 
koloniën, bescheiden oplagen 
besteld, gericht op lokaal gebruik 
van de zegels. Zegels zoals die 
van 1 r. uit Mauritius, waar



ig Zegel van 7 cent van Newfoundland, 
vervaardigd met gebruikmaking van 
slechts één drukmur De reden voor 
deze zuinige aanpak was vrij triviaal 
Newfoundland zat nogal krap bij kas 

20 Met zijn oplage van slechts 24.000 
exemplaren is de zegel van 1 Rupee van 
Mauritius vrij gezocht Er was dan ook 

met op gerekend dat de filatelisten voor 
alle zegels uit de omnibusset van 1935 

belangstelling zouden hebben 

OoJ QJn'S (o C^L^iu cut ^èU^ ^ au^^^uJ- ^^^ \ 

^ 5 w ^ "^P^ 

27 Om aan de belangstelling te voldoen die handelaren 
voor gebruikte zegels hadden, stuurden speciaal daartoe 

aangestelde agenten enveloppen met complete series 
naar het moederland De dienstverlening was lucratief 

genoeg om de agenten te kunnen betalen 

22 Investeerders hoopten dot 
ook volgende omnibuszegels 
(zoals de hier afgebeelde zegel 
van 2 '72 d uit de kroningßserie 
van George VI uit 1936J het 
goed zouden gaan doen. 
Maar de posterijen wisten 
inmiddels dat de verzamelaars 
alles compleet wilden hebben 
en stemden hun oplagen op 
die wetenschap af... 

van er slechts 24.000 waren 
gedrukt, waren al snel gezocht 
en leverden een goede prijs 
op {apeelding2o). Het loonde 
voor postzegelhandelaren zelfs 
de moeite om in de diverse 
koloniën agenten aan te stellen 
die de zegels op enveloppen 
naar het moederland stuurden 
(ajbeeldmg2i). 
De eerste omnibusserie heeft de 
tand des tiids goed doorstaan. 
Vanwege de vaak gennge opla
gen, het elan van het ontwerp 
als symbool voor het toen nog 
almachtige Britse Rijk dat later 
onvermijdelijk uit elkaar zou 
vallen en het feit dat de serie 
ongekende mogelijkheden biedt 
voor wat betreft het zoeken naar 
plaatfouten en dergelijke, is de 
belangstelling ervoor altijd op 
peil gebleven. Er bestaat zelfs 
een actieve gespecialiseerde ver

eniging voor de jubileumzegels. 
Het grote succes van deze eerste 
omnibusset leidde ertoe dat men 
de smaak te pakken kreeg. Al in 
1937 volgde een tweede Britse 
omnibusserie, dit keer ter ere 
van de kroning van George VI 
(afbeelding 22). Hoopvolle inves
teerders kochten grote aantallen 
van deze zegels m, in de hoop 
dat de prijs net zo flink zou 
stijgen als van de zegels uit 1935. 
Maar omdat deze en volgende 
series veel meer gencht waren 
op hetfilatelistisch publiek, werd 
de markt overspoeld en wisten 
de zegels amper meerwaarde te 
verkrijgen. 
Geen enkele latere omnibusset 
heeft dan ook maar ooit kunnen 
tippen aan het prestige van die 
eerste serie uit 1935. 
En dat zal ook wel nooit anders 
worden. 

Tabel I 

Verdeling van de 44 emissies over de drie drukkerijen 

Bradbuy Wilkinson 

Bechuanaland 
Brits Honduras 
Falklandeilanden 
Gambia 
Gibraltar 
Gilbert &Ellice 

Eilanden 
Gold Coast 
Hongkong 
Jamaica 
Malta 
Newfoundland 
Seychellen 
Sierra Leone 
Swaziland 
Trinidad & Tobago 

De La Rue 

Antigua 
Bahama's 
Basutoland 
Brits Guyana 

Waterlow 

Ascension 
Barbados 
Bermuda 
Cyprus 

British Solomon Islands Grenada 
Ceylon 
Dominica 
Fiji 
Kaaimaneilanden 
Kenia, Oeganda & 

Tanganyika 
Mauritius 
Northern Rhodesia 
St. Helena 
St. Lucia 

Leeward Islands 
Maagdeneilanden 
Montserrat ' 
Nigeria 
Nyasaland 
St. Christopher & 

Nevis 
St. Vincent 
Somaliland 
Straits Settlement 
Turks & Caicos 

293 



!RVi 
^[i H.W. VAN DER VLIST FRPSL, AIEP 

ASSENDELFT 

Copyright 20o8/20og 
H.W. van der Vlist, Assendeljt 

AFLEVERING 6 4  FOUTIEVE VUGGEN, BEVRIJDINGSZEGEL 
1970 EN JOHANNES WIER: ECHTE OF VALSE ZEGELS? 

m FOUTIEVE VLAGGEN 

Begin 2008 kreeg ik 
vanuit het buitenland de 
vraag of ik twee post
zegels wilde keuren die 
eigenlijk niet konden 
bestaan. Op mijn vraag 
welke zegels dit dan 
waren, werd geant
woord: 'Postzegels van 
St Maarten waarvan de 
vlagkleuren verwisseld 
zijn, namelijk blauw en 
rood, in plaats van rood 
en blauw. Mijn antwoord 
aan de vragensteller was: 
'Zendt u ze maar op, dan 
zal ik zien of ik hier een 
antwoord op kan geven!'. 
Begin maart werden de 
twee zegels me toege
zonden en omdat ik op 
dat moment hard bezig 
was met de voorbereidin
gen van StampPassion 08 

294 

in Den Bosch, werd de 
keuring uitgesteld tot mei 
2008. 

Algemene gegevens 
Laat ik u eerst enige 
algemene informatie 
geven. De bewuste 
postzegelserie van de 
Nederlandse Antillen 
bestaat uit zes waarden. 
De zegels zijn in 1995 
gedrukt in meerkleuren
offset bij Joh. Enschedé in 
Haarlem en geperforeerd 
met kamtanding 14:1234. 
Op twee van de zegel
waarden, die van 50 cent 
(NVPHnummer logi) en 
90 cent (NVPHnummer 
1094) is de vlag van St. 
Maarten afgebeeld. De 
(loket)uitgiftedatum van 
de serieis 30juni 1995. 
Omdat je nooit weet of 
postzegels zoals deze. 

met verwisselde vlagkleu
ren, vervalst zijn, heb ik 
eerst onderzocht of de 
zegels inderdaad in offset 
zijn gedrukt. Een onder
zoek door middel van 
macrofoto's (afbeeldingen 
1 en 2), microscoopfoto's 
(afbeelding 3  50 cent 
 ajteelding 4  90 cent) 
en het scannen van de 
zegelbeelden, wees uit 
dat het echte postzegels 
waren. De volgende vraag 
was: 'Zijn deze zegels in
derdaad bij Joh. Enschedé 
in Haarlem gedrukt?'. Het 
antwoord luidde bevesti
gend. De volgende vraag 
was: 'Hoe kunnen deze 
fouten zijn ontstaan?'. Op 
die vraag kon geen ant
woord worden gegeven 
omdat degene die destijds 
voor de productie verant
woordelijk was, daar in

[ middels helaas niet meer 
werkzaam bleek te zijn. 
In 1995 werd het voor
bereidende werk, zoals 
vroeger het monteren van 
kleurscheidingsfilms, al 
veel elektronisch gedaan. 
Zodra er een kleurenproef 
wordt gemaakt van het 
zegelbeeld kan men zien 
of het geheel correct is. 
Is dit het geval dan kun
nen er offsetdrukplaten 
gemaakt worden voor de 
pers. Omdat men maar 
één afbeelding maakt en 
niet zoals vroeger meer
dere complete films van 
het gehele vel met alle ze
gelwaarden, wordt dit ene 
beeld steeds repeterend 
op de ofFsetplaat gekopi
eerd. De plaatmaker ziet 
op de plaat geen kleuren, 
maar alleen grijswaarden 
op de plekken waar een 
beeld is ontstaan. Blijk
baar heeft zowel degene 
die de kleurenproef heeft 
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Afbeelding 1  Zegel uan 50 cent van de 
Nederlandse Antillen met de ulag van 

St. Maarten (NVPHnummer logi) met 
ucrunsselde vlagkleuren. 

Afbeelding 2  Zegel uan go cent van de 
Nederlandse Antillen met de ulag uan 

St Maarten (NVPHnummer logi) met 
ucrunsselde ulagkleuren. 

Hieronder: afbeeldingen 5 en 4  Bouen een deeluergrotmg uan de zegel van 5 o cent zeg 
(ojfsct), daaronder een deeluergrotmg uan de zegel uan 90 cent zegel (offset). 
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afgetekend als degene 
die voor akkoord bij de 
pers heeft getekend niet 
in de gaten gehad dat de 
kleuren van de vlaggen 
niet juist waren. 
Omdat zowel de zegel 
met de enkele vlag als de 
verzamelzegel met de vijf 
vlaggen dezelfde vlag
kleuren had, is dit niet 
opgevallen. Blijkbaar is 
tussen begin april 1995 en 
half mei 1995 geconsta
teerd dat de vlagkleuren 
niet juist waren en is 
daarom de tweede (ge
registreerde) oplage van 
ieder 300.000 postzegels 
aangemaakt en verzon
den naar de Nederlandse 
Antillen. 

Certificaten van echtheid 
In de certificaten van 
echtheid die ik voor 
de bewuste zegels heb 
opgesteld, wordt verslag 
gedaan van het onderzoek 

Afbeelding 5a./b. 
Voor en achter
zijde uan het 
Certificaat uan 
Echtheid uan de 
zegel uan 50 cent 
(Ki73/o8.05/ 
Vt.3oW). 

CEimFtCAAT 
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Afbeelding 6a,/b. 
Voor en achter
zijde uan het 
Certificaat uan 
Echtheid van de 
zegel uan go cent 
(Ki75;o8,03; 
Vt,50[2]), 



gedaan van het onderzoek 
en de keuring. Ik ontleen 
hieraan het volgende: 
'De originele kleuren van 
de vlag van St. Maarten 
zijn: boven rood en 
onder blauw; tijdens de 
postzegelproductie zijn 
de kleuren van de vlag 
verwisseld, namelijk bo
ven blauw en onder rood; 
in de productieregistratie 
bij postzegeldrukkerij 
Joh. Enschedé te Haarlem 
zijn op 7 april 1995 voor 
de zes waarden in totaal 
1.800.000 postzegels 
genoteerd, voor iedere 
waarde 300.000 stuks; 
blijkbaar is na het in 
ontvangst nemen van de 
postzegels geconstateerd 
dat zowel de postzegels 
van 50 als 90 cent met 
foutieve vlagkleuren 
van St. Maarten zijn 
gedrukt; op 27 mei 1995 
zijn 600.000 postzegels 
geregistreerd als aanvul
hng cq herdruk voor twee 
postwaarden met de juiste 
kleurenpositie in de vlag, 
ieder 300.000 stuks; op 
welke wijze de twee post
zegels, 50 en 90 cent met 

de foutieve drukkleuren 
van de vlag, op de 'markt' 
zijn gekomen is niet 
bekend; een mogelijkheid 
zou zijn dat deze vooraf 
voor perspublicatie zijn 
verzonden; bij ondergete
kende zijn nog enkele van 
deze postzegels met ver
wisselde, foutieve kleuren 
van de vlag bekend.' 
Ik verwijs u graag naar 
de afbeeldingen 5 a/b (kopie 
certificaat van de zegel 
van 50 cent) en 6a/b (dito, 
zegel van 90 cent). 

Onbeantwoorde vraag 
U ziet het: het gaat om 
echte postzegels. De 
druktechniek is juist. 
Papiersoort, gomsoort 
en perforatie kloppen 
eveneens. Maar hoe de 
foutieve zegels in omloop 
zijn gekomen, blijft de 
vraag. Hopelijk zal die 
vraag in de toekomst 
beantwoord kunnen 
worden. 

BEVRIJDINGSZEGEL 1970 

In 1973 werd een variant 
op de bevrijdingszegel 

van 1970 (NVPHnr. 970, 
ajbeeldm^ 7); die zegel 
vertoonde de alternatieve 
tekst 1975 Nederland blij 
in plaats van 1945 Ne
derland OTij (ajbeeldinfl 8). 
De originele zegel was 
gedrukt in rasterdiep
druk bij Joh. Enschedé in 
Haarlem, op zogenoemd 
fosforescerend papier en 
geperforeerd met kam
tanding 1234:14 (ajbeelding 
g). De vervalsing (of 
protestzegel, zo u wilt) 
werd gedrukt in offset, 
op normaal papier met 
witmaker en geperforeerd 
met lijntanding 11 (ajbeel
ding 10). 
Dat er getracht werd de 
zegel als bijfrankering, 
naast de zegel '400 
jaar Nederlandse vlag' 
(NVPHnummer loii), 
postaal te gebruiken blijkt 
uit de hier afgebeelde 
envelop (ajbeeldm^ 11), 
verzonden uit 'sGraven
hage op 24 april 1973 
naar Berkel en Rodenrijs. 
Ondanks het feit dat de 
envelop door de stempel
machine werd afgestem
peld, is de vervalsing 

Rechts, ofbeeldma 9 
Deelvergrotmg van de 
echte zegel (rastcrdiep

druk/kamtandmg) 

Afbeelding 7 Originele zegel 
'1945 Nederland unj' 
(NVPHnummer 970) 

Afbeelding 8. Verualsing c q protest
zegel '1975 Nederland blij' 

(uorm uan NVPHnummer 970). 

Rechts afbeelding 10 
Deeluergrotmg uan de 

uerualsmg (offset/ 
lijntanding). 

Onder afbeelding 11 Enuelop met de uerualsmg als bijfrankering, 
uoorzien uan naheging 
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opgemerkt door een 
oplettende postbeambte. 
Deze beambte omlijnde, 
volgens voorschrift, de 
zegel, zette er een pijl 
bij, schreef On̂ eldifl en 
markeerde de envelop 
metT20, daarmee het 
bedrag aangevend (twin
tig cent) dat als naheffing 
betaald moest worden. 
De aangehechte kaart, 
waarop de naheffing ge
plakt kon worden, is niet 
meer aanwezig. Dat zou 
er op kunnen duiden dat 
de geadresseerde het te 
betalen port van 20 cent 
door middel van deze 
kaart voldaan heeft. 

JOHANNES WIER 

In i960 werden twee 
zegels uitgegeven ter 
gelegenheid van het 
Jaar voor de Geestelijke 
Volksgezondheid. De ene 
zegel, die van 12 cent, was 
gewijd aan J.C. Schroeder 
van cler Kolk, de andere 
 waarde 30 cent  aan 
Johannes Wier (NVPH
nr. 744, ajbeeldm^ 12). 
De zegelbeelden van 

deze emissie waren 
naar het ontwerp van 
H. Levigne in plaatdruk 
uitgevoerd en gedrukt bij 
Joh. Enschedé in Haar
lem. In die tijd kwam het 
nog vrij geregeld voor dat 
Nederlandse postzegels 
in plaatdruk werden 
vervaardigd. Waarom een 
zekere Johann Weyer het 
zegelbeeld van NVPH
nummer 744 kopieerde, 
de naam Johannes Wier in 
zijn eigen naam veran
derde (ajbeeldin^ 13) en 
dit veranderde zegelbeeld 
vervolgens in offset het 
drukken, heb ik niet 
kunnen achterhalen. Het 
feit is dat deze zegel is 
gemaakt en misschien is 
gebruikt als frankeerze
gel. Deze nagemaakte, 
van gewijzigde tekst voor
ziene zegel is aanwezig 
in het falsificatenarchief 
van de Rotterdamsche 
PhilatelistenVereeniging. 
Ik heb de zegel indertijd 
mogen fotograferen voor 
eventuele publicatie. 

Rechts afbeel
ding 12 Foto van 
de originele zegel 

met de naam 
'Johannes Wier' 

(NVPHnr 744) 

Geheel rechts 
afbeelding 15 Een 
'uerualsing'O door 

de uerandering 
uan de naam 

Johannes Wier' 
m Johann Weyer'. 
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BELGISCHE OOGST 2 0 0 8 

Na de Nederlandse 
maximumkaartenoogst 
van 2008 nu de Belgische, 
gemaakt door de Belgian 
Maximaphiles. Er versche
nen 86 nieuwe kaarten, 
waarvan we er een tiental 
kunnen tonen. Voor meer 
achtergronden kunt u de 
website u)U)U).belflianmaxi-
maphilcs.bc bezoeken. 

Onze zuiderburen 
leverden in 2008 voor de 
jeugd vier aantrekkelijke 
series met het onderwerp 
'strips'. De geslaagdste 
kaart is die van Jeremiah 
[i], naar een strip van 
Hermann Huppen die 
zich afspeelt in een post-
apocalyptische wereld. Vijf 
andere kaarten versche
nen door het blok met de 
strip Robbedoes, maar deze 
kaarten zijn helaas niet 
veel meer dan een vergro
ting van het postzegel
beeld. Een blok met zes 
zegels en een hangboekje 
van tien postzegels ver
schenen met de Smur
fen, die hun vijftigste 
verjaardag vierden. Door 
de dure beeldrechten 
zijn hier geen maximum-
kaarten van gemaakt. In 
Nederland konden we wel 
via Albert Heijn genieten 
van de Smurfenpoppetjes. 
Mickey Mouse verscheen 
nog ter gelegenheid van 
zijn tachtigste verjaardag. 
Tien kaarten maakte men 
in België van het onder
werp 'speelgoed', met op 
kaart [2] de knuffelbeer 
uit deze serie. 

Zeker en vast blijven 
in België de populaire 
vogeltjes van ontwerper 
André Buzin verschijnen. 
In 2008 verschenen drie 
vogeltjes: o.a. de heg-
genmus en de noten
kraker. Spannender is 
de hoge waarde met de 

= slechtvalk [3], gesigneerd 
° met de initialen AB. In 
_, Buzins andere langlo-
^ pende frankeerserie, die 
% met bloemen, verscheen 
^ de oranje tulp [4], hier 
i gesigneerd met Buzins' 
2 volledige naam. 
Urn 

TT Moderne kunst is onder 
Sfc meer vertegenwoor

digd in een blok met 
vijf schilderijen van de 
surrealistische schilder 
René Magritte, waarvan 
in Brussel een museum 

geopend werd. Op [5] is 
zijn schilderij De onwetende 
Jee afgebeeld. Concreter 
is de afbeelding van de 
zevenarmige kandelaar, 
de Chanoeka [6], die ver
scheen bij het 200-jarig 
bestaan van de Centrale 
Israëlische Consistorie. 
Jonger is het jubileum '50 
jaar Wereldtentoonstel

ling Expo Brussel 1958', 
waarover een blokje met 
vijf zegels verscheen. Op 
[7] zien we de mooiste 
kaart, die ons een blik 
gunt op de tentoonstel
lingshallen van de twee 
grote rivalen van toen: 
links het rechthoekige pa
viljoen van de Sovjetunie, 
rechts het ovale paviljoen 
van de Verenigde Staten. 
Het stempel maakt de 
kaart weer maximaal met 
het toenmalige embleem 
van de Expo. Met de 
blik naar voren komt de 

tweede stad van België op 
[8] aan de beurt, met de 
grote hal van het Centraal 
Station van Antwerpen 
en de TGV. De zegel is af
komstig uit het blok voor 
Antuerpia 2010, de grote 
FEPA-tentoonstelling met 
de Europese Kampioen
schappen Filatelie (zie 
ook de Bondspagina's). 

Muziek is op [9] vrolijk 
vertegenwoordigd met 
een nog jeugdige Adamo 
en zeer serieus present op 
[10] met de blazers voor 

de Menem poort in leper. 
Hier wordt nog elke 
avond ceremonieel The 
Lost Post geblazen voor de 
ontelbare gevallen solda
ten in de Eerste Wereld
oorlog [11]. leper werd 
toen vrijwel weggevaagd, 
wat op de oude kaart [12] 
van de middeleeuwse 
Lakenhal goed te zien is. 
Op [13] de herbouwde 
gotische Lakenhal, met 
tegenwoordig op de 
eerste verdieping het mu
seum ter herinnering aan 
de Eerste Wereldoorlog. 

http://f2hedwardfroonpl1etnet.nl


.•_ * I De postzegels van Israel zijn een prachtig voor 
van de geschiedenis, geografie, cultuur en natuur van 
dit boeiende land, nu zelfs heel dichtb| j . Ontdek ze! 
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SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

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, bijvoorbeeld als hun 
uitgiften als normale emissies 
in de algemeen gebruikte post-
zegelcatalogi (zoals Michel en 
Yvert) worden vermeld. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel {of de omschrij
ving ervan) nog niet door de 
samenstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

EUROPA 

ALDERNEY 
26-2-'og. Bijen. 
36, 43, 51, 54, 56, 77 p. Resp. 
Andrena fulva, Bombus 
pratorum, Colletes daviesa-
nus, Normada goodeniana, 
Hallictus scabiosae, Apis 
mellifera. Ook velletje met de 
zes zegels. 

Ministerie van financiën, ge
bouw bibliotheek staatsuni
versiteit, gebouw conservato
rium, gebouw fysiotherapie 
'Duzdag', hotel Tebriz, 
gebouw medisch centrum; 
op tussenveld kaartje met 
vlag Azerbeidzjan. 

AZ3RBAYCAN 
20q3p 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
i3-2-'og. Olympische win
terspelen vijfentwintig jaar 
geleden in Sarajevo. 
1.50 KM. Vucko, mascotte 
spelen in Sarajevo. 

ANDORRA FRANS 
lö-a-'og. Dieren. 
€ 0.55, 0.65. Resp. Equus 
mulus. Bos taurus (muildier, 
rund). 

l.'lil'HMriQ'IlM) «»'ICH f ^ i>MiOt 1 4 

BULGARIJE 
23-i-'o9. Europese postze
geltentoonstelling 'Bulgaria 
2009'. 
0.60 L. Rand zegel met loep. 

ANDORRA SPAANS 
9-2-'og. School Andorra 
vijfentwintig jaar. 
€ 0.62. Getal '25' en namen 
van schoolvakken. 

/1ND0RMM/1 
U | 0 / € COMEUS ESMNIOli 

AZERBEIDZJAN 
7-2-'o9. Autonome republiek 
Nachitsjevan vijfentachtig 
jaar. 
Vel metachtmaal 0.20 m. 
Mausoleum Guseyn Cavid, 
school Heydar Aliev, gebouw 

6-2-'o9. Tweehonderdste 
geboortedagen beroemde 
mensen. 
o.io, 0.50, 0.60,1.- L.; blok 
0.60 L. Portret in nul i8og 
van resp. Abraham Lincoln 
(1809-1865, president 
Verenigde Staten), Nikolai 
Gogol (1809-1852, Russische 
schrijver), Charles Darwin 
(1809-1882, natuuronder
zoeker, bioloog en geoloog), 
Edgar Allan Poe (1809-1849, 
Amerikaans dichter en schrij
ver); hoofd Darwin, op rand 
lijf en Tower Bridge. 

geboortedag Louis Braille 
(1809-1852). 
€ 0.68. Silhouetportret en 
brailletekens. 
i2-3-'o8. Honderd jaar sinds 
stichting coöperatie. 
€ 0.26. Puzzelstukjes en 
COOP. 

i2-3-'o9. Tien jaar euro. 
€ 0.51, 0.68. Tweemaal ver
schillende euromunt in nul 
van '10' en Europese sterren. 

C \ 

m 
f im. b 

L . ,„, ^^\ 

f DAh) 

ida^^^BVra 

HVif^^l, > _̂;̂ ^ |̂ 

^i 
j^ARK 8.00 1 

25-3-'og. Europa 2009, 
astronomie. 
5.50, 8.- kr. Stadje met resp. 
gebouw met observatiekoe
pel, radiotelescoop. 

CYPRUS 
i2-3-'09. Tweehonderdste 

i2-3-'og. Vluchtelingen-
fonds. 
€ 0.02. Herdruk emissie 1974 
met jaartal 2009. 

DENEMARI^N 
25-3-'09. Natuur, M0ns 
Klint. 
5.-, 5.50, 8.-, 17.- kr. Resp. 
piramide orchis (Anacamptis 
pyramidalis), valk (Falco 
peregrinus), sint jansvlinder 
(Zygaena purpuralis) op 
bloem, tand hagedis (Mosa
saurus lemonnieri). 

DUITSLAND 
i2-3-'09. Honderdste 
geboortedag Golo Mann 
(Angelus Gottfried Thomas 
Mann, 1909-1994). 
€ 0.45. Portret historicus. 

i 1909 - 1994 ^ ; 
; LITERARISCHl-K ; 
; HISTORIKER ; 

i2-3-'o9. Honderdvijfen-
zeventigste geboortedag 
Gotdieb Daimler (1834-1900 
nauw betrokken bij ontwik
keling benzinemotor en 
uitvinding auto). 
€ 1.70. Wagen met stalen 
wielen 'Stahlradwagen' uit 

FINLAND 
i8-3-'09. Behoud poolgebie-
den***. 
Velletje met tweemaal i KI. 
(ronde zegels). Tweemaal 
beeldmerk ijskristal, op rand 
ijsbergen en schotsen. 

i2-3-'og. Serie Post, allesom 
vattende post, I. 
Tweemaal € 0.55. Afzender: 
hand plakt zegel, postkan
toor: man bij loket post. 

i8-3-'og. Pasen, bedacht 
door chef-kok en houder 
Michehn-ster Hans Välimäki. 
I Kl. Menu met lam, aardap
pelpuree, 'kulitsha', 'pasha' 
en chocolademousse met 
meringue. 

ESTLAND 
i2-2-'o9. Honderdvijfentwin-
tigste geboortedag generaal 
Johan Laidoner (1884-1953). 
5.50 kr. (€ 0.35). Portret in 
uniform en kaart. 

i8-3-'og. Wenszegels. 
Vijfmaal i KI. in boekje. Pakje 
met hnt en tulpen, gebak 
en aardbeien in chocolade, 
dahlia's, kop koffie en brief 
duif (in het Ijoekje ook 
sluitzegels). 

26-2-'og. Staatshoofden 
Estland 1918-2008, Ants Piip 
(1884-1942). 
5.50 kr. (€ 0.35). Portret. 



FRANKRIJK 
92'og. Kathedraal Sainte
Cécile in Albi. 
€ 0.85. Engel met trompet. 

iii'og. 'Stichting Frankrijk' 
veertig jaar (helpt personen 
die in moeilijkheden zitten). 
€ 0.55. Hand waaruit handen 
groeien. 

r.-^^ 
FONDATION 
DE 
FRANCE 

2i2'o9. Menton (AIpesMa
ri times). 
€0.55. Stadje aan zee met 
citroenen. 

282'o9. Feest van de post
zegel 2009. 
Driemaal € 0.56, driemaal 
'lettre prioritaire 20g' in 
boekje van twaalf; blok€i.. 
Tekenfilmfiguren Looney 
Tunes van Leon Schlesinger 
en de Warner Bros. Studios, 
resp. Ralf Wolf op surfplank 
en Roadrunner, Sylvester met 
tafeltennisbatje en Titi, Bugs 
Bunny en Dafiy Duck met rug
zakken; driemaal als hiervoor; 
touwtrekken met vele figuren. 

23'o9. Frankeerzegels, 
Marianne in Europa. 
€ 0.73, 0.90,1.30,1.35, 2.22. 
In vijf verschillende kleuren: 
Marianne en Europese sterren. 

GIBRALTAR 
i53'o9. Marineluchtvaart 
honderd jaar. 
Zesmaal 42 p.; blok 42 p. 
Resp. Avro 504, 55 Type Non 
Rigid Airship, Farman MF.7 
en HMS Africa, Short 827, 
Moräne Saulnier L en zep
pelin LZ37, Avro 504; Short 
184 aan takel op schip, op 
rand marineschepen. 

GROOTBRJTTANNIË 
2i4'o9. Serie koningen en 
koninginnen, II, Huis van 
Tudor. 
i", i", 62, 62, 81, 81 p.; 
velletje met i", i'', 90, 
90 p. Resp. Hendrik VII 
(14571509), Hendrik VIII 
(14911547), Edward VI 
(15371553). lady Jane 
Grey (15371554), Mary I 
(15161558), Elizabeth I 
(15331603); oorlogsschip 
Mary Rose (1510), tenten 
op 'Field of the Cloth of 
Gold' (ontmoetingsplaats 
Hendrik VIII en Frans I van 
Frankrijk, 1520), koninklijke 
beurs (1565), Francis Drake 
(15401596, voer rond de 
wereld in 1580). 

GUERNSEY 
262'o9. Bedreigde dier
soorten, amoerpanter. 
Blok £ 3.. Panthera pardus 
orien talis. 

262'o9. Ontdekkingen van 
Charles Darwin (18091882). 
36, 43. 51. 54. 56. 77 PResp. 
landleguaan (Conolophus 
subcristatus), wallabie, reu
zenschildpad (Geochelone 
nigra darwini), zeeleguaan 
(Amblyrhynchus cristatus), 
guanaco (Lamaguanicoe), 
komodovaraan (Varanus 
komodoensis). 

i95'o9. Bedreigde planten
soorten. 
Vel met tienmaal i"'. Resp. 
Allium sphaerocephalon, 
Luronium natans, Cypripe
dium calceolus, Polygala 
amarelle, Saxifraga hirculus, 
Stachys germanica, Euphor
bia serrulata, Pyrus cordata, 
Polygonum maritimum, 
Dianthus armeria. 

IERLAND 
i92'09. St.Patricksdag. 
€ 0.82. St.Patrick naar een 
schilderij van Margaret 
Clarke. 

■ •■« •«■■«■ I 
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ig5'o9. Royal Botanie 
Gardens in Kew twee
honderdvijftig jaar (sinds 
2003 op werelderfgoedlijst 
Unesco*). 
Velletje met i", i", go, 90 p. 
Resp. palmenhuis (1844
1848) in de sneeuw, millen
nium zaadbank (doelstelling: 
deelnemende instituten 
hebben begin 2010 zaden van 
10% van de wilde zaadplan
tensoorten in de wereld in 
zaadbanken opgeslagen), 
pagode (1762), voetpad over 
water 'Sackler crossing' 
(2006); op rand palmblad. 

ITALIË 
i72'o9. Liedje 'Tintarella 
di Luna' (1959) van Franco 
Migliacci en Bruno de Filippi. 
Blok € 0.60. Maan en palm
tak, op rand silhouet van 
vrouw en huizen. 

KOSOVO 
i5i'og. Bloedbad van Regak 
tien jaar geleden. 
€ 0.50, 0.70. Resp. portret 
William Walker (hoofd 
OSCE*Kosovoverificatie

i72'og. Eenjaar onafhan
kelijk. 
€ I., 2.. Resp. verklaring 
onafhankelijkheid, hijsen 
vlag. 

KROATIË 
ji'og. St. Tripun twaalf
honderd jaar in Kotor, 
gezamenlijke uitgifte met 
Montenegro. 
Tweemaal 3.50 kn. (samen
hangend). Afbeelding St. 
Tripun uit resp. 'Statuten en 
rechten stad Kotor Venetië' 
(1616), altaarstuk kathedraal 
Kotor (1440) door Meester 
Hans uit Bazel. 

LETLAND 
2i2'og. Letse sprookjes. 
0.40 Lvl. Jongen met fluit en 
dansende dieren. 

LITOUWEN 
2i2'o9. Wapenschilden. 
'•35.135. 3' Lt Wapen
schild van resp. Krekenava 
(lelies en snaarinstrument als 
citer), Pakruojis (molen en 
boogbrug), Salcininkai (twee 
sleutels en drie noten). 

2i2'o9. Frankeerzegels, 
houten kerken en klokken
torens. 
o.10, 0.20, 0.50,1. , 1.35 Lt. 
Resp. kerk van Deguciai 
(1757), kerk van Inturke 
(1855), klokkentoren van 
Tryskiaikerk (iS""' eeuw), 
klokkentoren van Saukenai
kerk (18''' eeuw), kerk van 
Siaudine (1775). 

273'o9. Behoud poolgebie
den en gletsjers'^**. 
Velletje met tweemaal 
2.90 Lt. Lagen sneeuw, 
ijsbergen; op rand rokende 
schoorstenen en kaartje 
Noordpool. 

LUXEMBURG 
i73'09. Honderdvijfentwin
tig jaar brandweer. 
€ 0.20, A (0.50), 2.. Resp. 
moderne brandweerwagen, 
brandweerman en wapen
schild, historische pompwa
gen 'MariaTheresia'. 

2,00 ^ LUXEMBOURG: 
1 

lyj'og. Honderdjarige 
vakbonden. 
Tweemaal A, € 0.50. Resp. 
symbolische afbeelding 
met figuurtjes (spoorweg 
en transport FNCTTFEL*), 
beeldmerk (civiele dienst 
CGFP*), postbode brengt 
briefen gebouwen (postbe
zorgersbond). 

i73'o9. Luchtvaart 2009, 
honderd jaar Luxemburgse 
luchtvaartfederatie (FAL*). 
€ 0.50, 0.50 (doorlopend 
beeld), o.go. Resp. lucht
vaartuigen, luchtvaartuigen, 
luchthavengebouw. 

ij-^-'og. Tien jaar euro. 
A. Euroteken. 
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MACEDONIË 
2ii'o9. Smederij. 
10, 20 den. Resp. mensen 
aan het werk in smederij, 
hoefijzer. 

42'o9. Joeri A. Gagarin 
(19341968). 
50 den. Portret in ruimtepak. 

MAN 
i4'o9. Molens en mole
naars. 
32.32,33.33.50,50.78, 
78 p. (per waarde samen
hangend). Van fotograaf 
Chris Killip, resp. groep 
mannen op dorsdag in 
Ballakilley (1972), molen 
van T. Kinnish in Grenaby 
(1973), interieur Glenmoar
molen m Glenfaba (1970), 
mr. Cubbon van Golden
meadowmolen in Castle
town (1970), Hernie Myl
craine bij Glenmoarmolen, 
droogvloer Goldenmeadow 
(1970), interieur Golden
meadow (1970), dorsen bij 
Loughanboerderij in Jurby 
(1972). Ook boekjes. 

NEDERtAND 
oi04'o9. Afscheid Christa 
van Hateren (zegel in de 
reeks 'afscheid nemende 
Filatelieredacteuren'). 
€ 0.44. Portret van Christa, 
rubriekredacteur 'Nieuwe 
uitgiften' en trouw mede
werker van het maandblad 
Filatelie. 
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MOLDAVIË 
20i'o9. Staat Moldavië 
zeshonderdvijftig jaar. 
1.20 L.; blok 6.20 L. Resp. 
wapenschild en vlag Molda
vië en gebouw; Bogdan I van 
Moldavië te paard. 

MONTENEGRO 
30i'o9. Tweehonderdste 
geboortedag Louis Braille 
(18091852). 
€ 0.60. Portret en vinger op 
brailletekens. 
j  i  'og. St. Tripun twaalf
honderd jaar in Kotor, 
gezamenlijke uitgifte met 
Kroatië. 
Tweemaal € 0.50. Aft^eelding 
St. Tripun uit resp. 'Statuten 
en rechten stad Kotor 
Venetië' (1616), altaarstuk 
kathedraal Kotor (1440) door 
Meester Hans uit Bazel. 

NOORWEGEN 
202'o9. Verwarming 
aarde***. 
Velletje met tweemaal 8. kr. 
Verwarmde wereldbol, 
smeltende ijsmeridianen; op 
randen tekst. 

OEKRAÏNE 
i82'09. Sholom Aleichem 
(18591916). 
2.20 Hr. Portret, handteke
ning en boekje met bril van 
schrijver. 

■^■■■■■■■a 

202'o9. Dierentuin Kiev 
honderd jaar. 
Blok 3.20 Hr. Papegaai 
(Amazona leucocephala), op 
rand beeldmerk gelegenheid, 
vogel, slang en giraffe. 

OOSTENRIJK 
63'o9. SOSkinderdorpen 
zestig jaar (opgericht door 
Oostenrijker Hermann 
Gmeiner, 19191986). 
€ 0.55. Beeldmerk organisa
tie en meisje. 

i73'og. Formule I legende, 
Lewis Hamilton (1985). 
€ I.. Portret met helm, hand
tekening en racewagen. 

'7"3"'o9 Technisch museum 
in Wenen honderd jaar. 
Blok € 2.65. Beeldmerk 
gelegenheid, museum en 
lenticulair bewegende Merce
des 'Silver Arrow'. 

203'o9. Schonbrunn. 
€ 0.65. Slot m Wenen, sinds 
1996 op werelderfgoedlijst 
Unesco*. 

Lliiilililli 

263'o9. Behoud poolgebie
den en gletsjers***. 
€ 0.65. Obersulzbachgletsjer 
en Venedigergroep. 

fOSTERREICH ■$•: 

^7"3''o9 Haflinger van 
SteyrPuch vijftig jaar. 
€ 0.55. Terreinwagen. 

55 
ÖSTERREICH 

3i3'09. Tweehonderdste 
sterfdag Joseph Haydn (1732
1809). 
€ 0.65. Portret componist. 

HAYDN 
ÖSTERREICH es 

POLEN 
7ii'o8. Nationaal lied 
'Rota' (de eed) honderd 
jaar geleden door Maria 
Konopnicka (18421910) 
geschreven. 
3.65 Zl. Portret dichteres, op 
aanhangsel handschrift. 
4i'09. Tweehonderdste 
geboortedag Louis Braille 
(18091852). 
1.45 Zl. Portret, op aanhang
sel naam Braille in braille
tekens. 

30i'og. Overlevenden 
concentratiekampen. 
1.45, 2.10, 2.40, 3.ZI. 
Resp. soldaat Witold Pi
lecki (19011948), historicus 
Jozef Wladyslaw Wolski 
(19102008), bisschop Ignacy 
Ludwik Jez (igi42G07), 
kunsthistorica Stamslawa 
Maria Sawicka (18951982). 

62'og. Valentijnsdag. 
1.45 Zl. Klavertje vier met 
hartvormige blaadjes. 

PORTUGAL 
g2'og. Openbaar vervoer, 
III. 
€ 0.20, 0.32,0.47,0.68, 
0.80. Resp. bus no. 2 (Bar
reiro, 1957), elektrische 
tram (Linha de Sintra, 1957), 
metrowagen ML7 (Lissabon, 
195g), dubbeldekker no. 207 
(Oporto, i960), trolleybus 
(Coimbra, igöi). 

i22'og. TVveehonderdste 
geboortedag Charles Darwin 
(i8ogi882). 
€ 0.32,0.32, 0.68, 0.68, 0.80, 
0.80; blok€ 2.50. Portret 
en handtekening Darwin en 
resp. leguaan, Darwinvinken, 
dianameerkat (Cercopithecus 
diana), orchidee, schedel 
en fossielen, vogelbekdier 
(Ornithorhynchus anatinus); 
portret en vogels, op rand 
bergen en zeilschip. 

ROEMENIË 
262'og. Pasen. 
Driemaal i. L. in velletje 
van negen met aanhangsels 
van dezelfde afbeeldingen 
in zwart/wit. Iconen uit de 
kathedraal van lasi, resp. 
kruisiging, opstanding, 
hemelvaart. 

RUSLAND 
i62'og. Honderdste ge
boortedag G.Y. Bakhchivan
dji (19091943). 
10. r. Portret testpiloot en 
vliegtuig. 

SLOWAKIJE 
272'o9. Pasen. 
€ 0.33. Gedecoreerd paasei. 

ijg'og. Sport, karate. 
€ 0.60. Man in karatepak en 
houding, op achtergrond 
meervechtacties. 
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WITRUSLAND 
i9-2-'og. Uitvoerend Comité 
CIS (Commonwealth of 
Independent States). 
500 r. Gebouw en beeldmerk 
CIS. 

ZWEDEN 
26-3-'og. Honderd jaar im
port bananen in Zweden. 
Viermaal brev (12.- kr.). 
Bananenfiguurtjes van klei, 
resp. met brief, moeder en 
kind, oudere met stok en 
geschenk, oudere met stok 
krijgt bloem van kind. 

26-3-'o9. Zweden en Finland 
tweehonderd jaar geleden 
gescheiden. 
Tweemaal 12.- kr. Twee tek
sten uit gedicht van August 
Strindberg in Zweeds en 
Engels. 

a song ; 
for Ihe new day ^ 

and the sun / 
has risen ^ 

26-3-'o9. Vijfhonderdste 
sterfdag Albertus Pictor {ca. 
1440-1509). 
Velletje met driemaal 12.- kr. 
Schilderij 'Levenswiel' 
(1480) over hele velletje uit 
Härkebergakerk in Uppland 
met mensen in verschillende 
fases leven. 

26-3-'og. Roofvogels. 
Fóreningsbrev (5.- kr.), 
ekonomibrev (5.50 kr.), 
tweemaal brev. Resp. Pan-
dion haliaetus, Accipiter 
nisus, Haliaeetus albicilla, 
Asio flammeus. 

BUITEN EUROPA 

ANGOLA 
20-g-'o7. Olympische Spelen. 
Blok 130 KZr. Zwemmers, 
op rand hoogspringer, 
hardloper, basketballers en 
handballer. 

g-io-'o/. Wereldpostdag. 
Tweemaal 45 KZr. Postkan
toren in resp. Harambo en 
Malange. 
ii-ii-'07. Zeeschildpadden. 
27, 27, 45, 45 KZr.; blok 
130 KZr. Resp. Caretta 
caretta, Chelonia mydas, 
Eretmochelys imbricata, 
Lepidochelys olivacea; Der-
mochelys coriacea. 

: A N G O L A 2007 

3o-6-'o8. Lwini sociaal fonds 
tien jaar. 
37, 40, 40, 59, 59 KZr. Resp. 
mijnenzoekers, bibliotheek-
kist en boekjes, prinses 
Diana en vrouw, kinderen in 
rolstoelen, mandenmakers. 

20-g-'o8. Olympische Spelen 
in Peking. 
Viermaal 30 KZr. Beeldmerk 
spelen en gestileerde afbeel
ding van resp. basketbal
ler, handballer, hardloper, 
kanoer. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
i8-i2-'o8. Marilyn Monroe 
(1926-1962). 
Velletje met viermaal $ 2.-. 
Verschillende foto's actrice. 
i8-i2-'o8. President John F. 
Kennedy {1917-1963). 
Velletje met viermaal $ 2.-
Verschillende afbeeldingen 
president. 

2-i-'o9. Kerst, glas-in-lood
ramen. 
30,90 c , $ I.-, 1.50. Raam 
met resp. Maria en Jozef met 
Jezus, Jezus in kribbe, Maria 
en Jezus, Maria en Jezus. 
5-i-'og. Sporten bij zomer
spelen. 
Velletje met viermaal $ 1.40. 

Honkbal, beach volleybal, 
gymnastiek, judo. 
5-i-'o9. Tweehonderdste ge
boortedag Abraham Lincoln 
(1809-1865). 
Velletje met viermaal $ 2.-. 
Eerste inaugurele toespraak 
in 1861, portret, tweede 
maugurele toespraak in 1865, 
portret. 

25 c. Jaden hoofd en archeo
logische opgraving 'Altun 
Ha'. 

20-i-'o9. Barack Obama 
(1961)-
$ 2.75; blok $ 10.-. Verschil
lende portretten. 
26-i-'09. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de os*'*. 
$ I.- in velletje van vier. Os. 

ARGENTINIË 
i4-2-'og. Argentijnse festi
vals, II. 
Viermaal $ i.-. Chaya-fes-
tival: twee muzieknoten 
dansen en gooien met water 
en meel daarachter figuurtjes 
die menigte voorstellen, nati
onaal feest wijnoogst: konin
gin van het feest en druiven, 
nationaal feest kersenoogst: 
handen pakken kersen en 
potje jam, nationaal feest 
van de zee: zeemeermin als 
koningin van het feest met 
boot en vissen. 

ARUBA 
5-i-'o9. Tweehonderdste 
geboortedag Louis Braille 
(1809-1852). 
200, 215 c. Brailletekens en 
resp. portret, hand met wit-
rode stok voor blinden. 
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6-2-'o9. Arubaans carnaval 
vijfenvijftig jaar. 
Velletje met 75,100,175, 
225 c. (doorlopend beeld). 
Resp. wagen met miss 
carnaval, wagen met clowns, 
wagen met champagnefles 
en '55', dansen mensen met 
veren hoofdtooien. 

AUSTRALIË 
ii-3-'09. 'Earth Hour': kleine 
acties van mensen geven 
groot effect op reductie 
broeikasgassen. 
$ 0.55, 0.55, 2.05. Resp. 
opossum met trekkoord aan 
lamp (lichten uit), uil bij aan/ 
uit-schakelaar (schakel uit), 
aap met stekker (bespaar 
energie). Ook boekje met 
zelfklevende zegels. 

25-3-'09. Australische Post 
tweehonderd jaar. 
Velletje met tienmaal 55 c. 
Eerste postdirecteur, oud 
postkantoor, oude brieven
bus, man leest brief oud 
postvliegtuig, brievenbestel
ler brengt brief immigranten 
met brief postwinkel, mo
derne brievenbussen, vracht
wagen post. Ook boekje met 
zelfklevende zegels. 
i-4-'o9. Inheemse kunst. 
55-55.55C.,$i.40,2-05-
Nura Rupert: 'Mamu' (2008, 
Jan Billycan: 'All the Jila' 
(2006), Judy Napangardi 
Watson: 'Mina Mina' (2004), 
Elaine Russell: 'Zonder titel' 
(2006), Tjuruparu Watson: 
'Natjula' (2003). 

i5-4-'og. Verjaardag konin
gin Elizabeth II (1926). 
55 c , $ 2.05. Koningin resp. 
rijdt aan hoofd parade, met 
prins Philip in rijtuig. Ook 
velletje met beide zegels. 

BELIZE 
20og. Frankeerzegels, 
toerisme. 

BHUTAN 
i7-i2-'o8. Premier India 
bezoekt Bhutan. 
Velletje met viermaal 25 nu. 
Portret Indiase premier (dr. 
Manmohan Singh), portret 
premier Bhutan (Jigme Yoser 
Thinley), tweemaal verschil
lende foto handenschud
dende premiers. 

BRAZILIË 
4-i-'og. Tweehonderdste 
geboortedag Louis Braille 
(1809-1852). 
R$ 2.20. Bronzen buste 
(Coupvray in Frankrijk, ge
boorteplaats Braille), pagina 
braille, wereldkaart en brail-
lemachine. 

i3-i-'09. Brazilië leider 
biobrandstof 
R$ I.-. Wereldbol met arm 
waarin plant die oliedruppel 
geeft. 

i5-i-'o9. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de os*''̂ . 
R$ 2.35. Os en tekens 
dierenriem in plaatjes en met 
Chinese karakters. 
27-i-'o9. Braziliaanse rivie
ren, erfgoed Brazilië. 
Blokken van R$ 2.60, 3.85. 
Resp. stuwdam bij Sao Simao 
in Paranaiba-rivier (op rand 
kaartje en beeldmerken hon
derd jaar meteorologie en so
ciaal wereldforum), handen 
met vis (op rand doorlopend 
rivier Sao Benedito, visser, 
schildpad, bloemen, vogel en 
beeldmerken als boven). 



7-2-'o9. Honderdste geboor
tedag Dom Helder Camara 
(1909-1999). 
R$ I.-. Portret bisschop, kerk, 
duif en silhouetten mensen. 

BURiaNAFASO 
5-i2-'o8. Achtenveertig jaar 
onafhankelijk, aandacht voor 
woud en fauna. 
Tweemaal 200 F. Verschillen
de achtergrondkleuren met 
spiesbok in landschap. 
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COCOS (KEELING) 
EILANDEN 
2i-4-'09. Eerste Europeaan 
l<wam vierhonderd jaar gele
den naar Cocoseilanden. 
55, 55 c , $ i.io, 1.65. Resp. 
j-,de eeuYvs schip zoals door 
kapitein William Keeling ge
bruikt, detail aantekenboek 
Charles Darwin (bezocht 
eilanden in 1836) en tekening 
vis die Darwin vond, reke
ning en kokosnotenarbeider, 
Indische zeekoe (Dugong 
dugon) en kaartje. 

CAYMANEILANDEN 
iS-i-'og. Serie cultuur, II, 
zilverriet. 
Vijfmaal 25 c. (doorlopend 
beeld). Palm (Coccothrinax 
spissa), strengen maken, 
touwslager, vlechten van 
manden en hoed, traditioneel 
huis met rieten dak. 

FR 

rnd. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
i8-2-'o9. Vierentwintigste 
Winteruniversiade in Harbin. 
Tweemaal 1.20 y. Beeldmerk, 
mascotte. 

COLOMBIA 
8-io-'o8. Alfonso Lopez 
Michelsen (1913-2007). 
$ 5.100. Portret president en 
journalist. 
22-io-'o8. Departementen, 
Antioquia. 
Vel met twaalfmaal $ 1.500. 
Gebouwen in Medellin, 
wapenschild met vrouw en 
bomen, rivier Necocli, bloe
mencorso in Medellin, leren 
tas, cultuurgebouw Rafael 
Uribe, vogels op textielkunst, 
Lipaugus weberi (vogel), wa
terval in Tamesis, aardewer
ken mokken met bloemen 
uit Carmen de Viboral, kerk 
Santa Fé, botanische tuin in 
Medellin. 

COLOMBIA S1.S0O 
PeMflTAMEWTO OE ANTKWUIA 

29-io-'o8. Ministerie van 
communicatie vijfentachtig 
jaar. 
Vel met viermaal $ 1.500. 
Symbolen, drie kinderen en 
computerbeeldmerk, kind 
met ballon met apenstaartje, 
punten. 

24-2-'o9. Hoogspannings
netwerk. 
Driemaal 1.20 y. (samenhan
gend). Verdeelstation, hoog-
spannmgsmasten, gloeilamp 
en verlichte huizen. 

6-ii-'o8. Bisschoppencon
ferentie Colombia honderd 
jaar. 
$ 1.500. Wapenschild met 
adelaar. 
23-ii-'o8. Achttiende natio
nale sportspelen. 
$ 1.500. Beeldmerk en mas
cotte met fakkel. 

CDIOMBIA $1 500 

Juesos jw 
S^Nacionales 

CaHosUerasRMrepo 

g-i2-'o8. Departement van 
planning vijftig jaar. 
$ 1.500. Getar50'. 
i2-i2-'o8. Kerst, schilderijen. 
$ 1.400, 3.500. Tweemaal 
Aanbidding door de herders 
van Gregoria Vasquez de 
Acre y Geballos. 
i6-i2-'o8. Bibliotheek Luis 
Angel Arango (BLAA) vijftig 
jaar. 
Viermaal $ 1.300. Open boek 
met letter en silhouet, resp. 
B en boot, L en maan, A en 
vogel, A en profiel. 

COMOREN 
i-io-'o8. Vervoermiddelen, 
motorvoertuigen. 
Twee vel met 125,150, 225, 
300, 400, i.ooo F.; vier vel 
met 200, 250, 350, 450, 
500, i.ooo F.; zesmaal blok 
3.000 F. Resp. postwagen 
uit: Engeland, Zwitserland, 
Spanje, Zweden, Israël, 
Duitsland; brandweerwagen 
uit: Polen, Japan, Spanje, 
Duitsland, Verenigde Staten, 
Groot-Brittanniè; auto's 
rond 1920: Duryea, Ramson 
Eli, Ford, Vauxhall, Maybach, 
Haynes; auto's: Daimler, 
Renault, Ford T, Mercedes 
Benz 300 SL (1954), Ferrari 
Testarossa (1988), Bugatti 
Veyron (2007); persoon en 
motorfiets: Carl Benz (1844-
1929) en Daimler, Christian 
Schmidt (1844-1884) en NSU, 
William Henderson (1882-
1922) en Excelsior 20R, Carl 
Oscar Hedström (1871-
1960) en Indian-V-Twin, 
Albin Liebisch (1888-1965) 
en Böhmerland, Max Friz 
(i883-i966)enBMWR32; 
pantservoertuigen: Jino 
Motors, PTU, BDRM, KRAZ 
AVC-30, Avalanche, Fahd 
240/30; postauto uit Hon
garije, brandweerwagen uit 
Verenigde Staten, Mercedes 
Simplex, Lamborghini Mur-
cielago (2007), Alfred Angus 
Scott (1875-1923) met Scott 
motorfiets, Humber. 
i-io-'o8. Vervoersmiddelen 
Rode Kruis. 
Vel met 125,150, 225, 300, 
400, I.OOO; blok 3.000 F. 
Resp. Engelse ambulance, 
Aslav A (pantserwagen) uit 
Australië, hulpauto uit Ver
enigde Staten, reddingsheli
kopter, hospitaalschip USNS 
'Mercy', motorfiets voor arts; 
pantservoertuig uit Verenigde 
Staten. 

i-io-'o8. Vervoersmiddelen, 
ondergrondse. 
Vel met 125,150, 225, 300, 
400, i.ooo; blok3.000 F. On
dergrondse uit resp. Peking, 
Londen, Parijs, Tokio, New 

York, Moskou; Madrid. 
i-io-'o8. Vervoersmiddelen, 
hogesnelheidstreinen. 
Drie vel met 125,150, 225, 
300, 400, i.ooo; twee vel 
met 200, 250, 350, 450, 
500, i.ooo F.; vijfmaal blok 
3.000 F. Resp. zesmaal ICE; 
zesmaal TGV; zesmaal Acela 
express; zesmaal Maglev; 
zesmaal Shinkansen; ICE, 
TGV, Acela express, Maglev, 
Shinkansen. 

M M 
i-io-'o8. Vervoersmiddelen, 
schepen. 
Twee vel met 125,150, 225, 
300, 400, i.ooo; vel met 200, 
250, 350, 450, 500, i.ooo F.; 
driemaal blok 3.000 F. Resp. 
zesmaal grote zeilschepen uit 
19'''' tot 21"" eeuw; zesmaal 
onderzeeërs uit 18''' en ig""' 
eeuw; zesmaal cruisesche
pen uit 20'" eeuw; zeilschip, 
onderzeeër, cruiseschip. 

ï 

i-io-'o8. Vervoersmiddelen, 
luchtvaart. 
Twee vel met 125,150, 225, 
300, 400, i.ooo; vel met 200, 
250, 350, 450, 500, i.ooo F.; 
driemaal blok 3.000 F. Resp. 
Airbus A380, tweemaal 
Concorde, Airbus A380, 
Concorde, Airbus A380; B-24 
Liberator, Mitsubishi G4-M3, 
Petlyakov Pe-2, Savoia-Mar-
chetti SM 79, Nakajima Ki84, 
Dornier Do 335; (passagiers
vliegtuig boven luchthaven:) 
Singapore, New York, 
Frankfurt, Tokio, Peking, 
Amsterdam; Concorde, 
Mitsubishi A6M5, vliegtuig 
boven Heathrow in Londen. 
i-io-'o8. Onderzoek planeet 
Mars. 
Vel met 200, 250, 350, 450, 
500, i.oooF.; blok 3.000 F. 
Resp. marsrover Spirit, Mars 
Polar ruimtevoertuig, Mars 
Phoenix landingsvoertuig. 
Mariner 3, Viking, maanwa-
gen Sojourner; ruimtevaar
tuig Mars Climate. 

CUBA 
ii-3-'o8. Tweede Frank Paris 
front vijftig jaar. 
65 c. Gedenkteken. 
22-5-'o8. Vogels. 
5,10,15, 50, 65, 75, go c , 
1.05 P. Resp. Todus multi
color, Myadestes elisabeth, 
Xiphidiopicus percussus, 
Priotelus temnurus, Aratinga 
euops, Torreornis inexpect-
tata, Mellisuga helenae, Virea 
gundlachii. 

DJIBOUTI 
Juni 2007. Dertig jaar onaf
hankelijkheid. 
75 F. Symbolische afbeelding 
met kaart, vlag en penning. 
September 2007. Nationale 

held Mahamoud Harbi (1921-
1960). 
165 F. Portret politicus en 
strijder voor onafhankelijk
heid. 
Oktober 2008. Handelska
mer honderd jaar. 
50 F. Beeldmerk gelegenheid. 

DOMINICA 
2o-i-'og. Barack Obama 
(1961). 
Driemaal $ 2.50 in velletje 
van zes. Verschillende por
tretten president Verenigde 
Staten. 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK 
2007. Scouting honderd jaar. 
10.-, 15.- P. Resp. beeldmerk 
scouting, scouts en knopen. 
2008. Dominicaans diaspora. 
15.- P. Wereldbol met vlag. 
2008. Vrijmetselarij in 
Dominicaanse republiek 
honderdvijftig jaar. 
25.- P. Beeldmerk. 
2008. Dag van de postzegel. 
20.- P. Portret Luis A. Ami-
ama Veloz (1919-1988). 
2008. Olympische Spelen 
Peking. 
Viermaal 10.- P. (samenhan
gend). Beeldmerk spelen en 
taelcwondo, boksen, tafelten
nis, judo. 
2008. Vrouwen betrokken bij 
vrijheidsstrijd. 
Vel met veertienmaal 10.- P. 

EQUATORIAAL GUINEE 
2008. Afrikaanse kinderen. 
400, 450, 500 F. Resp. kind 
met mand, vijf kinderen 
met speelgoedautootjes, zes 
kinderen en net. 
2008. Voetbalkampioen
schap Afrikaanse Cup in 
Ghana. 
400, 450, 500, 600 F. Beeld
merk en resp. voetbal met 
spelersvoet, gevangen bal, 
doelpunt, ander doelpunt. 
2008. Flora en fauna. 
450, 500, 600 F. Resp. Sita-
tunga, Passiflora quadrangu-
laris, Pachylobus edulis. 
2008. Jaar van planeet aarde. 
400, 450, 550 F. Resp. zaai
lingen, verdroogde aarde, 
waterval. 

ETHIOPIË 
26-8-'o8. Inwijding gedenk
teken slachtoffers 'Rode 
Terreur' in Addis Abeba. 
0.40, 0.60, 3.- B. Resp. ge
denkteken, tralies, schreeu
wende man. 
g-g-'oS. Genotmiddel qat 
(Catha edulis). 
0.45, 0.55, 3.- B. Qat, resp. 
bladeren, plukken, struik. 

FIJI 
i7-2-'og. Duiven. 
50, 65,90 c., $3.-. Resp. 
Ptillinopus perousii, 
Ptillinopus porphyraceus, 
Ptillinopus layardi, Ptillino
pus victor. 



GRENADA 
loi'og. BarackObama 
(1961). 
$ 2.75. Portret. 
zzi'og. Vogels. 
$ I., 2., 4., 5.; twee velle
tjes met driemaal $ 3.. Resp. 
Patagioenas leucocephala, 
Coereba flaveola, Vermivora 
pinus, Myiopsitta monachus; 
Tachycmeta bicolor, Ceryle 
torquatus, Mniotilta varia; 
Amazona ochrocephala, 
Sphyrapicus vanus, Anthra
cothorax mango. 

22i'og. Vijftig jaar ruimte
onderzoek. 
Twee vel met zesmaal $ 2.; 
twee vel met viermaal $ 2.50. 
Resp. internationaal ruimte
station, nieuw ontwerp voor 
maanwagen, Melkweg boven 
Ontario (Canada), sterren
nevel, expeditie 16, robot aan 
het werk in ruimtestation; 
ultraviolet licht in golflengte
gebied 304 angstrom, Edwin 
Aldrin op de maan, kraan tilt 
shutüe Atlantis op, binnenste 
Victoriakrater, CassiniHuy
gensmissie naar Saturnus, 
installeren hoofdmotoren 
Atlantis; Ariantis op Kennedy 
ruimtecentrum, ruimtesta
tion vanaf Discovery, aurora 
op Saturnus, module Japans 
ruimtelab Kibo; armen robot 
ruimtestation, Hubbleteles
coop Atlantis, sterrennevel, 
Orion bemanningscapsule. 
26i'09. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de os**. 
$ 2.50. Decoratieve os. 

GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
3i2'o8. Kerst. 
25, 50, 75 c., $ I.. Resp. 
kerstbal op strand, pakjes, 
muts kerstman op strand en 
palmtakken, lichtjes in vorm 
schelpen. 
24i2'o8. Vijftig jaar ruimte
onderzoek. 
Twee vel met zesmaal $ 2.; 
twee vel met viermaal $ 2.50. 
Resp. zonnestelsel van 
Venus en Mercurius, Jupiter, 
Aarde en Mars, Saturnus, 
Neptunus, Uranus; Mariner g 
en Mars, technici Mariner 9, 
vulkaan Olympus Mons op 
Mars, kloofsysteem Valles 
Marineris op Mars, Atlas 
Centaur lanceert Mariner 9, 
Mariner g in de ruimte; Mari
ner 10, lancering vanaf Adas 
Centaur, technici, ruimte; 
viermaal verschillende nevel. 
gi'og. Tropische vissen. 
$ I., 2., 4., 5.; velletje met 
zesmaal $ 2.. Resp. Chromis 
cyaneus, Coris gaimard, 
Oxymonacanthus longi
rostris, Trachinotus goodei; 
Mycteroperca tigris, Thalas
soma bifasciatum, Holocen
trus adscensionis, Scarus 
vetula, Ocyurus chrysurus, 
Hypoplectrus puella. 
gi'og. Zeeschelpen. 

25, 50, 75 c , $ I.; vel met 
zesmaal $ 2.. Resp. Fasciola
ria tulipa, Olivan ciUaris con
tortuplicata, Scaphellajuno
nia, Pitar dione; Lyropecten 
nodosus, Fasciolaria lillium, 
Terebra taurinus, Micromelo 
undata, Vermicularis spirata, 
Cypraea mus. 
20i'og. BarackObama 
(ig6i). 
Velletje met viermaal $ 2.50; 
blok $ 10.. Verschillende 
portretten. 
26i'o9. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de os**. 
$ 2.50 in velletje van vier. Pot
jes en Chinese karakters. 

GUATEMALA 
2i2'o8. Kerst. 
0.20, 8. Q. Verschillende 
weefsels met kerstontwer
pen. 
i6i2'o8. Franciscaner Orde 
achthonderd jaar. 
3. Q. Beeld Maagd Maria uit 
de San Franciscokerk. 
3i'og. Inzegening basiliek 
van Esquipulus tweehon
derdvijftig jaar geleden. 
0.50 Q. Basiliek bij avond. 
i2i'o9. Nationale marine 
vijftig jaar. 
I. Q. Schip kustwacht en 
lichter met marinebeeldmerk. 

HONDURAS 
i65'o8. Upaep*, 2005: 
strijd tegen armoede, 2006: 
besparen energie, 2007: on
derwijs voor iedereen, 2008: 
nationale feesten. 
Velletje met 2., 3., 5., 
10. L. Beeldmerk Upaep en 
resp. mensen aan het werk, 
mannetje met gloeilamp 
als neus, schoolkinderen, 
meisjes in feestkleding. 
i67'o8. Schilderijen van 
GayeDarléne Bidart de 
Satulsl<y. 
Driemaal 3., vijfmaal 5. L. 
(samenhangend). Schilde
rijen, resp. Medusa, lief
desnest, gitarist, gekruisig
de, liefde en geweld, zuster 
Maria Rosa, eilandbewoner 
met maan en zee, Clemen
tina Suarez, sinaasappelver
koopster. 
307'o8. Olympische Spe
len, Peking 2008. 
3., 5., 5., 25.L. Beeld
merk spelen en resp. fakkel, 
karate, hardlopen, voetbal. 

HONGKONG 
74'og. Wereldpostzegelten
toonstelling 2009 in China. 
Blok $ 5.. Stadsbloemen 
van Luoyang en Hongkong: 
pioenroos en Bauhinia 
blakeana. 

3ii'og. Honderdste geboor
tedag Bishnu Prasad Rabha 
(19091969). 
5. R. Portret van dichter, 
schrijver, dramaturg, musi
cus, danser en acteur met 
muzieknoten. 

32'09. Steel Authority of 
India (SAIL) vijftig jaar. 
5. R. Staalproductie. 

52'og. Nationale meisjes
dag. 
5. R. Silhouet rennend 
meisje. 
g2'09. Santaji Jagnade 
(16241688). 
5. R. Portret dichter en 
sociaal hervormer. 
■ ■'■»■■■'^■■»■■'■'»■W»! 

g2'og. Mahakavi Magh. 
5. R. Portret dichter, wis
kundige en astronoom uit de 
8'" eeuw. 
ii2'og. Levensverzeke
ringsmaatschappij postbank 
honderdvijfentwintig jaar. 
5. R. Beeldmerk gelegen
heid en gezin onder paraplu. 

INDIA 
25i'og. Kerk van St. Paul in 
Chennai. 
5.R. Kerk uit 1858. 

INDONESIË 
loi'og. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de os**. 
Driemaal 2.000; blok 
10.000 Rp. Verschillende 
ossen. Ook velletje met twee
maal drie zegels. 

IRAK 
27io'o8. Nationale verzoe
ning. 
250, 500, 750 Din. Resp. 
handdruk met vrouw en 
snaarinstrument, kinderen 
en schedel, kind met geweer 
en vlammen. 

28io'o8. Vijftig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
China. 
500 Din. Vlaggen van Irak en 
China aan elkaar geknoopt. 
Ook i blol<vorm, op rand 
westelijke poort Chinese 
Muur en Ishtarpoort in 
Babyion. 
24ii'o8. Wasit poëziefes
tival. 
5.000 Din. Beeld dichter Al
Mutanabi (915965). 

i4i2'o8. Massagraven uit 
Saddamtijdperk. 
250, 500 Din. Resp. roos 
en knekels, rozenfcnop en 
schedels. 

i6ii'o8. Consumenten
rechten. 
650 Ris. Beeldmerk met 
weegschaal en bloemen. 

gio'o8. Bank Melli tachtig 
jaar. 
650 Ris. Beeldmerk. 
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i2i'09. Sjeik Abulhasan 
Kharaghani (g6ii053). 
650 Ris. Beeld sjeik met twee 
leeuwen. 
i52'09. Islamitische revolu
tie dertig jaar geleden. 
650 Ris. Portret imam 
Khomeini. 

*'? 
^ 

Ifei,^^ 
^ 

i 
IRAN 
8io'o8. Vi^ereldpostdag. 
1.200 Ris. Kaart Iran, beeld
merk UPU*, getal '20' en 
brievenbus. 
i3ii'o8. Martelaar M.R. 
Pourkian. 
650 Ris. Portret en tank. 

ISRAËL 
i72'o9. Frankeerzegels, 
fruit. 
Vijfmaal NIS. 1.60. Avocado, 
druiven, granaatappel, ci
troen, sinaasappel. 



ij-2-'og. Extreme sporten. 
NIS. 4.40, 5.40, 5.60. Resp. 
mountainbiken, parachute
springen, surfen. 

JORDANIË 
i5-ii-'o8. Quseir Amra: 
historisch badhuis. 
400, 500, 600, 800, 
i.ooo fils. Badhuis, viermaal 
verschillende wandschilde
ring. 

i5-ii-'o8. Bloemen. 
50,100,150, 200, 300, 
400, 500, 500, 600, 800, 
i.ooo fils. Resp. Silene 
aegyptiaca, lupine, slange-
kruid, pimpernel, Ranuncul 
asiaticus, blauwe druif, 
cyclaam, grootbloemige sal
via, vogelmelk, Calotropis, 
hondskruid. 

.„» o4Nf 
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i-z-'og. Vogels. 
100,150, 200, 300, 400, 500, 
600, 800; blok 500 fils. Resp. 
Anas platyrhynchos, Falco 
cherrug, Cursorius cursor, 
Cinnyris oseus, Upupa 
epops, Francolinus fran-
colinus, Merops orientalis, 
Carpodacus synoicus; Alcedo 
atthis. 
Februari 2009. Hejaz-spoor-
lijn honderd jaar. 
200, 300, 500 fils. Resp. 

^ trein op brug, locomotief, 
=> gebouwen. 

Z KIRGIZIË 
— i-2-'og. Chinees nieuwjaar, 
o. jaar van de os**. 
•" 25.- s. Rund. Ook ongeper-
" foreerde zegel. 

KOREA ZUID 
io-2-'o9. Rivieren, III. 
Viermaal 250 w. (samen
hangend). Geum-rivier in 
resp. voorjaar, zomer, herfst, 
winter. 

Ijsxaii ^iyStiss 

3-3-'og. Zestig jaar diploma
tieke betrekkingen met 
Filipijnen. 
Tweemaal 25- w. in velletje 
van veertien. 'Sonori' (koeien-
spel) in Hangawi (Korea), 
Panagbenga-bloemenfestival 
in Baguio (Filipijnen). 

LAOS 
Februari 2008. Vervoermid
delen. 
2.000, 5.000, 7.500 K. 
Resp. vliegtuig Harbin Y12, 
autoveer op Mekong, vracht
wagens. 
Februari 2008. Traditioneel 
eten. 
2.000, 5.500, 7.500 K. Resp. 
rijst in bamboescheut, papa-
jasalade, gegrilde kip. 

LIBANON 
Augustus 2008. Dag van het 
leger. 
L£ 500, i.ooo, 1.250,1.750. 
Beeldmerk en resp. man met 
vlag en maan, boom, hand 
met aren, oog. Ook velletje 
met de vier zegels, op rand 
soldaten met kinderen. 
3-8-'o8. Arabische dag van 
de post. 
Tweemaal L£ 5.000 (samen
hangend). Duif met kaart, 
kamelen. 
i4-i2-'o8. Generaal Frangois 
El Hajj {1953-2007). 
L£ 1.750. Portret. 

i4-i2-'o8. Zestig jaar men
senrechten. 
L£ i.ooo. Portret dr. Charles 
Malik. 
i4-i2-'o8. Gezamenlijke 
uitgifte met Frankrijk. 
L£ 1.750. Kaart Middel
landse Zeegebied met ceder 
en kastanje (symbolische 
bomen voor resp. Libanon en 
Frankrijk). 

i4-i2-'o8. Libanese Post tien 
jaar. 
L£ 1.250,1.750. Resp. 
enveloppe en stempels, enve
loppe en stempels met tiende 
verjaardag. 
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LIBIË 
29-io-'o7. Libische Rode 
Halve Maan vijftig jaar. 
500, i.ooo Dh. Hulpverlener 
en tentenkamp, beeldmerk 
gelegenheid. 
2-3-'o8. Aflcondiging gezag 
van het volk eenendertig jaar 
geleden. 
500 Dh. Drie exemplaren 
'Groene Boek', beeldmerken 
gelegenheid en volkscon
gres. 
2-4-'o8. Internationale beurs 
in Tripolis. 
Velletje met driemaal 
500 Dh. Beeldmerk, beeld
merk beurs, beursterrein. 
25-5-'o8. Tentoonstelling 
communicatie- en informa
tietechnologie, Taqnya, in 
Tripolis. 
i.ooo Dh. Symbolische 
afbeelding met kaart en 
wereldbol. 

MACAU 
i-3-'og. Traditionele ge
bruiksvoorwerpen, II. 
1.50, 2.50, 3.50, 4.- ptcs.; 
blok 10.- ptcs. Viermaal 
verschillend voorwerp; de 
vier voorwerpen met silhouet 
die instrument gebruikt 
doorlopend op rand. 

MALEISIË 
3-2-'09. Zilveren regerings
jubileum sultan van Perak 
(1928). 
30, 50 s., I.- RM. Verschil
lende portretten sultan en 
resp. ceremonie, moskee, 
echtgenote. 

MAROKKO 
i6-i-'og. Tweehonderdste 
geboortedag Louis Braille 
(1809-1852). 
7.80 Dh. Portret en handen 
boven brailletekst. 

3.25 Dh. Beeldmerk, twee 
handen, verschillende afbeel
dingen vrije beroep. 

MAURITIUS 
8-i2-'o8. Mauritius in de 
wereldliteratuur. 
5,10,15, 22, 25 Rs. Portret 
schrijver met titel boek 
waarin Mauritius voorkomt, 
op achtergrond handschrift, 
resp. Bernardin de St. Pierre 
(1737-1814) 'PauletVirginie', 
Alexandre Dumas (1802-
1870) 'Georges', Charles 
Baudelaire (1821-1867) 
sonnet 'A une Dame Creole', 
Mark Twain (1835-1910) 'Fol
lowing the Equator', Joseph 
Conrad (1857-1924) 'A Smile 
ofFortune'. 

MEXICO 
9-2-'o9. Dag van de liefde en 
vriendschap. 
% 6.50. Engeltje en hart. 

MONTSERRAT 
2-2-'o9. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de os**. 
Velletje met viermaal $ 3.55. 
Viermaal in verschillende 
kleur gestileerde os. 

26-2-'o9. Tachtigste geboor
tedag Martin Luther King 
(1929-1968). 
Twee velletjes met viermaal 
$ 2.50. Driemaal portret 
King, portret Coretta Scott 
King; tweemaal mars in 
Washington voor banen en 
vrijheid, met Malcolm X in 
1964, met president Kennedy 
en leiders burgerrechten. 

NAMIBIË 
2-2-'o9. Arenden. 
Postcard rate, registered non 
Standard mail, $ 4.10,4.60. 
Resp. Terathopius ecaudatus 
en olifant, Aquila rapax, Pole-
maetus bellicosus en Numida 
meleagris, Aquila verreauxii. 

i8-2-'og. Carnaval, carnaval 
van Veracruz. 
$ 6.50. Masker. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
27-ii-'o8. Traditionele 
kleding. 
100,104,155 c. Resp. meisje 
in jurk oogstfeest, Neder
landse jongen op klompen 
met molen, vrouw in Japanse 
kimono. 

i6-2-'o9. Verzekeringen voor 
vrije beroepen en kunste
naars. 

MICRONESIË 
i7-io-'o8. Leiders Micro
nesië. 
Tweemaal 94 c. (samenhan
gend), loanis Artui, Eluel K. 
Pretrick. 
22-i-'o9. Marilyn Monroe 
(1926-1962). 
Velletje met viermaal 94 c. 
Verschillende foto's actrice. 

NEPAL 
24-i2-'o8. Biodiversiteit. 
Viermaal 5.- R. Varanus fla-
vescenes, Demonax bicincta. 
Russuia cloroides, Rauvolfia 
serpentine. 



24-i2-'o8. Serie 'Bezoek 
Nepal'. 
Vijfmaal 5.- R. Dorp Mus
tang, meer Syarpu Daha 
Rukum, Jal Jala-heuvels 
(Rolpa), 'Pindeswor Babad-
ham Dharan', festival Shree 
Kumari Chariot. 

NEVIS 
5-i2-'o8. Kerst, voedsel. 
25, 30, 80, 90 c., $ 2.-; blok 
$ 6.-. Strik en resp. geroos
terd varkensvlees, vruchten
cake, pompoentaart, drankje, 
vruchtentaart; gebakken ham 
en kalkoen met fruit. 
20-i-'o9. Barack Obama 
(1961). 
Velletje met viermaal $ 3.-. 
Verschillende foto's presi
dent. 

NIEUW-ZEELAND 
4-3-'og. Reuzendieren. 
50 c , $ I.-, 1.50, 2.-, 2.50. 
Resp. reuzenmoa (Dinor-
nis giganteus), kolossale 
inktvis (Mesonychoteuthis 
hamiltoni), zuidkaper (Eu-
balaena australis), Haast's 
arend (Harpagornis moorei), 
reuzenweta (Deinacrida 
sp.). Ook velletje met de vijf 
zegels, rand in vorm Haast's 
arend. 
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4-3-'o9. Behoud de poolge-
bieden en gletsjers***. 
$ 1.50 in velletje van twee. 
Franz Josef-gletsjer, op rand 
Southern Alps en poolcirkel 
rond Antarctica. 

OEZBEKISTAN 
25-i2-'o8. Nationaal acade
misch dramatheater. 
100.- (S). Theater. 
25-i2-'o8. Mannenkleding 
uit Bukhara. 
310.-, 350.-, 750.-, 
1.250.- (S). Traditionele kle
ding uit laat ig''' eeuw, vroeg 
20'" eeuw. 

PAiaSTAN 
io-i2-'o8. Benazir Bhutto 
(1953-2007) krijgt postuum 
VN-mensenrechtenprijs. 
4 R. Beeldmerk Verenigde 
Naties en portret Benazir 
Bhutto. 
27-i2-'o8. Benazir Bhutto 
een jaar martelaar. 
4 R. Voormalige minister
president met opgeheven 
handen en Pakistaanse vlag. 

PALAU 
4-i2-'o8. 'Star trek, the next 
generation'. 
Vel met zesmaal 75 c ; vel 
met viermaal 94 c. Figuren 
uit Sciencefictionserie, 
resp. Jean-Luc Picard, Data, 
William T. Riker, Deanna 
Troi, Geordi la Forge, Worf; 
Wesley Crusher, Worf, 
Picard, Beverly Crusher. 
ao-i-'og. President Barack 
Obama (1961). 
Velletje met viermaal 94 c ; 
blok $ 2.-. Verschillende 
afbeeldingen 44™ president. 
26-i-'o9. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de os**. 
94 c. Os. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
i4-i-'o9. Planten. 
85 t , 3.-, 3.70, 6.- K.; velletje 
met 85 t., 3.-, 3.70, 6.-K.; 
blok 10.- K. Verschillende 
planten. 

i8-2-'o9. Kikkers. 
85 t., 3.-, 3.70, 6.- K.; velletje 
met 85 t., 3.-, 3.70, 6.- K.; 
blok 10.- K. Pandabeeldmerk 
WWF* en verschillende 
kikkers. 

PITCAIRNEILANDEN 
i7-2-'09. Kokoskrab. 
$ 2.80, 4.-. Tweemaal ver
schillende afbeelding Birgus 
latro. Ook velletje met beide 
zegels in vorm krab. 

POLYNESIË 
i3-2-'og. Brandweer Poly-
nesie. 
70,140 F. Resp. brandweer
man op hoogwerker boven 
huizen en haven, bootje met 
buitenboordmotor op zee. 

QATAR 
22-ii-'o8. Museum islamiti
sche kunst. 
0.50 R.; blok 5.- R. Museum; 
dezelfde afbeelding, ook op 
rand. 
i8-i2-'o8. Souq Waqif 
Viermaal 1.50 R. Toren, huis 
met trap, mensen op plein, 
huis. 

ij-i-'og. Naar verantwoorde 
media. 
0.50 R. Silhouetten van 
gebouwen en satelliet. 
2i-i-'o9. Tranen om Gaza. 
I.- R; blok 10.- R. Resp. bloe
dend oog en symbohsche 
duif, symbohsche duif met 
prikkeldraad. 

SINGAPORE 
20-3-'o9. Bioscopen van 
vroeger. 
1" local, 50, 80 c , $ i.io, i.io 
(met aanhangsels waarop 
naam bioscoop). Resp. Cathy 
(1939, nu nog bioscoop), The 
Majestic (1928, nu winkel
centrum), Capitol Building 
1933, laatste film 1998), 
Queens (1920, laatste film 
1983), Rex (1946, laatste film 
1983). 

ST. KITTS 
(ST. CHRISTOFFEL) 
29-i2-'o8. Kerst. 
10, 50, 60 c , $ I.-. Resp. 
versierde palmbomen, huis 
bij avond met lichtjes, palm
bomen, versiering. 

ST. LUCIA 
i4-io-'o8. Universiteit West-
Indië zestig jaar. 
$ 5.-. Beeldmerk gelegenheid 
en bul. 

^ Saint Lucia; 
h i ^ uwi 
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20-2-'o9. Dertig jaar onaf
hankelijkheid. 
30 c , $ 2.50, 5.-, 10.-. Resp. 
waterkant Castries, Roseau-
dam, watersporthaven 
Rodney Bay, sir John G.M. 
Compton en vlag. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
i4-2-'og. Winterkleuren. 
€ I.-. Sneeuw en gekleurde 
strandhuisjes bij boten. 

28-2-'o9. Overdruk Marianne 
en Europa. 
€0.65, 0.72, 0.85,0.88. 
Viermaal SPM over Marianne 
en Europa. 

ST. VINCENT 
8-i2-'o8. Kerst. 
75, 90 c , $ 2.-, 3.-. Verschil
iende geboortescènes. 
2o-i-'og. Barack Obama 
(1961). 
$ 1.75; $ 2.75 in velletje van 
vier; velletje met tweemaal 
$ 6.50. Resp. president en 
vlag; Obama en vlag; Obama, 
vice-president Joseph Biden 
(1942)-
26-i-'o9. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de os**. 
$ 2.50. Gedecoreerde os met 
bloemen. 

SURINAME 
i5-2-'o9. Kikkers. 
SR$ I.-, 2.-, 2.50, 3.50, 5.-, 
6.-, 7.-. Resp. Cerotophrys 
cornuta, Bufo marinus, 
Eleutherodactylus counous-
peus, Gastrotheca monticola, 
Leptodactylus pentadactylus, 
Pipa pipa, Pseudis parradox. 

SYRIË 
September 2008. Hejaz-
spoorlijn honderd jaar. 
$ 25; blok $ 50. Resp. spoor
brug met trein; kaart met 
spoorlijn en beeldmerk en 
locomotief komt uit tunnel. 

TADZJIKISTAN 
i-i2-'o8. Muziekinstrumen
ten, gezamenlijke uitgifte 
met Iran. 
Tweemaal 3.- S.; tussenveld. 
Man bespeelt snaarinstru
ment uit resp. Tadzjikistan, 
Iran; nationale vlaggen. 

TAIWAN 
7-4-'o9. MRT (Mass Rapid 
Transit) Kaohsiung. 
NT$ 5.-, 25.-. Trein en resp. 
overkapping, station. 

i3-4-'og. Honderdste ge
boortedag Chiang Ching-kuo 
(1909-1988). 
NT$5.-, 5.-, 10.-, i2.-;blok 
25.-. Verschillende portretten 
oudste zoon Chiang Kai-shek 
in 1972 premier en 1978 
president republiek. 

TANZANIA 
20-i-'og. Barack Obama 
(1961). 
Velletje met viermaal 
1.500 Sh. Driemaal verschil
lend portret president 
Verenigde Staten, echtpaar 
Obama; op rand Witte Huis 
en Grootzegel. 

20-i-'og. TPC (Tanzania 
Posts Corporation) vijftien 
jaar. 
400, 600 Sh. Resp. man 
achter bureau met computer, 
gebouw. 
27-i-'og. Millennium Chal
lenge Account (MCA) sluit 
verdrag met Tanzania over 
AIDS*. 
Velletje met tweemaal 
1.500 Sh. Tekenen verdrag 
door resp. president Geor
ge W. Bush, Jakay Kikwete; 
op rand rode hntje AIDS en 
tekst Bush. 



THAILAND 
2Z2'o9. Postschool hon
derdtwintig jaar. 
3. B. Gebouwen. 

; u Msri\ , . t JQ 1 

j o  j  ' og . Rode Kruis 2009. 
3. B. Koningin Sirikit en 
ziekenhuis. 

TUNESIË 
i72 'og. Arabische Maghreb 
Unie twintig jaar (handels
overeenkomst met als doel 
economische en politieke 
eenheid in NoordAfrika). 
250 m. Getal '20' met sym
bolische manen en sterren 
in nul. 

242'o9. Honderdste 
geboortedag Aboul Qacem 
Chebbi (19091934). 
250 m. Portret dichter. 
(ajhieldmg. zie volgende kolom). 

TURKS EN CAICOS
EILANDEN 
25i i  'o8. Kerst, schilderijen. 
25,60 , 80 c . , $ i .  , blok 
$ 6.. Resp. Geboorte door 
Philippe de Champaigne, Ge
heimzinnige geboorte door 
Sandro Botticelli, Madonna 
in rozenprieel door Stephan 
Lochner, Aanbidding door 
de herders van Francisco Zur
baran; Madoona met engelen 
door William Bouguereau. 

TUVALU 
23io 'o8. Wiley Post maakte 
vijfenzeventig jaar geleden 
eerste solovlucht rond de 
wereld. 
Vel zesmaal $ 1.30. Post in 
drukpak. Post met vliegtuig, 
vliegtuig 'Winnie Mae', Post 
bovenop vliegtuig. Post 
met zijn vrouw Mae Post, 
navigator Harold Gatty en 
wereldkaart. 
25i i  'o8. Prinses Diana 
(19611997). 
Velletje met viermaal $ 1.30. 
Verschillende portretten 
Diana met tiara. 

25i i  'o8. Kerst. 
60, go c , $ I., 2.50. Resp. 
bessen en klimop, versiering, 
geschenk, snoepgoed. 
20i '09. President Barack 
Obama (1961), realisering 
van een droom. 
Vel met zesmaal $ 1.30. 
president Abraham Lincoln 
(18091865), emancipatie
proclamatie (afschaffing sla
vernij), Martin Luther King 
(19291968), King op markt 
in Washington, tweemaal 
Obama. 

URUGUAY 
29i2 'o8. Nationale vlag 
honderdtachtig jaar. 
$ 37. Standbeeld en vlag. 

VIETNAM 
52'o9. Honderdste sterfdag 
Nguyen Khuyen (18351909). 
2.000 d. Portret confuciaanse 
geleerde, dichter en leraar. 
i22'og. Tweehonderdste 
geboortedag Charles Darwin 
(i8ogi882). 
2.000 d. Portret natuuronder
zoeker. 
■ ■ ■ ■ ■ » ■ » ■ ■ ■ ■ ■ > > W P 
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ZUIDPOOLGEBIED 
AUSTRALISCH 
43'og. Polen en glet
sjers***. 
55 c , $ 2.05. Resp. sneeuw
stormvogel (Pagodroma ni
vea) en ijsbrug, ijsberg. Ook 
velletje met beide zegels. 

J l l f c ^ 
ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
ii 'og. Nieuwe datum 
melding 2/147, honderd jaar 
marine luchtvaart. 

BRITISH ANTARCTIC * 
TERRITORY &R 

V ^ W V ^ W V I 

A A « « * « A * A « A 

*: Gebruikte afkortingen: 
AIDS Acquired Immune 

Deficiency Syn
drome (SIDA) 
Confederation 
Générale de la 
Fonction Publique 
Federation 
Aéronautique 
Luxembourgeoise 

FNCTTFEL Federation Natio
nale des Chemi
nots, Travailleurs 
du Transport, 

CGFP 

PAL 

Fonctionnaires et 
Employés, Luxem
bourg 

OSCE Organisation for 
Security and Coo
peration in Europe 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

Upaep Union Postal de 
las Americas y 
Espaiïa y Portugal 

UPU Universele Post 
Unie/Union Pos
tale Universelle/ 
Universal Postal 
Union 

WWF World Wildlife 
Fund 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): 26i'og tot i42 ' io 
Jaar van de os/buffel/stier. 

***: Ongeveer veertig landen 
zullen postzegels uitgeven 
in de periode januarimaart 
20og 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. 
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Postwaardestukken staan in 
Filatelie in de belangstelling, 
de laatste tijd. En geen won
der, want wie een bepaald 
land of gebied serieus wil 
verzamelen, slaat ook deze 
interessante hoek van de 
filatelie niet over. Zoals wij 
in Nederland de Geuiendam 
hebben, 20 hebben de 
Oostenrijkers hun catalogi 
waarin postwaardestuk
ken worden gepresenteerd. 
De MichdSpczwl Österreich 
behandelt ze in een apart 
hoofdstuk, maar voor een 
catalogus die uitsluitend aan 
postwaardestukken gewijd is 
zullen ze in Oostenrijk toch 
vooral terugvallen op de Au
stria Netto Katalog Amtliche 
Ganzsachen. Het gaat om 

een compacte, heel overzich
telijke catalogus die eigenlijk 
maar één manco heeft en dat 
is dat de stukken bijzonder 
klein zijn afgebeeld. Voor 
de rest niets dan lof: de 
stukken zijn keurig naar hun 
gebruiksdoel gerubriceerd 
(briefverkeer, buizenpost, 
luchpost, geldverkeer, pak
ketdienst, drulcwerkverzen
ding, telegraaf en telefoon
verkeer) en de bijbehorende 
gebieden (Levant, Lombar
dièVenetie, BosnièHerze
gowina) zijn niet vergeten. 
Ook de veldpostkaarten uit 
de Eerste Wereldoorlog en 
de postwaardestukken van 
de Verenigde Naties Wenen 
komen aan bod. 
Austria Netto Katalog Amtliche 
Ganzsachen ab 1861; 192 pp., 
geill. (kleur),JormaatA5. 
Uitgegeven door ANK, Wenen, 
Verkrijgbaar bij P.W. Meinhardt, 
PietHeinstraat 55, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 0703652227, 
cmail in/o@collectura.com 
Prijs: 52 euro. 

Vier belangrijke nieuwe 
hoofdstukken bevat de jong
ste editie van de Hibernian, 
handboek en catalogus van 
Ierse postzegels. Toegevoegd 
zijn velletjes uit postzegel
boelqes, spoorwegbrieven, 
voorlopers en velrandbijzon
derheden. Al met al is het ac
cent nog meer op de functie 

van handboek komen te 
liggen. Het kleurige boekje is 
een uitstekende compagnon 
voor de verzamelaars van 
leriand; de redactie moppert 
weliswaar wat over de steeds 
groter wordende stroom aan 
nieuwe Ierse zegels, maar ze 
worden toch allemaal netjes 
en overzichtelijk opgeno
men. Dat nieuwe spul is 
natuurlijk lang zo uitdagend 
niet als het wat 'moeilijkere' 

materiaal en je merkt dan 
ook dat de samenstellers die 
laatste categorie veel interes
santer vinden. En eigenlijk 
is dat terecht. Het leidt er 
wel toe dat de catalogus wat 
kunstmatig in tweeën is 
gedeeld, in hoofdstukken die 
respectievelijk Simplified en 

Specialised heten. Maar mis
schien is die aanpak toch wel 
effectief: wie de vakjes van 
zijn voordrukalbum wil vul
len kan snel aan de slag en 
mocht hij of zij gaandeweg 
de behoefte krijgen toch wat 
gespecialiseerder te werk te 
gaan dan helpt de Hibernian 
daar geweldig bij. 
Hibernian Handbook and 
Catalogue ojthe Postage Stamps 
of Ireland; 240 pp.,geill. (kleur), 
Jormaat 17x24 cm Uitgcijeuen 
door Roy HamiltonBowen BPP, 
Rodgau (D.). Verkrijgbaar by 
P.W. Meinhardt, Pict Heinstraat 
36, 2518 CH Den Haag, telefoon 
0703652227, cmail inJo@) 
collcctura.com. Prijs: 35 euro. 

Postzegels met daarop alles 
wat  meestal gemotoriseerd 
 het luchtruim kan kiezen 
(de afdeling ruimtevaart 
even uitgezonderd) is terug 
te vinden in de thematische 
cadogus Collect Aircraft on 
Stamps van Stanley Gibbons. 
De zegels worden per land 
gesorteerd gepresenteerd, 
maar op die manier worden 
ze doorgaans natuurlijk niet 
verzameld. De kracht van 
deze catalogus ligt dan ook 
vooral in de bijlagen. Er is 
een uitvoerig chronologisch 
overzicht van gebeurtenissen 
en jubilea in de luchtvaart 
te vinden, er wordt een 
overzicht per luchtschiptype 

COLLECT 
AIRCRAFT 
ON STAMPS 

geboden en kan gebruik 
worden gemaakt van een 
zogenoemde Sectional Index, 
die de zegels in catego
rieën groepeert: vliegende 
boten, hehcopters, ballons, 
enzovoort. Een nieuwe sectie 
in deze index is de categorie 
onbemande luchtvaartuigen. 
Leuk weetje: in de catalogus 
is ook een zegel opgenomen 
die een vliegtuig laat zien dat 
zijn eerste vlucht nog moet 
maken: de Boeing 787. 
Collect Aircrajt on Stamps (2e 
editie); 2g6pp.,geill.Jormaat 
A4. Uitgegcucn door Stanley 
Gibbons Ltd Londen/ Ringwood 
(VK). Verkrijgbaar bij P.W. 
Meinhardt, Piet Heinstraat 3 6, 
2518 CH Den Haag, telefoon 
0703652227, email mJo(ä) 
collectura.com. Prijs: 4g euro 

mailto:o@collectura.com
http://collcctura.com
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estellen van deze en andere postzegels, kunt u terecht bij de vakhandel. 
»Voor het adres van een postzegelwinkel bij u in de buurt 
H kunt u contact opnemen met 

Filagent BV • Windbrugstraat 1734 • 7511 HR Enschede 
H (053) 43 42 532 • info@filagent.nl 

mailto:info@filagent.nl


SAMENSTELLING: lEFFREY GROENEVELD, 
PURMEREND - REACTIES EN TIPS: 
JEFFREYGROENEVELD@HETNET.NL 

VAN BRITSE KROONKOLONIE 
TOT CHINESE SUPERSTAD 
In 1997 kwam er een eind 
aan de Britse overheer
singvan Hongkong die 
bijna honderdzestig jaar 
had geduurd. In 1984 
sloten de Britten en 
Chinezen de Smo-British 
Joint Dedaration. Beide 
landen kwamen overeen 
dat Groot-Brittannië in 
1997 de kolonie weer zou 
teruggeven aan China [i], 
terwijl China beloofde 
dat het tot 2047 niets zou 
veranderen aan de sociale, 
economische en politieke 
status van Hongkong. 

Handel 
De Britten hadden een 
lange geschiedenis in 
Hongkong, maar hun ver
houding met de Chinezen 
was altijd al moeizaam 
geweest. Het gebied werd 

al eeuwenlang bewoond 
door mensen die voorna
melijk leefden van de vis
serij. In de middeleeuwen 
was het een berucht, maar 
welvarend piratennest. 
De Portugezen waren de 
eerste Europeanen die 
contacten legden met de 
Chinezen en toestemming 
kregen om een basis op te 
zetten op Macau, dat in de 
buurt ligt van het huidige 
Hongkong. De Chine
zen hielden de Britten 
aanvankelijk op afstand, 
maar in 1685 begon ze 
toch met elkaar handel te 
drijven. Britse handelaren 
kregen toestemming om 
een handelskantoren te 
vestigen in Kanton - het 
huidige Guangzhou - en 
al snel was er sprake van 
een levendige handel in 

met name zijde en thee. 
In 1757 werd aan de Co 
Hona, een handelsgilde, 
het alleenrecht op de 
handel met de Euro
peanen verleend. Deze 
monopoliepositie leidde 
tot allerlei beperkingen 
voor de Europeanen. 
Er werden beperkingen 
opgelegd ten voordele van 
de Co Hong en de corruptie 
tierde welig. 

Opium 
Ondertussen groeide de 
Chinese vraag naar opium 
en vanaf 1773 stortten 
westerse handelaren 
zich op de Opiumhandel. 
Bezorgd om het aantal 
opiumverslaafden in 
zijn land verbood keizer 
Dao Guang de handel in 
opium in 1796. Met de 
hulp van de Co Hong en 
omgekochte ambtenaren 
lukte het echter om deze 
winstgevende handel 
voort te zetten tot in 1839 

de keizer besloot om 
hardhandig in te grijpen. 
Na een beleg van zes 
weken werden de Britten 
gedwongen om 20.000 
kisten met opium aan de 
Chinezen te overhandi
gen, die de opium in het 
openbaar vernietigden. 

Pacht 
De Britten probeerden 
door middel van onder
handelingen hun positie 
weer te verstevigen, maar 
toen dat op niets uitliep, 
ging men over tot militair 
ingrijpen. De Chine
zen zagen zich in 1841 
gedwongen om afstand 
te doen van Hongkong, 
nadat steden als Xiamen, 
Ningbo en Shanghai 
in Britse handen waren 
gevallen en ook Nanking 
dreigde bezet te worden 
[2]. In 1842 werd de over
dracht met het Verdrag 
van Nanking officieel 
bekrachtigd. Er brak een 

onrustige periode aan, 
waarin China zich voort
durend moest verdedigen 
tegen westerse expan
siedrang. Het duurde tot 
i8g8 voordat de Chinezen 
zich gewonnen gaven 
en met de Britten een 
verdrag sloten waarin 
men overeenkwam dat het 
grondgebied van Hong
kong met omliggende 
gebieden werd uitgebreid. 
De Britten kregen het in 
pacht voor een periode 
van 99 jaar. 

Baken van rust 
De kroonkolonie Hong
kong werd een baken van 
rust in een onrustige re
gio. Met zijn gunstige lig
ging en natuurlijke haven 
bleef het een belangrijke 
handelsplaats [3]. Als vrij
haven droeg het in grote 
mate bij aan de voorspoed 
van het Britse moeder
land. Langzaam maar 
zeker werd er echter ook 
een industrie opgebouwd. 
De burgeroorlog in China 
en de invasie in China van 
Japan deed veel rijke Chi
nezen vluchten naar het 
veilig geachte Hongkong. 

mailto:JEFFREYGROENEVELD@HETNET.NL


In 1941 moesten de Brit
ten toezien dat Japan, na 
een strijd van zeventien 
dagen, ook bezit nam van 
Hongkong [4]. Het werd 
een zwarte bladzijde in 
de geschiedenis: er waren 
grote voedseltekorten 
en de welvaart daalde 
enorm. In vier jaar verloor 
Hongkong de helft van 
haar bevolking [5]. 

Welvaart 
Na de oorlog bracht 
de voortdurende strijd 
tussen nationalisten en 
communisten in China 
een stroom vluchtelingen 
op gang naar Hongkong. 
Onder hen bevonden zich 
ook nu weer vele rijke 
Chinezen, die vreesden 
voor de toekomst. 
Bedrijven uit steden als 
Sjanghai en Kanton ver
plaatsten hun zetel naar 
de Britse kolonie. Toen in 
1949 de Volksrepubliek 
China een feit werd, had 
Hongkong een goede 
uitgangspositie om een 
welvarend en florerend 
gebied te worden. Mede 
dankzij een overvloed 
aan goedkoop personeel 
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kon de industrie worden 
uitgebouwd. Hongkong 
werd een belangrijke 
producent van textiel, 
elektronica [6] en horlo
ges. Later verschoof de 
economische bedrijvig
heid zich meer richting de 
dienstensector. Het bank
wezen wist Hongkong 
ook te vinden en zorgde 
ervoor dat het een belang
rijk financieel centrum 
werd [7]. De haven bleef 
een van de welvaartsbron
nen. Dankzij het creëren 
van faciliteiten om 
schepen in alle soorten en 
maten te verwerken werd 
het een geduchte concur
rent van Rotterdam [8, 
9]. Daarnaast werden er 
de modernste reparatie-
dokken gebouwd: van 
heinde en verre kwamen 
schepen naar Hong
kong om gerepareerd te 
worden. In hoog tempo 
veranderde het gezicht 
van Hongkong van een 
typisch Chinese stad met 
vele smalle straatjes in 
een moderne metropool 
met de daarbij horende 
hoogbouw [10,11]. China 
liet dit alles toe omdat 
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het er zelf economisch 
belang bij had, ook al 
stonden de communisti
sche leiders in eigen land 
geen kapitalisme toe. 

Voorwaarden 
Met het naderen van de 
21ste eeuw werd echter de 
vraag actueel wat er met 
Hongkong zou gebeuren 
na 1997. De Chinezen 
gaven te kennen dat ze 
geen verlenging van de 
pacht van het gebied door 
Groot-Brittannië wens
ten. De Britse premier 
Thatcher, bepaald geen 
vriend van het commu
nistische China, kon niet 
anders dan instemmen 
met beëindiging van 
de Britse overheersing 
[i2a/b]. Maar de premier 
deed haar naam als Iron 
Lady eer aan en bood 
de kolonie niet op een 
presenteerblaadje aan. 
In 1984 werden China 
en Groot-Brittannië het 
eens over de voorwaarden 
waaronder Hongkong 
zou terugkeren in de moe
derschoot. De burgers 
van Hongkong kregen 
rechten waar men elders 

in China slechts van kon 
dromen. Zo mocht Hong
kong haar op Britse leest 
geschoeide rechtssysteem 
behouden [13], evenals 
het recht op het bezit van 
onroerend goed. Haar 
burgers behielden het 
recht om te staken en de 
vrijheid om de regio in en 
uit te reizen. Verder zou 
Hongkong een vrijhaven 
blijven en een onafhanke
lijk lid van internationale 
organisaties. 

Overdracht 
De overgangsperiode 
verliep niet zonder 
problemen. Toen in 
1989 studenten in Bejing 
protesteerden gingen 
in Hongkong een half 
miljoen mensen de straat 
op en toen het op het Tia-
nanmenplein uit de hand 
liep, verdubbelde dat 
aantal zich zelfs. China 
stelde zich vijandig op te
genover de Britten, die op 
hun beurt nog trachtten 
om allerlei hervormingen, 
waar ze decennia lang 
geen oog voor hadden ge
had, alsnog door te voe
ren. China dreigde zelfs 
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om Hongkong eerder in 
te lijven en kondigde in 
1996 aan de democratisch 
gekozen wetgevende raad 
te vervangen voor een 
door China aangestelde 
raad. Het liep uiteindelijk 
niet zo'n vaart en op i 
juh 1997 was de Britse 
kroonprins Charles ge
tuige van de overdracht 
van Hongkong aan China 
[14]. Speciaal voor de 
gelegenheid was het 
koninklijk jacht Britannia 
naar Hongkong gekomen 
om de gebeurtenis extra 
cachet te geven [15]. De 
laatste gouverneur van de 
kolonie, Chris Patten, zou 
aan boord van het schip 
Hongkong verlaten. 

Zorgen 
Sinds de overdracht is het 
dagelijkse leven voor de 
inwoners van Hongkong 
niet zo heel veel veran
derd. Na een korte econo
mische terugval, maakte 
ook Hongkong net als de 
restvan China economi
sche hoogtijdagen mee. 
Ongebreideld kapitalisme 
lijkt niet meer op gespan
nen voet te staan met het 
communistische systeem. 
Zelfs de opening van een 
Disney-pretpark [16], 
eens een verfoeid sym
bool van het Amerikaanse 
kapitalisme, is mogelijk 
gebleken in het moderne 
Hongkong. Maar er is on
duidelijkheid over het na
komen van de afspraken 
op democratisch gebied, 
volgens de oppositie in de 
wetgevende raad komt er 
veel te weinig terecht van 
beloofde hervormingen. 
Door de onzekere situa
tie vertrekken per jaar 
daardoor ongeveer 60.000 
mensen uit Hongkong 
en 40% van de bevolking 
geeft te kennen ooit te 
willen emigreren - en dan 
niet naar China. Boven
dien baren milieupro
blemen velen zorgen. De 
luchtlovaliteit is ronduit 
slecht. Jaarlijks sterven 
zeker 10.000 mensen als 
gevolg daarvan. 

Toekomst S 
Hoe het Hongkong in de ° 
toekomst zal vergaan is _. 
nog onduidelijk, zeker Z 
nu de economische crisis ^ 
wereldwijd een feit is. Met ^ 
name rijke en intellectuele i 
burgers verlaten Hong- < 
kong. Optimisten wijzen ^ 
echter op het belang van T~: 
Hongkong voor China en jyC 
zijn ervan overtuigd dat 
de problemen pragma
tisch opgelost zullen 
worden voordat het uit de 
hand loopt. 
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AANGEBODEN 

Gest. van vele landen, ook postfr. 
Vraag mijn prijslijst aan. Nergens 
goedkoper! J. Roos, Jozefplein 22, 
5552 HV Valkenswaard. 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: 
robert-u)iktor@)home.nl 

Nederland frankeergeldige euroze
gels zonder gom 0.29, 0.39, 0.44 
50%. C. Cruyssen. Telefoon 06-
25162155. 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle 
Europese landen 35%, FDC's, boek
jes etc. J. Römkens. Telefoon 045-
5462894. 

Stamps-DNS levert tegen zeer scher
pe prijzen Nederland + O.G., tevens 
collecties Europese landen. D.N. 
Sluis. Telefoon 0229-261611. 
uJUJUi.stamps-dns.com 

Oude en nieuwe zegels van vele the
ma's en landen vindt u op 
u)U)U).oostcuropajilateiiE.nl 

Kilowaar West Europa 200 gram grf 
w.b. 2008 (o.a. Frankrijk) 11 euro. 

Bank 894812335. H.J. de Vries, Hil-
legom. Telefoon 0252-518302. 

Nederland kindbedankkrt., postfris, 
gest. pb, FDC, frankeergeldig (ook 
gevraagd). J. Laman Trip. Telefoon 
0499-474163. 

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 derTogt. Contact via e-mail naar: 
couplefourei5ht(a)cas£ma,nl of telefo
nisch 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-mail:jaapmanssen(3) 
hotmail.com 

Zemstvo zegels en klassiek Rusland 
gevraagd. R. Brandsen. Telefoon 
0418-642035. 

Gevraagd van San Marino de blokken 
nrs. I, 2, 3, 5, 6 en 7 postfris. J.A.M. 
Beurhof, Duivenkamp 895, 3607 WJ 
Maarssen. Telefoon 0346-571597. 

DIVERSEN 

Contact schept Kracht (CsK), op
gericht in 1926, is een postzegel-
rondzendvereniging die gerichte 
kwaliteitsrondzendingen 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, Em-
meloord. Zie ook www.csk.nu 

Postzegel-, Ansichtkaarten- en 
Muntenbeurs zaterdag 9 mei NVPV 
afd. Bodegraven 9.30-16.30 uur in 
Rijngaarde i, Dronenwijk, Bodegra
ven. Semihandelaren aanwezig en 
ruiltafels. Semihandelaren in post
zegels, 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 
ujiuiu._fihtaha.nl 

De Filatelistenvereniging Zuidelijk 
Afrika bestaat reeds ruim 20 jaar. 
Maak eens kennis met ons, 5 bijeen
komsten in Tiel, 5 veilingen, eigen 
blad, rondzend- en nieuwtjesdienst. 
Contributie 20,- euro. Inl. A.A. de 
Hilster. Telefoon 0344-661897. E-
mail tonJlor(fflplanrt,nl 

Contactgroep Frankrijk Verzame
laars (CFV), brieven en postzegels 
van Frankrijk en voorm. Franse 
Kol., eigen blad, veilingen, rondz., 4 
bijeenkomsten p.j. m De Bilt. Contr. 
19 euro. Info: Pietjan Zwaag. Tele
foon 020-6277894. E-mail: p.ziDaagCö) 
hccnet.nl 

Zaterdag 2 mei Grote Beurs Nun-
speet in sporthal De Brake van 10.00-
16.00 uur. Inl. J. den Besten. Telefoon 
0341-256163. 

Filatelie-encyclopedie 2 banden 150,-
euro. Filatelie-informatief 4 banden 
330,- euro. Uitgeverij Samson. J.H.F. 
Roijers. Telefoon 040-2215131. 

Postzegelvereniging Katwijk-
Rijnsburg organiseert tentoonstel
ling i.v.m. 50 jarig jubileum op 16 mei 
van 13.30 tot 17.00 uur in de Voorhof, 
Vliet Noordzijde 36 te Rijnsburg. Zie 
www.posbege\veren\gmgkatw\}kn]nsburg. 
nl Inl. M. te Nijenhuis. Telefoon 071-
4027446. 

310 

De Ruiter BV 
Numismatiek & Filatelie 

Nieuw: Port Betaald zegels 
Provincie Utreclit 

Vijf verschillende 
zegels 3,75 
FDC 7,95 POKT BETAALD (b®6®|pon 

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

Postzegels-Munten-Bankbiljetten 

http://www.motiefonline.nl
http://www.csk.nu
http://www.sgbritannia
http://ujiuiu._fihtaha.nl
http://www.posbege/veren/gmgkatw/%7dkn%5dnsburg
http://www.VerzamelaarsMarkt.nl
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DEZE MAAND VERWACHTE KILOWAAR; 
F I N L A N D ENKEL PAPIER, N O O R W E G E N M I S S I E , 

A U S T R A L I Ë GROOT, F R A N K R I J K G R O O T , 
L U X E M B U R G MISSIE EN N O G VEEL MEER, BEL! 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND; 

i iÄÄffiii. 

250gr. GROOT 
GRIEKENLAND 

NU 27,50 Ikg. MISSIE 

USA 

WIJ ZIJN NOG STEEDS OP ZOEK NAAR GOEDE KILOWAAR 
V A N HEEL DE WERELD 

INSTEEKBOEK 
6 4 BLADZIJDEN W I T 

VAN 14/° NU 

teÜBBia MMEßem m ÉfliartsB 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 5x 10x 

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 
WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 7 20 6 50 6 25^ 6,00 5 50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 1150 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 

iL[iG(Miiß@öaiK] mm mmmmm 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75 

IKILO STROKEN ZWART OF BUNCO NU 60,00 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00 

IKILO f "̂ BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSUND NORMAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 145,00 NU 135,00 

PEiStttOSïï gOO[?BE[l[L(2)\WME @1I 
LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 

ENGELAND 
ENG GEBIEDEN 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 

OMSCHRIJVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT 
GOEDE MODERNE MIX 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
MET IETS NIEUW GEEN KERST 
GOEDE SORTERING 
LEUKE SORTERING ZEER MOEIUJK 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW 
MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
MODERNE MIX T /M 2006 
LEUKE MIX MET NIEUW 

KANAALEIL & M A N GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
THAILAND 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 
MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
MET CA 25% EUROWAARDEN 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 

Ksxoyg 
100 gr 

9,00 
14,50 
21,50 
9,00 

12,50 
11,00 

22,50 
50,00 
10,00 
14,00 
17,50 
14,00 
15,00 
17,50 
14,50 
12,50 
35,00 
15,00 
8,50 
9,50 

13,50 
22,50 
13,50 
12,50 
15,00 
11,00 
12,50 
32,50 
10,00 
15,00 
19,00 

250 gr 
21,50 
34,00 
50,00 
21,50 

29,50 
25,00 
55,00 

23,50 
34,00 
40,00 
32,50 
35,00 
42,50 
33,50 
29,50 

36,00 
19,50 
22,50 
32,50 

32,50 
30,00 
35,00 
25,00 
29,50 
79,00 
23,50 
35,00 
42,00 

500 gr 
39,50 

39,50 

55,00 
49,00 

45,00 
68,00 

-- -

62,50 

49,00 
55,00 

45,00 

mailto:Bredenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl


1919 Rietdijk 2009 

Postzegelveiling no. 392 
20, 21 en 22 april 2009. 

Kijkgelegenheid: 6 t/m 19 april 2009. 
i 
London 

Kijkdagen postzegelveiiing 392 op kantoor. Noordeinde 4 1 , Den Haag 
Maandag 6 april 2009 

j ^ Dinsdag 7 april 2009 
Woensdag 8 april 2009 
Donderdag 9 april 2009 
Vrijdag 10 april 2009 
Maandag 13 april 2009 

Dinsdag 14 april 2009 
Woensdag 15 april 2009 
Donderdag 16 april 2009 
Vrijdag 17 april 2009 
Zaterdag 18 april 2009 
Zondag 19 april 2009 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 10.00 - 17.00 uur 
zaterdag en zondag tussen 10.00 - 16.00 uur 

Wilt u ons 
bezoeken? 

U bent van harte 
welkom tijdens onze 

zeer uitgebreide 
kijkgelegenheden 

in april! 

Adres 

Telefoon 
Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

Noordeinde 41 
2514 GC Den Haag 
070-3647957 
070-3632893 
www. rietdijk-veilingen, nl 
info@rietdijk-veilingen.nl 
420875 / Bank 47.35.68 705 

Wilt u de catalogus 
van de 392e veiling 

ontvangen? 
Maak dan € 3,- over 

op ons bank- of 
girorekening 

ovv. uw 
adresgegevens! 

mailto:info@rietdijk-veilingen.nl

