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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILINC 
INTERNATIONAAL HET BEST GEORIËNTEERD 

World collections and stocks 
WORLD UPTO 1890, (un)used fantastic one man's 
lifetime of stamp collecting with many countries well 
represented, like Great Britain with the topvalues, 

'English Colonies including a very good part Asian 
; Ipuntries, further all European countries with very 

Irong including Eastern Europe, very nice Northern 
Inerica, Asia very good part with many high noted 

fiems, in the collection are also some very rare letters. 
All in all a wonderfull collection with worldwide 
goodies. The catalogue value Is enormous and a 
serious viewing is highly recommanded, in beautifull 

HONG KONG 18621921, fantastic mostly unused 
Icollection with many high noted stamps and sets, 
mostly in fresh condition, giant catalogue value, must 
be inspected carefully, on albumpages, in folder 

CHINA PEOPLES REPUBLIC, 1594, 8F Monkey, never 
iged, very fine 

868 
mammMf Jiff. «aa.^ 

30000 

11 lA, 25ct donkerviolet Kt. 12 3/4:11 3/4 type I, 
ongebruikt met volledige originele gom, absoluut 
geen spoor van een plakker waarneembaar doch 
gekeurd alszijnde ongebruikt, in fabelachtige 
1/valiteit met een fantastische kleur en perfekt 
läcentreerd, kortom een superbe exemplaar van dit 

/agel! ! eert. Muis. 

n.b. de prijs van een postfris exemplaar is het 10

voudige ten opzichte van een ongebruikt 
exemplaar!! [N.V.P.H. 2800,] 

overzee brieven/FDC's/ansichtkaarten in a'' 
CURACAO, een posthistorische collect

I omvang tot op heden niet eerder tt 
I aangeboden. Op nadrukkelijk. 
■) inzender geheel intact ge 

hierin zijn de compl 
daaruit van o.a. 
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Topobrengsten bij de NPV 
tijdens de voorj aars veiling 

Van de kredietcrisis is in de postzegel

handel niets te merken, sterker nog 
de prijzen en belangstelling zijn alleen 
maar stijgende. Dit bleek tijdens onze 
afgelopen voorjaarsveiling 

Voor onze najaarsveiling zijn wij op 
zoek naar collecties, partijen enz. 

Wilt U een taxatie van Uw collectie 
gebaseerd op de huidige marktwaarde 
neem dan kontakt met ons op om een 
afspraak te maken: 
maandag t/m vrijdag geopend 
van 10:00 tot 16:00, ook tijdens de 
zomermaanden 

,,31 

www.npv.nl 0294 433020 infoMnpvï 
Eëeuwenveldseweg 14 t382LX Weesp 

http://www.npv.nl


VerzamelaarsMarkt.nl 
home bankbiljetten munten euro's postzegels ansichtkaarten oud speelgoed accessoires partijen veiling 

10 euro Goud Architectuur 

Metaal: goud 900/1000 
Gewicht: 6,72 gram 
Kwaliteit: Proof 

Diameter 22,5 milimeter 
Maximale oplage 8 000 
ontwerper Stam Michels 
Uitgever Koninklijke Nederlandse munt ,unt' 

o,«er>».c^»«■«■"= € 2 2 4 , 9 5 

10 euro Goud Manhattan 

10 euro munt 
Metaal: goud 900/1000 
Gewicht: 6,72 gram 
Kwaliteit: Proof 

Diameter 22,5 milimeter 
Maximale oplage 6 500 
ontwerper Stam Michels 
Uitgever Koninklijke Nederlandse munt 

o«v«' „«.cht«.»'"*' € 2 7 9 , 

„a\.te>t ,^«al.K 

5 euro Zilver Architectuur € 39,95 5 euro Zilver Manhattan € 49,95 

Ä Alles online bestellen of bel naar ons kantoor. 

Euro introductie Slowakije 2009 
Serie le t t / m 2 euro C 9,95 Vaticaan 2009 

serie let t / m 2euro in bu i<waliteit C 99,95 

^ 10 Jaar euro EMU 20 x 2 euro C 74,95 
(inci 5 letters Duitsland) 

Zeldzame euro's: Monaco C 189,95 
Complete serie Serie let t / m 2 euro mix jaren 

Vaticaan 2009 
serie le t t / m 2euro in proof kwaliteit C 199,95 

Nederland BU 2009 C 21,95 
Het officiële jaarset 

1 
I I Port betaald nr 13  17 
I l De 12 Provincies 
I I Utrecht m POItTHTkMD • « • e i ™ 

pnjswijzigingen voorbehouden 

http://VerzamelaarsMarkt.nl
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Unüï 
IH 

1 
45+Cert xx 
50/55 XX 
56 XX 
62 XX 
67 XX 
72 XX 
73 XX 
76 XX 
67BXX 
61b XX 

■ 1 

! ̂ 
2 7 5 , 

41 ,— 
5 0 , 

1 2 , 

40,— 
6 2 , 

8 6 , 

7 6 , 

3 5 , 

84,— 
61c+Cen XX 

77 XX 
78 XX 
79 XX 
80 XX 
81 XX 
82/83 XX 
84/86 XX 
87/89 XX 
90/94 XX 
95 XX 
96 XX 
97 XX 
98 XX 
99 XX 
100 XX 
101 XX 
102/03 XX 
104 XX 
105 XX 
106 XX 
107/09 XX 
110/13 XX 
114/20 XX 
121/28 XX 
129 XX 
130 XX 
131 XX 
132/33 XX 
133AXX 
134/35 XX 
136/38 XX 
139/40 XX 
141/43 XX 
144/48 XX 
149/62 XX 
163/65AXX 
163/65BXX 
166/68 XX 
169/76 XX 
177/98 XX 
199/02 XX 
9(\Vm XX 
£ \J o/ V f A/V 
208/11 XX 
212/19 XX 
217 A XX 
220/23 XX 
222B XX 
223B XX 
224 XX 
225/28 XX 
229/31 XX 
232/35 XX 
236/37 XX 
238/39 XX 
240/43 XX 
244/47 XX 
248/51 XX 
252/55 XX 
256 XX 
257/60 XX 
261/64 XX 
265/66 XX 
267/68 XX 
269 XX 
270/73 XX 
274/77 XX 
278 XX 
279/82 XX 

6 2 0 , 

2 9 5 , 

2 7 5 , 

6 2 0 , 

1500,— 
65,— 
16,— 

5 5 0 , 

3 1 , 

1 2 , 

2 5 , 

2 5 , 

6 0 , 

1 7 5 , 

350,— 
575,— 

1500,— 
150,— 
250,— 
2 7 5 , 

4,50 
2 1 0 , 

1 2 , 

5 6 , 

8 8 , 

6 5 , 

4 5 0 , 

2 7 5 , 

176,— 
150,— 

59,— 
166,— 

15,— 
18,— 
6 8 , 

995,— 
4 2 5 , 

4 2 5 , 

1 4 , 

13,50 
5 2 0 , 

2 4 , 
45 
2 4 ! 

1 2 0 , 

9 5 , 

33,— 
12,— 
88,— 
3 5 , 

5 5 , 

5 2 , 

4 8 , 

2 9 8 , 

5 5 , 

8 0 , 

160,— 
80,— 
3 8 , 

22,— 
9 5 , 

7 7 , 

4 0 , 

4 8 , 

2 4 , 

7 2 , 

7 5 , 

44,— 
8 8 , 

Alle aangeboden ze 
echtheid. duurdere 
geldig voorzover d€ 
Postgiro 271040. P 
winkel, bezoek gaar 

ROSENDAEL 

^HfcÉÉ^^^H 
^^^j^K^M 

GULDBNl 

283/86 XX 
287/88 XX 
289/92 XX 
293/95 XX 
296/99 XX 
300/04 XX 
305/09 XX 
310/12 XX 
313/17 XX 
318/22 XX 
323/24 XX 
325/26 XX 
327/31 XX 
332/45 XX 

NEDERLAND 
P o s t f r i s z o n d e r p l a k k e r 

CO/ I /O 

Pr i j sac t ie f ! 

7 wv^ A7n 
Ü O t / O / AA t / U . — 

55,— 
11,— 
4 0 , 

8 , 
3 0 , 

30,— 
27,50 
10,— 
2 8 , 

2 5 , 

8,50 
12,50 
27,50 
15,— 

346/49 XX 277,— 
336 f XX 
350/55 XX 
356/73 XX 
371 XX 
372 XX 
373 XX 
356 a/d XX 
374/78 XX 
375 P XX 
376 PI XX 
379/91 XX 
379 a/d XX 
392/96 XX 
397/01 XX 
402/03 XX 

—,— 
26!— 
8 0 , 

2 4 , 

3 0 , 

28,50 
4 8 , 

9,50 
12,— 
14,— 

6,50 
7,50 
2,50 
1,50 
6 , 

402/03BXX 124,— 
403BPXX 120,— 
405/21 XX 
423/27 XX 
428/42 XX 
444/48 XX 
449/53 XX 
454/59 XX 
460/68 XX 
462 XX 
469/73 XX 
472 P XX 
474/86 XX 
474/89 XX 
487/89 XX 
490/94 XX 
495/99 XX 
500/03 XX 
504/05 XX 
506/07 XX 
508/12 XX 
513/17 XX 

1,50 
— 70 

6,50 
1,— 
1,75 
2,25 
5,50 
4,90 
1,90 
8 , 

3 4 , 

6 6 , 

30,— 
4,75 
3,— 
4,50 
1,50 
2,50 
4,— 

1 0 , 

518/33 XX 1 6 0 , 

534/37 XX 470,— 

538/41 XX 
542/43 XX 
544/48 XX 
549 XX 
550/55 XX 
556/60 XX 
561/62 XX 
563/67 XX 
568/72 XX 
573/77 XX 
578/81 XX 
582 XX 
583/87 XX 
588/91 XX 
592/95 XX 
596/00 XX 
601 XX 
602/06 XX 
607/11 XX 
612/16 XX 
637/40 XX 
617/36 XX 

10 — 
6,50 

12,— 
1,— 

28,— 
44,— 

4,50 
1 5 , 

1 8 , 

1 2 , 

1 2 , 

1,50 
10,— 
5,— 

46,— 
6,60 

 5 0 
1 3 , 

8 , 
1 0 , 

14,— 
8,— 

gels zijn postfns zonde 
soorten met fotocerti 

voorraad strekt. Bij c 
5rto extra, ech ter franc 
ne na telef. afspraak. 

J.H. A CK 
21121 HH LÂ  

fosfor 
465b/634b xx 

1 2 , 

641/45 XX 16,— 
646 XX 1,50 
647/48 XX 2,50 
649/53 XX 8,— 
654+660 XX 1,75 
655/59 XX 12,— 
661/65 XX 7,50 
666/70 XX 9,— 
671/75 XX 19,— 
676/80 XX 7 , 

681/82 XX 4 4 , 

683/87 XX 7,— 
688/92 XX 8,50 
693/94 XX 3,— 
695/99 XX 4,— 
700/01 XX 9,— 
702/06 XX 8,50 
707/11 XX 11,— 
712 XX  7 5 
712b XX 6,75 
712 f XX 225,— 
712bfxx 225,— 
713/14 XX — — 
715/19 XX 6,— 
720/21 XX —,90 
722/26 XX 8,50 
727/28 XX 7 , 

729/30 XX 1,25 
731/35 XX 5 , 

736/37 XX 2 , 

738/42 XX 10,— 
743/44 XX 4,— 
745/46 XX 2,40 
747/51 XX 8,50 
enz leverbaar 
gaarne mancolijst 
Automaatboefcjes 
postfris 
1 H 4,— 
1 Mx 1 2 , 

1 My 11,25 
1 Mz 24,75 
2H 6,— 
2 Mx 20,— 
2 My 11 ,— 
2Mz 11 ,— 
3y 1,75 
3 a 2,— 
4y 1,75 
4z 4,50 
5 1,50 
6 a 3 , 

6 b 7 8 , 

6 c 2 5 , 

6 d 2 5 , 

6 e 5,50 
6eF 1,50 
6 fFp 3,50 
6fFq 14,— 
7 a 2,25 
7 b 2,25 
7 bF 3,75 
8 a 6 , 

8 aF 6 , 

8 b 6,50 
8bF 1 5 , 

8 c 2 7 , 

8 cF 35,— 
9 a 9,— 
9 aF 6,— 
9 b 80,— 
9 cF 3 9 , 

9 d 6 0 , 

9 dF 4 0 , 

9 e 4 0 , 

9 eF 8 0 , 

9 f 5 5 , 

r plakker, org. gom m 
ficaat, kosten hiervan 
)pdracht boven € 2 
0 levenng vanaf € 1! 

ERMANN 
IDSMEER  Tel. ( 

9fF 
9g 
9gF 
9h 
9hF 
10a 
10 aF 
10 bF 
11a 
11b 
12a 
13a 
14a 
14 b 
15a 

55,— 
18,— 
18,— 
1 0 , 

4,50 
5,25 
7,25 

1 2 , 

7,— 
8,— 
8 , 

1 0 , 

4,50 
4,50 
3 , 

enz leverbaar 
ookTelblok 
prijslijst 
op aanvraac 
Roltanding 
1/18 XX 
7 los XX 
12 los XX 
13 los XX 
14 los XX 
15 los XX 
18 los XX 
19/31 XX 
29a XX 
33/56 XX 
57/70 XX 
71/73 XX 
74/77 XX 
78/81 XX 
82/85 XX 
86/89 XX 
90/93 XX 
94/97 XX 
98/01 XX 
Porto 
3 XX 
4 XX 
27 XX 
27/28 XX 
29/30 XX 
31/43 XX 
42 XX 
43 XX 
44/60 XX 
61/64 XX 
65/68 XX 
67a/68a xx 
67 b XX 
68 b XX 
69/79 XX 
80/105 XX 

9 7 5 , 

1 4 5 , 

1 2 5 , 

1 6 , 

6 6 , 

24,— 
66,— 

275,— 
148,— 
3 1 0 , 

1 5 5 , 

1 8 8 , 

8 5 , 

5 8 , 

8 5 , 

49,— 
90,— 
80,— 
78,— 

45,— 
5 4 , 

4 5 , 

2 8 , 

9 7 5 , 

—,— 
—,— 

420,— 
35,— 

8,50 
2 6 , 

1 2 5 , 
375 

4 2 ! 

2 6 , 

80a/105axx 

Luclitpost 
1/3 XX 
4/5 XX 
4/5a XX 
6/8 XX 
9 XX 
9 a XX 
10 XX 
12/13 XX 
14 XX 
Brandkast 
1/7+ 
Cert. XX 
Internering 

1 3 2 , 

170,— 
1,50 
4,50 

44,— 
4 8 , 

4 8 , 

1,— 
2 9 0 , 

3 , 

975,— 

1/2+Cert. XX 380,— 
Dienst 
1/8xx+Cert 

16/19 XX 
16a/19axx 
25/26+Cen 

et volle gara 
in overleg. 

50, / 2% 

620,— 
6 6 , 

—,— 
XX 

475,— 

ntie van 
Aanbod 
korting. 

)0, opdracht. Geen 

>204823966 

SHPE Testapparatuui 

Signoscope Tl en T2 
de eerste optische electrische watermerk

zoeker + testapparatuur 
Bekijk uw postzegel eens onder de oppervlakte. Met 
de Signoscope, het eerste optische electrische water
merkzoeker en onderzoeksapparaat. 
Naast watermerken, kunt u papier
onregelmatigheden, reparaties, 
dunne plekken en dergelijke 
ontdekken. 

Signoscope 
adapter 
Signoscope 
adapter 

T1 
T1 
T2 
T2 

9886 
9887 
9875 
9876 

€ 172,50 
€ 15,
€ 77,50 
€ 12,50 

SBFÊ PERfOtron/C 
het eerste precisie apparaat voor het meten 
van postzegeltanding 
De PERFOTRONIC geeft secondensnel via optisch 
electronische weg een absoluut zeker meetresultaat. 
Voor de postzegels zonder één enkel gevaar, daar 
de zegel door het apparaat slechts optisch wordt 
bekeken. 

P6BFO itronic 

SAFE Nederland/Fa. M. v. Mastrigt 
Botersloot 62&64,3011 HJ ROTTERDAM, 
tel. 0104143077 fax 0104149499 

Voor handel portvrij boven € 75, excl. BTW, indien er geen post
zegelhandel in de nabijheid is, toezending aan particulieren, portvrij 
boven de € 25,. 



Postzegelveiling Wiggers de Vries bv 
G.J. Garritsen 
RegisterTaxateur 

Heemraadschapslaan 100 
1181 VC Amstelveen 

telefoon 020  6249740 
email gjgwdv@xs4all.nl 

C A 

9 / <''>. / / ; 

iy-'}^/4-

Onze 202^ veiling wordt gehouden op 
donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 juni 2009. 

■■■^■■■■■■■'■'■i 

@ 0 ^ f ^ ^ ^ : 
n 

i |9 ^ i ; 
IJ 
l i 

•««**A^u*««a««Aa*k*^w 

■ ■ • ■ ■ ^ ^ ^ p ^ w i « « * « • ■ I 

b« iMA*M*a jMMA*a* t taA i 

^ 
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* / 'ï^^ 

^  ^ * 
*^*^uiKäi?^ 

BE^pff 

Met een zeer uitgebreide afdeling poststukken met zeldzame veldpostbrieven 18141815 
en postgeschiedenis van Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel uit de collectie van 
de heer A. Holleman, dubbel materiaal van het Museum voor Communicatie, reclame, 
luchtpost en Nederlands Indië (o.a. inheemse dansers), betere zegels en series, stempels, 
engrosposten, originele landencollecties, prentbriefkaarten en munten. 

5)cutfd)=öfrafti[ui 
ÏO S'rtiraarltatsulstnct j 

J«Rupie60|^eiIer 
^ti^ifltamtlfi» HE ïu jr ntitetiii ^n mtttn nnt VM 
^̂ r Sfn«<i öooTnifma a Wogtet « » (B »trim w » 
(potï&aimr ©M I4( anJi ^̂ «̂ll J»» t(l«Sig mg 

Aarwfet«.eiend  Eingeochrieben  Segifitered! 

67 

D:UISCHER SCHIEUOWTBS O.r.Koiulch.k 

De gehele catalogus vindt u vanaf 15 mei op onze website: 

www.wiggersdevriespzv.nl 317 

mailto:gjgwdv@xs4all.nl
http://www.wiggersdevriespzv.nl


TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

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

€ 0,30 per 1 CAD. 
€ 0,08 per 1 DKK. 
€ 0,06 per 1 FF. 
€ 0,55 per 1 GBP. 
€ 0,35 per 1 GBP. 
€ 0,35 per 1 SFR (vanaf 1996). 
€ 0,40 per 1 USD. 
€ 0,04 per 1 ZWKR. 
€0,40 per ISFR. 
€ 0,80 per 1 euro. 

Rabatt boekjes Zweden tussen 1979 en 1990 5,00 nello per boekje, 
(iosse zegels 0.25 per stuk) 
Alle zegels dienen met gom te zijn. Geen port en dienst zegels. 
Overige landen op aanvraag. 

Prijjten onder voorbehoud van valuta.schomnielingen 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

TelFax: 040 2044684  EMail: r.vergossene ! hetnet.nl 

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

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

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

Grote Markt 1  8011 LV Zwolle 
tel. 038  4213838 (fax 4226330) 
INGPostbank 3931929 
Email: boomstamps@home.nl 
Winkel geopend; dinsdag t/m zaterdag 
10.0012.30 en 13.3017.00 uur. 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

UW postzegelhandel op internet 
• postzegels 

p t ^ • albums 
I • catalogi 

• telefoonkaarten 
• verpakkingsmateriaal 

• Compleet overzicht Dave 
en Importa albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 

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

• Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

waaronder Davo luxe landalbums 
tel: 010476.81.75  fax: 010476.80.48 

P O S T Z E G E L H A N D E L 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 niet te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 
Wij bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 

Postzegelhandel 
Locdewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

NIEUWE MICHEL CATALOGI 
Midden Europa 2009 (EK1) 
Noord en Oost Afrika 2009 (Overzee 4) 
DuitslandSpeciaal Band 1  2009 
DuitslandSpeciaal Band 2  2009 (v.a. mei 1945) 
Oostenrijk Speciaal 2009 met Ganzachen 
CHLiechtenstein Speciaal 2009 met Ganzachen 
vanaf 12jur}i: 
Zuidwest Europa 2009 (EK2) 
Zuid Europa 2009 (EK3) 
Ganzachen Duitsland 2009 
vanaf 3 Juli: 
Duitsland 2009/10 met CD 
Zuidoost Europa 2009/10 (EK4) 
Noord Europa 2009/10 (EK5) 

52,— 
79,— 
69,80 
69,80 
48,— 
48,— 

auf der heide 
www aufderheide nt  email aufderheide@hetnet n! 

Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist, tel 0306924800 
fax 0306933011 postgiro nr 1700 

■*'̂ ̂ ^ ' M zaalveiling van: 
postzegels  postlwaardelstukken  fdc's  munten 

ansichtkaarten  alle andere verzamelingen 

^ \ A 7 W o é ) © W ® ® ( ? § f t ( ? ( o ] ( o ) f t o O D O 
Veilinghuis "De Voorstraat" 

Voorstraot 23  8011 MK Zwol le 
I Tel. 038  4211045 daags 08.30 tot 16,00 uur 

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

, C 0 L L E C T 4 A L L J 
Zu ïderpark laan 133 
2 5 7 4 HD Den Haag 

0 7 0  3 9 2 5 4 0 9 

WWW.COLLECT4ALL.COIVI 

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 2."?, 
ó?.^ AA Dieren ■•^s^ß^ 
Tel: 031.3419041 
Fax:0313413295 
email pzhronh@bart.nl 

http://hetnet.nl
mailto:boomstamps@home.nl
http://WWW.COLLECT4ALL.COIVI
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl


Jaargang 87  mei 2009  nr. 981 

'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge
geven door de Stichting Nederiandsch 
Maandblad uoor Philatelie m Den Haag. Inhoud 
De officiële mededelingen van de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Koninklijke Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen KNBF en de Uit de wereld van de filatelie 
pagina's van De Posthoorn vallen buiten 228/320/320 
verantwoordelijkheid van de redactie. De cdromF'iïatëiie'jaïïgangloöSnu verkrijgbaar 
Hoofdredacteur: " ï ', ', ^^ 
Aad Knikman AIJP Nieuw op het postkantoor 
Achtergracht 71,1381 BLWeesp 33^ 
Telefoon: 0294432801 Verzamelgebied Nederland 
Email; pliilatelif(ó)tip nl 334/335 
Website: 101010jilntelif.ujs Verzamelgebied Belgiè 
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Advertentieverkoop: D .̂ posthoorn  jaargang 58  mei 2009 
Bureau deTroye 1 o o j y RI 1 1 
Pneelvogelweg 5,1349 CG Almere "•V .•; 33»/339/340/34i 
Jeanine de Troye Bondspagina's 
Telefoon: 0365384528 342(343 
Telefax: 03653 84 880 Postzegelboelqes 
i?Tfo{a)bureaudetroye.nl 344/345/346 

Luchtpostnieuws 
Abonnementen en bezorgklachten: ,^6 
Abonnementenland Ëen pörtrëtgaïerij'van KeizerlijkO^^^^^ 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest f o 1 j ,,,/., .01.„ 
Telefoon: 0900ABOLAND ".••••••;:•••.•• 347/348/349 

(09002265263) Filatehstische evenementen 
Telefax: 02513104 05 35^/353 
Mutaties: viauiioui aboland nl Nederlandse stempels 

353 
Adreswijzigmgen: Bon voor het opgeven van kleine annonces 
Adreswijzigingen geeft u op aan de 313 
secretaris van de vereniging waarvan u bë 3gaaïïröitandingVëxcïusiefenöndër^^^^^^^ 
lid bent. Individuele abonnees zenden ^° ^ ^^, I , ^ ^ , , ^ / : , ^ ^ ^ , , ^ Q , , . i^t:^ 
hun adreswijziging aan de administra  •. •. yv 354/355/350/357/358/359/360 
tic (zie 'Abonnementen'). D^ ̂ ^S« '̂ ™n 5 centimes in het type'Charlotte de face 

361 
'Hoe word ik abonnee?' Mr, X op bezoek bij De Globe, afdeling Doesburg/Hengelo 
Er zijn twee abonnementsmethoden: 362/363 
1. een collectief abonnement: Wij lazen voor u 
U kunt lid worden van een vereniging 264/365 
die bil'Filatelie'IS aangesloten; het Post^äärdestükken 
abonnementsgeld maakt dan deel uit gg. g 
van uwverenisingscontributie. ;; ,"' ;"",' ^ ^ ^ 
2. een individueel abonnement: Vervalsingen herkennen 
hiervoor kuntu zich  m.u.v. Belgié  ■ • 3"° 
aanmelden bi] Abonnementenland Maximafilie 
in Uitgeest (zie 'Abonnementen') 369 
voor € 27. (Nederland), € 44.20 Nieuwe uitgiften 
(buitenland, standaard) of €66.50 ^^0^^^^^^^2/373/374/375/376/377/378/379/380 
(buitenland, priority). Een individueel ^^ joegen jaar Nieuwe uitgiften: lezers, bedankt! 
abonnement gaat per de eerste van o J O 
een willekeurige maand in; het loopt lij" ■ ü 
minimaal eenjaar (II nummers). inematiscn panorama 
Abonnementsbeeindiging: zie 'Opzeg 3"^'3"3'3^4 
gmg abonnement'. Kleine annonces 
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Belgische abonnees 
Woont u in België'Dan kost een Ril flP V001*miCrinil 
abonnement €28.. Stort dit bedrag op j j l U ^ J ^ ^ ^ j i ^ j g j ^ l l l ^ , , , , , , , , , , , , , , , , , ^ ^ , , . ^ , ^ ^ , , , ^ 
rekening 000035000233 t.n.v. Pen
ningmeester Filatelie, Brussel; j o t j k o s t b a a r s t e Onderde len van een r i = , s i f*n 
vermeld duidelijk het adres waarnaar ,, . 1 1 1 1 1 i ■ ^  1 , — ^ .  ^ I   ^ 
het blad moet worden gezonden! collect ie N e d e r l a n d b e h o o r t d e pos t  rll3.LcllCI 

zegel met 3gaats roltanding. Waarom I .,,„,„« • " 
Opzegging abonnement: . ° , ^"" P • • j  ^  ' J ^ f l 
Een individueel abonnement kan aan IS er d a n tOch ZO Weimg OVer deze , * ^. 
het eind van de lopende abonnements b i j zondere zegels gepub l i cee rd? De ' /(mg 
^ftTotr,eHiik'rweCvot het zegels Verdienen beter, want ze hebben 9 
aflopen van uw abonnement een brief een bljZOlldere OlltStaanS en gCDrulks
te schrijven aan Abonnementenland m geSChiedcnis . H e n k HoSDCrS VerSChaft 
Uitgeest (adres: zie'Abonnementen). ■ j  . ^ L i j u  j 

^ in dit nummer meer helderheid. 
Losse nummers: 
Nummers van de lopende jaargang 
kunnen (mits voorradig) voor € 2.50 
per nummer (inclusief porto) worden 
besteld via postgiro 8591403 van 
Abonnementenland in Uitgeest; 
vermeld de gewenste editienummers 
en uw volledige adres. 
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CRIMPEN& YOUNGER 

Crimpen & Younger is een partnerschap tussen Edward Younger en 
Marcel Steenhuis met vestigingen in Maarssen - Nederland, in Wiesbaden -
Duitsland en in Pound Ridge, New York - U.S.A. 
0ns bedrijf handelt in verzamelingen, doubletten, handelsvoorraden en 
-bestanden van alle filatelistische gebieden. 
In Europa hebben wij agentschappen in Spanje, België, Frankrijk, Oostenrijk, 
Zwitserland en Italië. 

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

Onze agent in Nederland is Clemens Smits. 

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

Tel. 0346 - 552585 
Fax 0346 - 552584 

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

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

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

Crimpen & Younger B.V. I Buitenweg 26 H I 3602 PS Maarssen 
' ^ ' ll.nl I www.crimDenvounaer.de ' " " " ' * ' ' ' - " " • 

http://ll.nl
http://www.crimDenvounaer.de


Bij Crimpen 8̂  Younger heeft u 
de volgende mogelijkheden: 

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

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

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

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

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

veilingen een groot deel van de verzamelingen aankopen. 

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

Veilinghuizen bieden u: 
 Losse nummers, verzamelingen en 

nalatenschappen 
 Veilingcatalogi 
 Geen, of een kleine aanbetaling, 

vaak met rente 

■ Ca. 2  4 verkopen / veilingen per jaar 

■Ca. 15% inleverprovisie 
+ 

■minstens 17% opgeld voor de koper 

il' a. 32% Kosten 

 Uitbetaling meestal na 4 weken 

Crimpen & Younger biedt u: 
 Verzamelingen en nalatenschappen 

 Geen veilingcatalogi 
 50% aanbetaling op de postzegels die in 

commissie gegeven worden, renteloos 
of directe contante betaling bij koop 

Doorlopende verkoop van uw verzamelingen 

12% commissie 

0% opgeld voor de koper 

 Slechts 
+ 

Slechts 12% Kosten 

 Directe uitbetaling 

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

Crimpen & Younger GmbH I Wilhelmstraße 18 i 65185 Wiesbaden 
Deutschland I email: info@crimpenyounger.de Jj 

mailto:info@crimpenyounger.de


Smits lüülately T 
Amstei^mse^traatweg 404 - 3551 CX Utrecht 

Tel.: 030-2443170 (24 uurs hertellijn) 
info@filatelie.net - Bank: 3 8 . 1 i ^ t . 3 7 8 / Giro: 7227081 
WWW.Fil.ATEUE.NQ7 - V|nArW.&tfMPSONTHEWEB.COiVI 
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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.FILATEUE.NET 
11624 Argentinië 1858-1980. Prijs: € 500,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Argentinië 1858-1980 in Schaubek album Collectie is zeer 
goed gevuld met veel klassieke zegels en bevat ook VKat beter matenaal zoals (Mictiel no's) 
362*, 384-386 (op Zeppelinbnef) 448, 576-581, 590*, 608-610*, etc Tevens zelfde periode 
Chili aanwezig met veel postfris matenaal en veel niet-officiele blokken Leuke collectie, hoge 
cat waarde' 
11627 Argentinië studiecollectie vervalsingen. Prijs: € 500,00 
Map met blanco bladen met een studiecollectie vervalsingen van Argentinië De zogenaam
de Hamburg vervalsingen Honderden zegels en blokken van 4 
11565 Australië 1912-1991. Prijs: € 125,00 
Gebruikte collectie Australië 1912-1991 in groot blanco Importa album Collectie bevat veel 
matenaal waaronder veel complete series en blokken 
11682 Australië. Prijs: € 210,00 
Twee insteekboeken met divers matenaal van Australië Bevat o a 1 stockboek met George 
zegels met plaatfouten imprint blokken van 4, gutterpairs, plaatfouten etc 
11626 Australische Staten 1851-1900. Prijs: € 500,00 
Map met schriftje en blanco bladen met een ongebruikte en gebruikte collectie Australische 
Staten 1851-1900 Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Yvert no's) Victoria 3b, 3d, 4 
5, 11, 15a, recommandee 1 lettres en retard 1, New South Wales 30, 31 32, 33 etc Zeer 
mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
11696 Baltische Staten. Prijs: € 400,00 
Twee insteekboeken met een postfrisse, ongebruikte en gebruikte stock Baltische Staten 
Bevat veel matenaal, waaronder ook beter zoals (Michel no's) Estland 29-30B* (2x), 29-30B 
40 (9x), 46A, 48-52A** (11 x), 55 (8x) 56 (2x) 60-61 * (2x), 62 (9x), 94-97*, 127-130**, Letland 
124-128* (2x) 132-137*, 138-143* (2x), 144-148* 193-197B*, 203-2058*, Litauen 307-313* 
(2x), etc Mooie stock zeer hoge cat waarde' 
11625 Bangladesh. Prijs: € 140,00 
Map met zegels, brieven, blokken etc van Bangladesh Ook ongetand materiaal, proefdruk
ken etc Leuk' 
11690 Bangladesh. Prijs: € 130,00 
Insteekboek met een posttnsse collectie Bangladesh Tevens wat Sn Lanka en Birma aanwezig 
11653 Barbados 1860. Prijs: € 700,00 
Albumblad met 12 ongebruikte zittende Bntannia van Barbados 1860 met kleurnuances Cat 
waarde (Stanley Gibbons) 3655 pond 
11596 België 1849-1984. Prijs: € 1.250,00 
**/*/0 collectie WO 1/2,1884 en 1893 t/m 2fr, 1911 Charleroi ** (10c mist), 1912 5fr postfris, 
1928 Orval ** 1929 tbc**, 1931 lOfr Kepi **, 1932 Mercier **(4 laagste waarden *), Infantene 
**, 1933/34 tbc gebruikt, betere blokken etc in 2 insteekboeken 
11660 Brazilië, brieven. Prijs: € 210,00 
Twee dikke albums vol met bneven van Brazilië veel vooroorlogs matenaal, veel speciale 
stempels, censuur, tentoonstelling bneven etc Zelden zo aangeboden 
11667 Brazilië. Prijs: € 210,00 
Twee Lindner albums met blanco bladen met een postfrisse, ongebruikte en gebruikte collec
tie Brazilië Collectie bevat zeer veel matenaal, waaronder ook leuk klassiek 
11619 Brunei 1895-1989. Prijs: € 1.000,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Brunei 1895-1989 in Maleisisch album Collectie bevat 
zeer veel beter materiaal, helaas wat tropisch, zoals (Michel no's) l-X*, 1-3*, 4-12*, A38-I38, 
58-70*, 154-155** etc Hoge cat waarde, zelden aangeboden 
11638 Bundelwaar. Prijs: € 175,00 
Doos met ca 8 kgs bundels van Nederland, België en Duitsland Periode ca 1950-1990 
Waanzinnige hoeveelheid zegels' 
11680 Canada 1870-1998. Prijs: € 150,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Canada 1870-1998 in Davo album Goed gevul
de collectie, vanaf 1940 vrijwel compleet 
11695 Christmas Islands en Cocos Islands. Prijs: € 225,00 
Drie stockboeken met een voornamelijk postfrisse collectie Chnstmas Islands en Cocos 
Islands Collectie bevat tevens wat FDC's van Cocos Islands 
11612 DDR 1960-1989. Prijs: € 240,00 
Postfnsse complete collectie DDR 1960-1989 incl blokken, in 3 hele dure Safe albums, cat w 
circa 2000 euro 
11694 DDR 1961 -1975. Prijs: € 125,00 
Postfnsse en gebruikte, dubbel verzamelde collectie DDR 1961-1975 in zeer dik Schaubek 
album Vrijwel complete collectie, zeer veel materiaal Superkoopje' 
11651 Egypte 1890-1980. Prijs: € 2.300,00 
Dne dikke Amenkaanse handelarenalbums met een postfnsse ongebruikte en gebruikte 
stock Egypte 1890-1980 Stock bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) 115 (Fouad 
opdruk), 186-189**/*, 414-470 in veldeeltjes, met zeer veel opdrukvaneteiten zoals dubbele 
opdruk, etc Extreem veel zegels veel uitzoekplezier' 
11697 Engeland 1948-1985. Prijs: € 160,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Engeland 1948-1985 in Schaubek album Zeer veel maten
aal, koopje' 
11698 Engeland 1958-1981. Prijs: € 140,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Engeland 1958-1981 in Stanley Gibbons album Collectie 
bevat ook wat matenaal van voor 1958 
11629 Engeland en l<oloniën 1850-1950. Prijs: € 1.400,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Engeland en kolomen 1850-1950 in Minkus album 
Collectie bevat beter gebruikt klassiek Engeland en leuk Cyprus Gibraltar Malta FIJI, Gilbert 
etc Leuke collectie, iets gemengde kwaliteit maar veel beter matenaal in goede kwaliteit 
11655 Engelse koloniën. Prijs: € 19.000,00 
Drie insteekboeken met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse Engelse kolo
men Voornamelijk klassiek materiaal in mooie kwaliteit en vele complete series Volgens de 
vorige eigenaar 70 000 pond cat waarde 

11687 Engelse koloniën. Prijs: € 185,00 
Zeer dik Steckalbum met een postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Engelse kolomen 
met een letter M Dus o a Maleisië, Mauritius Malta etc Zeer veel matenaal, waaronder ook 
doubletten, hoge cat waarde 
11578 Europa Cept 1956-1992. Prijs: € 1.000,00 
Complete postfrisse collectie incl alle topseries in mooie kwaliteit + alle blokken, in dure 
Leuchtturm albums cat w Michel 2007 11 400+ euro 
11579 Europa Cept 1956-1992. Prijs: € 1.000,00 
Complete postfnsse collectie incl alle topseries in mooie kwaliteit + alle blokken, in dure 
Leuchtturm albums, cat w Michel 2007 11 400+ euro 
11674 Europese landen. Prijs: € 170,00 
Oude albumbladen in ringband met een ongebruikte en gebruikte collectie Europese landen. 
Bevat o a leuk België en Oostenrijk 
11699 Europese landen. Prijs: € 170,00 
Dik blanco album met een gebruikte en ongebruikte collectie Europese landen Bevat o a 
leuk België, Tsjecho-Slowakije, Frankrijk Gnekenland etc Heel veel matenaal 
11630 Filippijnen 1890-1960. Prijs: € 250,00 
Insteekboek met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock Filippijnen 1890-1960 Veel 
materiaal, ook Spaanse en Amenkaanse penode en wat Japanse bezetting Tevens wat 
Cuba aanwezig 
11675 Fiscaalzegels. Prijs: € 130,00 
Insteekboek met fiscaalzegels van de hele wereld Bevat o a veel USA en Engelse kolomen 
11673 Frankrijk 1853-1963. Prijs: € 375,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1853-1963 in luxe Leuchtturm album 
Goed gevulde collectie met ook wat beter matenaal 
11677 Frankrijk en België. Prijs: € 210,00 
Blanco album met een ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk en België Leuke collectie 
met zegels tot ca 1950 
11649 Franse koloniën. Prijs: € 2.000,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie algemene uitgiften van de Franse kolomen in zelfgemaakt 
album Collectie bevat veel beter matenaal, zowel ongebruikt als gebruikt en ook veel speci
ale stempels Ook postbladen, portzegels etc aanwezig Zeer mooie collectie zeer hoge cat 
waarde' 
11662 Glas in Lood. Prijs: € 170,00 
Postfnsse collectie Glas in Lood en Glas in twee stockboeken Veel matenaal met ook veel 
blokken 
11652 Griekenland 1861-1984. Prijs: € 1.600,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Gnekenland 1861-1984 in Minkus album 
Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals vele Hermeskoppen en (Michel no's) 106, 
315*, 316* 352-354* 355-361*362-368, 578-581*, 587* etc Ook leuk deel eilanden en be
zettingen aanwezig zoals Italiaanse bezetting lokaaluitgaven (Kefalonia en Ithaka) 2(*), 15**, 
18* 19*, Corfu 22**, etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
11671 Irak 1964-1970. Prijs: € 140,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Irak 1964-1970 in Scott album Tevens wat Malediven en 
Maleisië aanwezig 
11570 Israël fdc-collectie 1948-1990. Prijs: € 130,00 
Vrijwel complete collectie Ie dag enveloppen (begin zonder tab, later full tab) incl veel velle-
tjes/kleinbogen, in 6 albums en los, in doos 
11683 Italië. Prijs: € 100,00 
Uitgebreide, gebruikte stock Italië in twee Amenkaanse dealerstockboeken Bevat zeer veel 
zegels met ook wat beter materiaal 
11642 Koeweit 1959-1990. Prijs: € 1.400,00 
Doos met twee speciale voordrukalbums met zowel een postfnsse als een gestempelde vrij
wel complete collectie Koeweit 1959-1990 Tevens wat zakjes met nieuwtjes, blokken etc 
Zeer hoge cat waarde lastig te vinden' 
11622 Libanon 1920-1970. Prijs: € 285,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Libanon 1920-1970 op blanco bladen in klemband Collectie 
bevat veel beter materiaal zoals (Yvert no's) Alaouites 28a, 37, Grand Liban 124-127, lucht
post 91, 93, 100, Libanon luchtpost 7-10, port 1-3 Tevens Syne aanwezig Collectie bevat 
veel opdruk-afwijkingen Heel veel materiaal 
11670 Maleisië 1963-1990. Prijs: € 125,00 
Postfnsse collectie Maleisië 1963-1990 in speciaal album Tevens sene Sabah 1964 postfns 
aanwezig 
11583 Maleisische Staten tentoonstellingsverzameling. Prijs: € 45.000,00 
Sprookjesachtige ongebruikte/gebruikte droomverzameling in hele mooie kwaliteit Het le
venswerk van een verzamelaar met een grote buidel geld Zovele topnummers van dit lastig 
te krijgen materiaal kleurnuances 100+bneven wo grote zeldzaamheden,Johore met 100$ 
dollar ongebruikt en 500$ gebruikt, Selangor met 10$ 1899 ongebruikt, Trengganu, North 
Borneo, super Labuan etc etc opgezet in 16(") albums Nog nooit zo omvangrijk aangebo
den'" 
11581 Maleisische Staten topverzameling! Prijs: € 15.000,00 
Prachtige ongebruikte/gebruikte collectie met zeer veel dure uitgaven meest mooie fnsse 
kwaliteit, op Yvert bladen Zeer hoge cat w 
11663 Mali. Prijs: € 100,00 
Stockboek met een postfnsse collectie Mali met veel motiefzegels 
11659 Monaco en Luxemburg. Prijs: € 225,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Monaco in Lindner album Collectie bevat o a 1969-1974 
compleet, inclusief blokken en luchtpost en ook leuk materiaal van voor 1969 Tevens collec
tie Luxemburg aanwezig 
11664 Muziek. Prijs: € 125,00 
Vier goed gevulde stockboeken met postfris, ongebruikt en gebruikt matenaal van het thema 
muziek Collectie bevat ook (oude) ansichtkaarten, FDC's etc 

mailto:info@filatelie.net
http://WWW.Fil.ATEUE.NQ7
http://WWW.FILATEUE.NET


11641 Nauru 1972-1980. Prijs: € 600,00 
Vellenmap met postfns ongetand materiaal van Nauru 1972-1980 in veldelen en kleurproe
ven Heel veel zegels, leuk kavel' 
11628 Nederland 1852-1939. Prijs: € 650,00 
Avro album met een ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1939 en tevens wat 
kolomen Collectie bevat o a Nederland 6, 12, 16, 18, 104*, 130*, 131*, 133*, 136-138*, 
Nederlands Indie 2, 21, 94*, etc Leuke collectie 
11700 Nederland 1867-1995. Prijs: € 225,00 
Twee Davo albums met een gebruikte collectie Nederland 1867-1995 Collectie bevat veel 
matenaal en ook wat postfns nominaal materiaal (1991-1995) 
11591 Nederland 1944-1955. Prijs: € 300,00 
Insteekboek met een kleine collectie postfrisse blokken van 4 van Nederland 1944-1955 
Bevat ook blokken met velrand (met o a plaatnummers en kniptekens) Aanwezig o a zomer 
1950 en ITEP 1952 Cat waarde ruim 1100 euro 
11703 Nederland 1945-1998. Prijs: € 335,00 
Davo luxe album, Importa album en stockboek met voornamelijk postfns en ongebruikt mate
naal van Nederland 1945-1998 Collectie bevat reeds 620 gulden nominaal Koopje' 
11611 Nederland 1950-1959. Prijs: € 125,00 
Insteekboek met een geheel complete gebruikte collectie Nederland 1950-1959 Collectie 
bevat alle zegels van NVPH 549 tot 735 
11610 Nederland 1950-1959. Prijs: € 300,00 
Insteekboek met een getieel complete postfnsse collectie Nederland 1950-1959 Collectie 
bevat alle zegels van NVPH 549 tot 735 
11577 Nederland automaatboekjes 1-47. Prijs: € 250,00 
Postfns stockje in diverse aantallen, ietwat gemengde kwaliteit wo betere boekjes, telblokjes, 
variëteiten + veel nominaal ook iets overzee, in doosje 
11580 Nederland en Overzee dure uitgaven. Prijs: € 4.950,00 
Practitlot vrijwel uitsluitend betere uitgaven "1*10 wo nr 1, 4, 5, 6, 16, 28, 26P4, 43 onge
bruikt, 80 gebruikt, 2x tentoonstellingssene, postfns voor de oorlog wo 104/105 (105 paar, 1 
zegel plaatfout gebroken E), port 3/12,13/28*, Indie 1*, 140f 171f (oplage 100 stuks), Jub 23 
sene, Curasao 1/12, Jub 23 serie, lOOf (zonder gom, oplage 100 stuks), Sunnameincl 1/16, 
tete-bectie paren etc in stockboekje Meest mooie kwaliteit' Cat waarde ruim 16 000 euro'" 
11599 Nederland fdc-collectie 1950-november 20081! Prijs: € 1.350,00 
Practitige vanaf E3 geheel complete collectie, in meest nette kwaliteit, vanaf E55 geheel on
beschreven vanaf 1973 incl A-nummers, in 7 fdc-albums Mooie koop' 
11643 Nederland PTT-mapjes t/m 200811 Prijs: € 650,00 
Prachtige geheel complete collectie vanaf nr 1 t/m november 2008, in 5 dure albums 
Nominale waarde zonder toeslag reeds 713+ euro Onder nominaal + de albums kado' 
11637 Nederland velletjes 1993-20081! Prijs: € 550,00 
Prachtige complete postfrisse collectie incl de betere uitgaven, in 2 hele dure Davo voordruk-
albums, nominale waarde reeds 550 euro + de albums kado' 
11702 Nederlands Indie 1864-1948. Prijs: € 340,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indie 1864-1948 in Davo cnstal al
bum Collectie bevat beter matenaal zoals 1, 21, 30, 63-80 81-98, etc Tevens Nederlands 
Nieuw Guinea compleet 
11600 Nederlands Nieuw Guinea. Prijs: € 100,00 
Geheel complete, postfnsse collectie Nederlands Nieuw Guinea, inclusief port en Untea (Ie 
druk) In stockboek, mooie kwaliteit 
11601 Nederlands Nieuw Guinea. Prijs: € 75,00 
Geheel complete, gebruikte collectie Nederlands Nieuw Guinea inclusief port en Untea (Ie 
druk) In stockboek mooie kwaliteit 
11602 Nederlandse Antillen 1949-1969. Prijs: € 275,00 
Insteekboek met een geheel complete postfnsse collectie Nederlandse Antillen 1949-1969 
inclusief blokken Collectie bevat alle zegels en blokken van NVPH 206 tot 420 
11605 Nederlandse Antillen 1949-1999. Prijs: € 600,00 
Insteekboek met een geheel complete postfrisse collectie Nederlandse Antillen 1949-1999, 
inclusief blokken Collectie bevat alle zegels en blokken van NVPH 206 tot 1297 
11603 Nederlandse Antillen 1970-1989. Prijs: € 150,00 
Insteekboek met een geheel complete postfnsse collectie Nederlandse Antillen 1970-1989, 
inclusief blokken Collectie bevat alle zegels en blokken van NVPH 421 tot 934 
11604 Nederlandse Antillen 1990-1999. Prijs: € 250,00 
Insteekboek met een geheel complete postfnsse collectie Nederlandse Antillen 1990-1999, 
inclusief blokken Collectie bevat alle zegels en blokken van NVPH 935 tot 1297 
11650 Oud Italiaanse Staten. Prijs: € 6.500,00 
Magnifieke gebruikte en ongebruikte zeer uitgebreide collectie Oud Italiaanse Staten in twee 
albums Collectie bevat zeer veel gekeurd matenaal en ook brieven Veel materiaal van 
Vaticaanstad, Sardinië, Modena, Toscane Parma, Napels etc Zeer mooie collectie, volgens 
vonge eigenaar 250 000 euro cat waarde (Sassone) 
11634 Portugees India 1881. Prijs: € 400,00 
Stockblad met een vrijwel complete gebruikte serie opdrukken 1881 (Yvert 68-113) In totaal 
38 zegels, cat waarde 1906 euro Koopje' 

11607 Republiel< Suriname 1975-1989. Prijs: € 250,00 
Insteekboek met een geheel complete postfnsse collectie Republiek Sunname 1975-1989, 
inclusief blokken Collectie bevat alle zegels en blokken van Zonnebloem 1 tot 646 
11609 Republiek Suriname 1975-1999. Prijs: € 525,00 
Insteekboek met een geheel complete postfnsse collectie Republiek Sunname 1975-1999, 
inclusief blokken Collectie bevat alle zegels en blokken van Zonnebloem 1 tot 1052 
11608 Republiek Suriname 1990-1999. Prijs: € 350,00 
Insteekboek met een geheel complete postfnsse collectie Republiek Sunname 1990-1999 
inclusief blokken Collectie bevat alle zegels en blokken van Zonnebloem 647 tot 1052 
11621 RyuKyu 1948-1972. Prijs: € 250,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie RyuKyu 1948-1972 in klemband op Scott en Leuchtturm 
bladen Leuke collectie met ook beter matenaal zoals (Michel no's) 1-7* (wit papier) 5x* 
(grauwpapier),9*, 11*, 12* 14* 18* (2x) 19* (2x), 20-24* (2x), 36-37*, 42*, 50-54*, 78-82**, 
78-82*, 84-88*, 89-93**, 89-93* etc Leuke collectie, hoge cat waarde' 
11685 Senegal. Prijs: € 100,00 
Postfnsse collectie Senegal met veel flora en fauna en ook wat ongetand materiaal in stock
boek 
11606 Suriname 1948-1975. Prijs: € 150,00 
Insteekboek met een geheel complete postfnsse collectie Sunname 1948-1975, inclusief 
blokken Collectie bevat alle zegels en blokken van NVPH 249 tot 653 
11618 Syriè 1958-1972. Prijs: € 300,00 
Zo goed als complete, postfnsse (paar zegeltjes met plakker) collectie Syne 1958-1972 in 
luxe Leuchtturm album Mooie collectie, koopje' 
11568 Treinen. Prijs: € 1.500,00 
Doos met 9 speciale luxe Lindner albums met een moderne postfnsse collectie tremen van 
de hele wereld Heel veel materiaal, ook wat poststukken in mooie kwaliteit 
11586 Tsjecho-Slowakije 1918-1992. Prijs: € 1.375,00 
Prachtige postfnsse en ongebruikte collectie Tsjecho-Slowakije 1918-1992 in 6 mooie zelfge
maakte albums en 1 insteekboek Collectie is zeer goed gevuld en bevat ook vele 'kleinbo-
gen' Cat waarde ruim 11000 euro 
11688 USA 1901-1953. Prijs: € 100,00 
Postfnsse collectie gelegenheidszegels USA 1901-1953 in White Ace album 
11705 USA en Canada. Prijs: € 280,00 
White Ace album met postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van USA en Canada Bevat 
o a blokken van 4 luchtpost USA goede G-opdrukken Canada (o a Michel 16* (2x), 17* (2x), 
29* 30*, 34*, 36* (2x)), leuk klassiek Canada etc Hoge cat waarde' 
11704 USA trading stamps. Prijs: € 100,00 
Blanco album met USA trading stamps (soort spaarzegels) en spaarboekjes Nog nooit ge
zien leuk' 
11617 Verenigde Naties 1951 -1984. Prijs: € 125,00 
Postfnsse collectie Verenigde Naties 1951-1984 in twee luxe Lindner albums Collectie is 
goed gevuld en bevat New York, Geneve en Wenen 
11576 Wereld. Prijs: € 1.100,00 
Twee grote dozen met 27 (') albums en insteekboeken met divers postfns, ongebruikt en ge
bruikt matenaal van de hele wereld Zowel oud als modern aanwezig, o a leuk Japan 
Engelse kolomen etc 
11575 West Europa t/m 2002! Prijs: € 1.200,00 
Prachtige postfrisse COMPLETE collecties Guernsey, Aruba, Jersey, Aland, Isle of Man(incl 
extra velletjes'), Aruba en Alderney dus 7 complete landen vanaf het begin"' in 5 dure Davo 
albums Hele hoge cat w en nominale waarde koopje' 
11615 Zweden FDC's. Prijs: € 100,00 
Davo FDC album met wat betere FDC's van Zweden Bevat o a (Michel no's) 343-345 
(2x), 402-403, 406-410 (2x), 475, 481, 570-572 etc Tevens wat andere bneven aanwezig 
Koopje' 
11614 Zweden. Prijs: € 450,00 
Stockboek met een gebruikte stock Zweden Bevat heel veel paartjes, o a (Michel no's) 250 
B/Dr en 250 Dl/B (15x), 251 B/Dr en 251 Dl/B (5x) 253 B/Dr en 253 Dl/B (15x), 272 B/Dr en 
272 Dl/B (4x), 277 B/Dr en 277 Dl/B (3x) etc Ook wat klassiek aanwezig (met geteld) Cat 
waarde ruim 9000 euro Voor de koopjes jager" 
11616 Zweden. Prijs: € 150,00 
Doos met zakjes met gebruikt materiaal van Zweden Enorme hoeveelheid zegels, vooral van 
voor 1950 Ideaal voor rondzendboekjes, beurs etc 
11669 Zwitserland 1854-2000. Prijs: € 550,00 
Zeer uitgebreide gebruikte stock Zwitserland 1854-2000 in dik stockboek Stock bevat zeer 
veel materiaal waaronder leuk klassiek, veel complete Pro Patna en Pro Juventute series, 2 
fr, 3 fr en 10 fr Pax serie, goed luchtpost, etc Aanrader' 
11631 Zwitserland 1855-1980. Prijs: € 1.100,00 
Scott album met een wat rommelige ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1855-
1980 Collectie bevat o a leuk klassiek, blok 1 (zonder gom), samenhangende zegels etc 
Veel matenaal, zeer hoge cat waarde' 

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 ^ j ^ ' ^ '̂-"-"' '^'J ^^ 2-maandelijkse prijslijst 
E-mail O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 
Interessegebieden met mij op via tel. nr. 

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Amsterdamsestraatweg 404, 3551 CX Utrecht of fax naar 030-2892620 



Postzegelveiling Friesland 
H. Zondervan, beëdigd taxateur Philatelie 
Mr PJ Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 
tel 058 2122096 
fax 058 2129180 ■ . 

^ 1 = ,  f t 
Onze 118^ veiling wordt geliouden op 

zaterdag 6 juni 2009 
m zalencentrum Intermezzo aan de Stationsweg 6 te Leeuwarden t o v deurwaarder J Venema. 

Voor deze veiling mochten wij diverse interessante nalatenschappen ontvangen 

Kijkgeiegenheid op: 
donderdag 4 jum 
vrijdag 5 juni 
zaterdag 6 juni 

van 13 00 18 00 
van 10 00 18 00 
van 08 0011 30 

Nadere inlichtingen tel 0582122096 
fax 0582129180 
Email adres pzvfries@xs4all nl 
Website www pzvfriesland nl 

Onze volgende veilingen zullen worden gehouden 
12 september en 28 november 2009 

Inzendingen dagelijks mogelijk, ook tijdens de veilingdagen 
Voor grotere objecten komen wij graag bij u thuis 
Renteloze voorschotten zijn tot elk bedrag mogelijk 

Uw collectie is bij ons inaoede handen! 

Op onze 117e veiling zijn vele objecten voor topprijzen 
toegeslagen, zoals 
Collectie Vlinders Toeslag 6 800,

Collectie USA Toeslag 6 400,

Collectie stempels Nederland Toeslag 4 800,

Op verzoek zenden wij U onze rijk catalogus gratis toe. 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisclie benodigdheden. 

Korenstraat 1047311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)521 54 26. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9 30 17 30 uur, 
maandag gesloten 

KILOWAAR MET 2 0 0 4 / 2 0 0 5 / 2 0 0 6 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 0 0 g r 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk grote sortering 
W Europa grote sortering en hoge waarden 
Skandinavie grote sortenng met IJsland 
Duitsland met toeslag en hoge waarden 
Noorwegen grote variatie en hogere waarden 
Engeland veel nieuw en met hoge waarden 
Finland grote sortenng 
Wereld vele landen (iets Europa) 
MISSIEWAAR 
Duitsland Nieuw en met hogere waarden 
Australië veel nieuw en met hogere waarden 
N Zeeland veel grootformaat en hogere waarden 
Engeland met buitenland en hogere waarden 
W Europa onuitgezocht met grootformaat 

12 00 
20 00 
11 50 
12 50 
10 00 
10,50 

8,00 
10,00 
12 00 

i 2 5 

2 5 0 g r 
30 00 
45 00 
25 00 
30 00 
22 50 
25 00 
18 00 
23 50 
27 00 

8 50 
12 50 
19 50 
8 00 
7 50 

1 kg 
99 00 

165 00 
90 00 

11200 
85 00 
94 00 
60 00 
90 00 
95 00 

28 00 
45 00 
76 00 
27 00 
27 50 

Pri]swijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 50 00 + € 4 50 porto Orders boven € 50 00 portovrij 

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

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

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingst raa t 5 5  6 2 4 5 GH E Y S D E N  Tel . 0 4 3  4 0 9 3 4 9 5 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

De Postzegelvereniging Friesland 
nodigt u uit voor 

riesl 
13 en 14 november 2009 

in Sporthal Kalverdijkje te Leeuwarden 

Een grote postzegelbeurs 
met demonstraties, een 
minitentoonstelling, 
een speciale leugdhoek 
en enkele bi|zondere 
verrassingen 

Zaterdag 10 00  1 7 00 

]^BÊÊk/^2^^^ 

P^5 
■■ 
^^1 

Openingstijden: 
Vri|dag 13 00 18 00 

Voor inlichtingen: 

Frits Pietersma 0 5 8  2 1 6 1 4 0 7 Di t / m za 10.00  16.30 
Wytze van de Witte 0 5 1 8  4 6 1 6 3 2 of 0 6  2 0 6 4 3 2 2 2 

e m a i l : w . v d w i t t e @ p l a n e t . n l 

mailto:w.vdwitte@planet.nl


* *  ^ 

• EUROPOST BREDA ^'% 

*

y ^ Ginnekenweg 311 ■ 4835 NC Breda ■ Tel. 076 561 49 23 ■ Fax 076 565 5168 
■^A^ www.europost.nl ■ Email: info@europost.nl "̂  
^ Vernieuwde openingstijden: donderdag, vrijdag en zaterdag 10.00 ■ 17.00 uur of op afspraali 

!S a iÜ 
ONZE NIEUWE WINKEL IN BREDA BIEDT U HET VOLGENDE: 

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

• Honderden insteekboeken vanaf € 5,

• Tienduizenden FDC's, brieven, maximumkaarten, enz, enz, vanaf 25 cent 
per stuk 

• Topzegels van diverse landen voorzien van certificaten door erkende 
keurmeesters 

• Nieuwe insteekboeken tegen fabrieksprijzen 
• Accessoires van de bekende merken met 10 procent korting (op 

bestelling zelfs 15 procent korting! ) 
• Vele series landen en motieven op insteekkaartj es en/of albumbladen 
• Kilowaar in wisselende samenstelling, voornamelijk de laatste jaren 
• Tweedehands albums en insteekboeken 
• Aantrekkelijke voorwaarden voor handelaar en winkelier 
E N D A T A L L E S T E G E N G R O O T H A N D E L S P R I J Z E N ! ! ! 

WWWoISISriS®I?®g'i?oKfIl, 
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 objecten vrijblijvend bezoek aan huis in Nederland en België 
• Tevens inkoop tegen topprijzen van munten, goud en zilver 
• Discretie verzekerd 

Bon voor gratis prijslijst 
Naam 
Adres /^Xc^5?'^ 
Postcode/Woonplaats 
Telefoon 
Email 
Verzamelgebied 
Ik wil mijn verzameling verkopen, neemt u contact met mij op □ (evt. aanvinken) 

stuur deze bon op naar: Europost Breda, Postbus 4893, 4803 EW Breda of fax naar: (131) (0) 76 565 51 68 

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


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

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 
NIEUW! 

1 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 

1 n 

Aruba 

( ^ i 

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« 
■ IPQ 
5T De 
maandag * 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 afspraai(, 

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 
woensdag 

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 

INKOOP  ' 
BEMIDDELir 

DuitslandjOostenrijk 
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 

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 

i/ERKOOP 
sIG  TAXATIE 

l/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 " 1 
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 UW verzameling ? 
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 1 

HOLLANDS GLORIE 
Camplaan 8 

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

hg@stampdealer.nl 
www.stamDdealer.nl | 

Luk Vanduffel bvba 

326 

50sTE OPENBARE POSTZEGELVEILING OP ZATERDAG 6 J U N I 2009 
OM 13 UUR IN HET RAMADA PLAZA HOTEL TE ANTWERPEN 

^^^ Zeer ruim en gevarieerd aanbod België: 
Mooi klassiek (nieuw & gestempeld)  Alle 
reeksen  variëteiten/curiositeiten. 

goede 

CF= 
Veel Nederland  Frankrijk  Oostenrijk 

Scandinavië  Portugal  enz. + Talrijke interessante 
verzamelingen  stocks en restanten. 

Postzegel handel 

Vraag onze (gratis) overzichtelijke catalogus 
met talrijke foto's 

veilingen kan 
series inleveren 

u steeds 
(eventueel 

Voor onze volgende 
verzamelingen of goede 
bezoek aan huis). 

 Behandeling van uw verkoop op een discrete, 
efficiënte en professionele wijze. 

 Aankondiging van de veiling en afbeelding van uw 
postzegels wereldwijd op onze website op internet. 

 Zorgvuldige beschrijving en verkaveling. 
 Correcte afhandeling en betaling 30 dagen na veiling. 

Openbare Veilingen 

Postzegelhandel Luk Vanduffel bvba Openbare Veilingen 
SintKatelijnevest 34  2000 Antwerpen (België) 

Q) 00 323 233 89 70 
Website: www.vanduffel.be  Emaii: info@vanduffel.be 

Open van 9u30 tot 18 uur doorlopend  Zondag en maandag gesloten 

mailto:hg@stampdealer.nl
http://www.stamDdealer.nl
http://www.vanduffel.be
mailto:info@vanduffel.be


openbare postzegelveilingen 

VAN OSSELAER 

Zeer ruim aanbod België en West-Europa 
volgende veiling 

zaterdag 6 juni 2009 om 13-00 uur 
in zaal RUGGEHOF, Frans Van Dijckstraat 46, 2100 DEURNE BELGIË 

kijkgelegeniieid : vrijdag 5 juni van 17.00 tot 21.00 uur 
zaterdag 6 juni van 9.00 tot 12.30 uur 

GEEN kavelgeld en slechts 18 % commissie !!! 
veilingcatalogus online 

www.vanosselaer.com - info@vanosselaer.com 
burelen : Koolsveldlaan 39A - 2110 WIJNEGEM - BELGIË 

S 0032 3 354 48 88 

http://www.vanosselaer.com
mailto:info@vanosselaer.com


ISin^HBSH. 
PADDENSTOELEN STAAN 
OP NUMMER ÉÉN 

Een bescheiden traditie 
die TNTPost nog steeds 
in ere houdt is de ver
kiezing van de mooiste 
postzegel van het jaar. In 
het voorjaarsnummer van 
'Collect', blad en post
ordercatalogus van de 
voormalige filatelistische 
dienst in Groningen, is de 
uitslag van het jaar 2008 
te vinden. Het blijkt dat 
de paddenstoelenzegels 
van 2008 (foto) door de 
verzamelaars het meest 
werden gewaardeerd. 
Maar ook andere kleurige 
zegels deden het goed. Zo 
werd het velletje met vijf 
jubilea tweede, terwijl het 

wmmmmm 
>at de 'mycologische' postzegel 

velletje 'Twaalf maanden 
jarig' met de derde prijs 
ging strijken. De num
mers vier en vijf waren 
respectievelijk de kabou
terzegels en de zegels 
'Keuze van Nederland'. 

Die laatste vermelding 
is opmerkelijk, want 
veel filatelisten lieten de 
redactie van Filatelie we
ten dat ze de 'Keuze van 
Nederland'-zegels maar 
matig konden waarderen. 

AHENTIE, GEVAAR 
VOORANTRAX! 

Ons land beleefde medio 
maart bange uren, met de 
dreiging van een terroris
tische aanslag op doelen 
in Amsterdam. Het viel 
gelukkig nogal mee. 
Naweeën van eerdere aan
slagen - zoals die van 11 
september 2001 - blijven 
vaak nog lang voelbaar. 
Willem Hogendoorn uit 
Leiden laat ons kennis
maken met zo'n 'nawee': 
de angst dat er post wordt 
verspreid met poeder dat 
antrax (miltvuur) kan 
veroorzaken. Brieven die 
van dat dodelijke poeder 
voorzien zijn worden heel 
toepasselijk poederbrie-
ven genoemd. Om zulke 
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Kv UaitJl Dimltar 

BI 107. enir B. «p 35 
Sodrn 1510 

f p ^ ' U g ^ 

Ju FHVJJT oLKarmM" XbSïf PwiJi« 

Hu Excellency Aui Behari Vajpayee 
Pnme Mmisier 
Souih Black 
New Delhi IIOOII 

M « I 

Stukken op tijd te kunnen 
onderscheppen werd de 
post die hoogwaardig
heidsbekleders ontvingen 
met technische appara
tuur gecontroleerd op de 
aanwezigheid van antrax. 

Was de brief'veilig', 
dan kreeg zo'n brief het 
stempel tech check ok, zoals 
te zien is op de brief die 
Willem Hogendoorn als 
voorbeeld bijsloot (zie de 
foto hierboven). 
Het gaat om een brief aan 
de Eerste Minister van 
India, verzonden vanuit 
Bulgarije, minder dan een 
jaar na g/ii : namelijk op 
19 juli 2002. 

EERSTE PAAL UITBREIDING DE RUITER BV 
IN KLAASWAAL LACHEN IN DE REGEN 

Het regende nogal, op 
maandag 23 maart, 
toen bij De Ruiter bv in 
Klaaswaal de eerste paal 
in de grond ging voor een 
project dat eind van dit 
jaar klaar zal zijn. Maar 
ondanks die regen waren 

= er vrolijke gezichten alom 
° op het terrein aan de In-
- dustrieweg in Klaaswaal, 
s Een vertegenwoordiger 
ïï van de derde generatie De 
i Ruiter, Martijn de Ruiter, 
2 zorgde ervoor dat de paal 
= een stukje de grond in 
TT ging; daarna namen de 
7 8 bouwers het weer over. 

De familie De Ruiter is al 
25 jaar actiefin de verza-
melbranche. De nieuw
bouw geeft het bedrijf 
meer ruimte voor activi

teiten op het gebied van 
postzegels, bankbiljetten, 
munten en oud speel

goed. De ruimte zal ook 
goede diensten kunnen 
bewijzen als locatie voor 
het houden van veilingen, 
een nieuwe activiteit van 
De Ruiter bv. 

IK STA OP WACHT... 
MAAR HOE, PRECIES? 

Filatelielezer J. uan Loueren 
vestigt onze aandacht op 
een zegel van 44 p. die Gi
braltar in 2008 uitgaf Die 
toont een militair van het 
Royal Gibraltar Regiment in 
gevechtskledij en met als 
onderschrift (^uardin^ the 
Rock. Het eigenaardige is, 
zo schrijft de heer Van Lo-
veren, dat de militair zijn 
wapen op de Rots gericht 
houdt, terwijl hij nu juist 
geacht wordt die te verde
digen tegen de vijand. De 
heer Van Loveren: 'Je zou 
kunnen aanvoeren dat 
hij het niemandsland be
waakt, maar dan moet hij 
zich volgens zijn positie 
op Spaans grondgebied 
bevinden, wat Spanje een 
doorn in het oog moet 
zijn.' 

Het ontwerp is inderdaad 
een beetje vreemd. Als 
de soldaat de Rots moet 

verdedigen tegen aanval
len die van zee komen, 
staat hij wel erg ver van 
de kustlijn (die in de verte 
flauw te zien is). De mili
tair zou zich dus eigenlijk 
moeten omdraaien. Maar 
ja, dan wijst de loop van 
zijn wapen naar het vaste
land - en dat is ook niet al 
te vriendelijk, richting de 
Spanjaarden... 

Van welke kant nadert de i;ijand> 

Martijn de Ruiter (uiterst Imb) sloeg de eerste paal in Klaasuiuiaal. 

OVERZICHT MUTATIES 
VERENIGINGSADRESSEN 

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

De Achterhoek: 
De secretaris van PV De 
Achterhoek heeft een 
nieuw e-mail adres: 
secretaris^ lobeachterhoek@ 
flmail.com. 

Barneveld: 
Afdeling Barneveld van 
De Globe heeft een nieu
we secretaris: mw. E. van 
Turnhout, Goudenstein 
149, 3772 LC Barneveld, 
telefoon 0342-415311. 

Beuningen-Ewijk: 
Afdeling BeuningenEwijk 
van De Globe heeft een 
nieuwe secretaris: mw. 
H. van Deyzen, Koning
straat 14, 6644 KK Ewijk, 
telefoon 0487-523088. 

Tiel: 
Philatelistenclub Tiel 
heeft een nieuwe secre
taris: J.E.W. de Leeuw, 
Händelstraat 53, 4003 
LA Tiel, telefoon 0344-
623545, email secretaris^) 
postzefleldubtiel.nl. 

Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede 
heeft een nieuwe secreta
ris: G. Bosman, Ring-

oven 140, 3961 EM Wijk 
bij Duurstede, telefoon 
0343-573814, email fler-
ritbosman(3)casema.n!. 

Mutaties van verenigings
adressen kunt u uitsluitend 
zenden aan: 

Mevrouw E. Braakensiek 
Willem-Alexanderlaan 41 
3273 AS Westmaas. 

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

HERHAALD BELLENDE 
BODE ZOEKT KOPERS 

Onze recensie van de 
NVPV-publicatie De 
postbode belt altijd tu;eemaal 
aan leverde Frans Boeren, 
medesamensteller van dat 
boek, een aantal bestellin
gen op. Helaas vermeld
den niet alle bestellers 
hun adres, zodat niet alle 
boeken meteen konden 
worden verzonden. Na 
een zoekactie in het be
stand van Filatelie bleef er 
één onbekende besteller 
over: de heer of mevrouw 
J, Ruiter of Reimer. Frans 
Boeren nodigt hem of 
haar uit contact met hem 
op te nemen. Zijn email
adres is Jrobo@l<pnplanet. 
nl. Als u geen email hebt, 
kunt u de redactie een 
brieve of kaartje sturen. 

http://flmail.com
http://postzefleldubtiel.nl


KUNSTENAAR GAYLORD 
LOOPT RECHTEN MIS 

Jammer, voor Frank C. 
Gaylord uit Vermont (VS): 
een rechterlijke uitspraak 
viel in zijn nadeel uit. 
Gaylord is de schepper 
van de beeldengroep The 
Column in de Amerikaanse 
hoofdstad Washington, 
die de Koreaanse Oorlog 
herdenkt. Het uit ig 
beelden bestaande mo
nument laat Amerikaanse 
Infanteristen zien die 
vastberaden op weg zijn 
naar hun doel. Prachtige 
symboliek en daarom een 
mooi onderwerp voor 
een indrul<wekkende 
Amerikaanse postzegel. 
Maar met de komst van 
die zegel was Gaylord 
niet zo blij - hij vond dat 
er inbreuk was gemaakt 
op zijn auteursrecht - dus 
liep hij naar de rechter. 
Die erkende dat hij de 
enige rechthebbende was 
op het 'copyright' van 
de beeldengroep, maar 
hij wees de schadever
goedingseis van Gaylord 
desondanks af Een van 

de overwegingen van de 
rechter was dat de beel
dengroep op de zegel niet 
in zijn oorspronkelijke 
vorm te zien is: de beel
den op de zegel zijn op de 
foto gedeeltelijk door een 
laagje sneeuw bedekt. 
Het is overigens wel zuur 
voor Gaylord: voor de foto 
die voor het maken van 
de zegel werd gebruikt 
betaalde de United States 
Postal Seruice weer wèl: 
een bedrag van vijftien
honderd dollar, dat werd 
opgestreken door de 
fotograaf, John W. Alli. 
En natuurlijk verdiende 
de USPS zelf ook aan de 
uitgifte van de postzegel: 
er werden bijna negentig 
miljoen zegels verkocht 
en verder nog een aantal 
aan de zegel gerelateerde 
filatelistische producten. 

..fleen auteursrechtucr̂ oeding... 

HONGAARSE JONGELING 
OP NVPV-ZEGEL? 

Lezen over het verza
melen van postzegels is 
natuurlijk erg leuk, maar 
bijna nog leuker is het om 
over filatelie te schrijven. 
En dat kan bijvoorbeeld 
op een weblog, in het 
bijzonder op de website 
www.postzegelblog.ni 
Onlangs ontwikkelde 
zich op dat weblog een 
leuke discussie over de 
vraag of de jeugdige 
postzegelverzamelaar die 
is afgebeeld op de zegel 
van 10 maart jl. (125 jaar 
NVPV, zie linksonder) 
nu een jongen is of een 
meisje. Blogger Rein 
maakt aan de onzeker
heid een eind door er op 
te wijzen dat de knopen 
van het overhemd van 
de jonge filatelist rechts 
zitten - een jongen dus. 
Quod erat demonstrandum, 
zou je zeggen, maar col
lega-blogger Jan Prygoda 

merkt dan weer op dat 
de foto op de zegel best 
eens gespiegeld kan zijn 
geplaatst. 
Nog leuker wordt het als 
diezelfde Jan Prygoda een 
link publiceert die naar 
de site van de Hongaarse 
filatehstische dienst 
verwijst (rechtsonder). 
Want kijk eens wie we 
daar hebben: de jongeling 
van de NVPV-zegel! Jan: 
'Ik denk de foto ergens uit 
een campagne voor het 
verzamelen van postze
gels of zoiets is geplukt. 
Het kunnen Hongaren 
zijn, maar het doet me 
ook wat Spaans aan.' 
Jans hypothese is dat Car-
tor (de Franse drukker van 
de NVPV-zegels) de foto 
heeft geleverd en die er
gens uit een bestand met 
stockfoto's heeft gehaald. 
'Ik denk ook aan een 
soort Franse Leuchtturm,' 
schrijft Jan op het blog. 
'Die hebben ook vaak van 

I dat soort foto's.' 
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BARACK OBAMA 
IN POSTZEGELS 

We zien het 'm eerlijk 
gezegd niet doen met 
onze premier Jan Peter 
Balkenende, maar noem 
een échte wereldleider en 
de Engelsman Pete Mason 
maakt er een prachtig 
portret van. En niet 
zómaar een portet, nee, 
een portret in postzegels. 
Dankzij Jeffrey Groe-
neveld uit Purmerend 
raakten we op het spoor 
van deze jilartiest (als dat 
tenminste een woord is), 
wiens laatste grote 'werk' 
bestaat uit een gigantisch 
portret van de nieuwe pre
sident van de Verenigde 
Staten, Barack Obama. 

Mason werkt meestal 
met Engelse zegels, 
maar in het portret van 
Obama zijn ook heel wat 
Amerikaanse postzegels 

verwerkt. Zijn 'doek' - 90 
centimeter breed, 1.20 
meter hoog - is uit zo'n 
tweeduizend gebruikte 
postzegels opgebouwd. 

INTERNETERFENIS OP 
'T NIPPERTJE BEHOUDEN 

Internetsceptici wijzen 
wel eens op het gevaar 
van het internet, als het 
om de beschikbaarheid 
van de erop geplaatste 
gegevens betreft. Wat 
eenmaal op het web staat, 
blijft voor altijd raad
pleegbaar, waarschuwen 
ze. Met andere woorden: 
wees voorzichtig met 
watje kwijt wilt, aan de 
digitale gemeenschap. 
Maar het omgekeerde 
gevaar bestaat ook: dat 
iets zomaar van het inter
net verdwijnt. De Deense 
Anne Mette Heindorff 
onderhield jarenlang 
een aantal interessante 
websites, waarvan die 
gewijd aan de graveur 
Czeslaw Slania mis
schien wel de bekendste 

is. Helaas: Anne Mette 
overleed begin april jl. en 
toen dreigde opeens het 
gevaar dat alle informatie 
over Slania die in de loop 
van lange jaren door haar 
was verzameld en op 
het web was geplaatst, 
zou verdwijnen. Op de 
Nederlandse blogsite 
www.postzegelhlog.nl was 
daar onmiddellijk na haar 
dood een uiterst bezorgde 
discussie over te volgen. 
En terecht, want het zag 

er werkelijk even 
naar uit dat al het 
werk dat Anne 
Mette Heindorff 
had verricht zou 
oplossen in cy
berspace. In allerijl 
werd daarom 
door enkele blog-
gers een actie 
opgezet om te 
redden wat er te 

redden viel. Gelukkig is 
het technisch mogelijk 
om webcontent te 'snag-
gen' ofwel naar andere 
computers te kopiëren, al 
is dat wel een hoop werk. 
Inmiddels is er goed 
nieuws te melden: de 
Danish Thematic Association 
(DTA) blijkt bereid te zijn 
de belangrijkste sites van 
Anne Mette in de toe
komst te hosten. Dat zal 
gebeuren via de website 
motiusamler.dk. 
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NEDERLANDSE ANTILLEN: 
VERDWENEN 'R' 

Van de Antilliaanse post
zegel die we in Filatelie 
van maart jongsdeden 

(zie pagina 170) afbeeld
den kan heel veel gezegd 
worden, maar niet dat 
de landsnaam Neder
landse Antillen er foutief 
op vermeld is - er staat 

namelijk helemaal geen 
landsnaam op die zegel. 
Maar met de zegels van 
de Nederlandse Antil
len waarop Jan Prygoda 
ons (na een tip van een 
Finse collega die ijsberen 
verzamelt) attent maakte 
ligt dat anders: daar is de 
landsnaam 'Nederlandse 
Antillen' wel degelijk fout 
gespeld. Want op voorals
nog onverklaarbare wijze 
is de 'r' uit 'Nederlandse' 
verdwenen - en dat terwijl 
we de Antillianen er toch 
niet van kunnen betichten 
dat ze die letter niet kun
nen uitspreken. 
De vraag rijst nu wel 
in welke mate er op de 
Nederlandse Antillen (of 
in Nederland, bij drukker 
Enschedé) aan Icwaliteits-
controle wordt gedaan. 
Laten we het er maar op 
houden dat zich vergissen 
menselijk is... 

http://www.postzegelblog.ni
http://www.postzegelhlog.nl


LIECHTENSTEINSE P H VERKOOPT OUDE 
VOORRAAD  MAAR ZE IS DE ENIGE NIET 

Gezochte zegels uit Liechtenstein. 
gewoon bij de PTT te koop. 

Zouden de abonnees van 
de filatelistische dienst 
van Liechtenstein er 
van hebben opgekeken? 
We hebben het over het 
foldertje dat enige tijd 
geleden werd verspreid en 
waarin de Liechtensteinse 
PTT oude postzegels aan
biedt. En wat voor post
zegels: exemplaren die in 
veel collecties nog zullen 
ontbreken. Zoals de zegel 
van 5 frank uit 1952 ('Slot 
Vaduz'), die in een oplage 
van nog geen 40.000 

Elk jaar krijgen de abon
nees van Filatelie tegen 
de duizend pagina's 
informatie in de bus, 
verdeeld over elf papieren 
edities. Met ingang van 
de jaargang 2004 van Fila
telie is al die informatie 
ook digitaal gebundeld, 
dankzij de uitgifte van 
jaarlijkse cdroms. 
Er waren tot voor kort dus 
vier van zulke cdroms 

exemplaren gedrukt 
werd. Geen wonder dus 
dat een postfris exem
plaar voor 200 euro in de 
Michelcatalogus geno
teerd staat. Of een zegel 
die wellicht nog meer tot 
de verbeelding spreekt: 
de uit i960 stammende 
Europazegel van 50 rap
pen, een pronkstukje in 
menige verzameling op 
het thema 'Verenigd Eu
ropa'. Gedrukt in een iets 
hogere oplage (322.000 
stuks), maar desondanks 
voor 90 euro in de Michel 
te vinden. Philatelie Liech
tenstein biedt beide zegels 
gewoon te koop aan, voor 
respectievelijk 225 en 100 
Zwitserse franken en dus 
nog aardig aan de prijs, 
want omgerekend gaat 
het om 150 en 65 euro. 
De aangeboden Europa
zegel is trouwens ook in 
de veel schaarsere variant 
'tweede druk' te koop. 
Genoteerd in de Michel
catalogus voor 1.400 euro 
en te koop bij de PTT 
van Liechtenstein voor 
1.500 franken (ongeveer 
duizend euro). 
Deugt dat wel? Het is toch 
eigenlijk een ongeschre

beschikbaar (2004 tot 
en met 2007). 'Tot voor 
kort', want onlangs ver
scheen de vijfde afleve
ring in de reeks: Filatelie 
Jaargang 2008. 
Qua opzet is de jongste 
cdrom vergelijkbaar met 
zijn voorgangers. Op het 
schijfje zijn de elf edities 
die Filatelie in het jaar 
2008 uitbracht, samenge
bald in één pdfbestand. 

Ook in Nooriuê en gebeurt het. 

ven wet dat PTT's geen 
oude zegelvoorraden 
op de markt dumpen? 
Want dat is in feite een 
vorm van concurrentie
vervalsing, waarmee de 
reguliere postzegelhandel 
niet erg blij zal zijn. 
Het typische is: er zijn 
meer postadminstraties 
die oude zegels proberen 
te slijten, al dan niet uit 
eigen voorraad. Toen 
we het berichtje over de 
Liechtensteinse 'naver
koop' op onze website 
www.filateUe.ws plaatsten, 
leverde dat een reactie op 
van Henk Bur^man. Henk 
wijst er op datje bij de 
Noorse posterijen ook al 
jarenlang oude postzegels 
'uit eigen voorraad' kunt 
kopen. Henk: 'Zegels 
vanaf palcweg 1855 zijn 
gewoon bij deze post
dienst te bestellen.' En 
ja hoor, dat bleek te 
kloppen. 

dat met behulp van het 
programma Adobe Rea
der kan worden geraad
pleegd. Alle functies die 
Acrobat Reader te bieden 
heeft (zoals het zoeken 
op trefwoord) zijn 
beschikbaar. Ook is het 
mogelijk om  alleen voor 
eigen gebruik  kleurenaf
drukken van de artikelen 
te maken (of van de ad
vertenties, want die staan 
er ook allemaal op!). 
De Icwaliteit van het 
pdfbestand is ruim 
voldoende om een goede 
leesbaarheid op scherm 
of print te kunnen garan
deren. Nog meer goed 
nieuws: op de cdrom 
is ook een extraatje ge
plaatst: een hoofclstuk 
van de cdrom Handboek 
Nederlandse Poststempels 
(deel 2) van Cees Janssen, 
gewijd aan de stem
pels van de rijdende en 
mobiele postkantoren in 
Nederland. 
De cdrom Filatelie Jaar
^an^ 2008 is gerealiseerd 
door René Hillesum 
Filatelie in Roosendaal, 
in samenwerking met 
Escalona Computing 
in Huizen. Het schijfje 
wordt gedistribueerd 
door de uitgever van 
Filatelie, de Stichting 

Maar waarom 
^ g zouden we het ver 

van huis zoeken? 
Ook onze eigen 
TNTPost biedt 
klassieke zegels 

■''=" aan, via het post
orderblad Collect. 
Je hoeft maar een 
exemplaar van dat 
blad open te slaan 

en daar lachen de door 
vele verzamelaars be
geerde klassieke emissies 
je al toe: een serie Goudse 
Glazen voor 89.50 euro, 
de Armenwetreeks voor 
725 euro, de opdruk/op
ruimingszegels uit 1920 
voor 675 euro  en ga zo 
maar door. Maar dat ligt 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. De oplage 
is zoals elk jaar beschei
den gehouden: er zijn 
vijfhonderd exemplaren 
geproduceerd. 
Als u de cdrom wilt be
stellen, kunt u een bedrag 
van 10 euro overmaken 
op INGrekening 706968 
ten name van de penning
meester van de Stichting 
Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie in Dor
drecht, onder vermelding 
van 'Jaargang 2008 op 
cdrom. Let op: vermeld 
bij uw overschrijving naar 
welk adres de cdrom 
moet worden gezonden. 
De cdrom wordt u, als 
u in Nederland of België 

toch anders, begrepen 
we dankzij een bericht uit 
doorgaans betrouwbare 
bron: er is namelijk geen 
sprake van dat 'Gronin
gen' zegels verkoopt uit 
eigen 'oude voorraad'. 
De klassieke postzegels 
die TNTPost via Collect 
verkoopt, worden bij 
handelaren in Nederland 
ingekocht. Dat verklaart 
ook waarom de prijzen 
die voor de oude zegels 
worden gevraagd zo hoog 
zijn. TNTPost opereert 

I dus als een gewone 
handelaar en er daarom 
geen sprake van oneer
lijke concurrentie met de 
reguliere handel. 

woont, na enkele weken 
franco toegezonden. 
Woont u in het buiten
land, informeer dan naar 
de voorwaarden bij de 
penningmeester, de heer 
H.P.G. van der Lienden, 
Berlage erf 37, 3315 JJ 
Dordrecht. U kunt ook 
een mailtje sturen (adres: 
nmblienden(3)hetn et.nl). 
Van vorige jaargangen 
op cdrom zijn overigens 
nog enkele exemplaren 
beschikbaar. U kunt die 
eveneens bestellen door 
10 euro per jaargang over 
te maken op de hiervoor 
genoemde rekening; 
vermeld s.v.p. duidelijk 
naar welke jaargangen uw 
belangstelling uitgaat. FilatchcJaargang 2008. . nu uoor 10 euro op cdrom ucrknjgbaar. 

HIJ IS ER: DE JAARGANG t 
FILATELIE 2 0 0 8 OP CDROM! 

Klassieke postzegels 

Topzegels postfris 

w. 

Koningin WUhelmina 19261936 
(nr 177 198, postfris) 

€ 6 8 5 00 

BESTELNUMMER 697Z90 

Opruimingsuitgifte 1920 
(nr 104 105, postfris) 
EBBSBEBSESSSBM 
€ 6 7 5 00 

BESTELNUMMER 694582 

Opdruk Annenwet 1913 
(nr dl d8, postfris) 

wBEsmasmaa 
€725 00 
BESTELNUMMER 699046 

Klassiek Nederland TNTPost koopt tn bij de reguliere postzegelhandel 

Het menu uan de cdrom aeeft toeaan.] lü' ii' f̂ u *u L 'Htichijfje 

http://www.filateUe.ws
http://et.nl


NIEUW! 
VISTA 
2EuroMuntenalbum 
Voor het comfortabel opbergen van uw 2 Euromunten. Luxe kunstlederen band in 
boekbinderskwaliteit, voorzien van een mooie relief bedrukking in kleur! Album is geschikt 

voor 80 stuks 2Euromunten. De 4 blauwe 
muntbladen zijn vervaardigd uit stevige 

kwaliteit karton, voorzien van het bekende 
pvc schuifsysteem. Het album kan met alle 
VISTA of OPTIMA bladen worden 
aangevuld. Inclusief stickerset! 

Formaat: 245 x 270 mm 

Bestelnr. CLOP 2 EURO 

19,90 

Loepbril 
met LED verlichting 

» ^ V * Bestelnr. LU 200 LED 

12,90 

VISTA EuroJaargangen 
album 2009 
Bestelnr. CLASEUR09 

24,90 

>epothouders 

Dradenteller 
Bestelnr. FZ 5 

€9,95 

Postzegelhandel KLOEK BV 
Rosmarijnsteeg 4 • 1012 RP Amsterdam 
Tel. 0206 24 2164 
Fax 0206 20 94 90 

Postzegelhandel Parnassus V.O.F 
Roelof Hartstraat 34 
1071VK Amsterdam 
Tel.t̂  Fax: O 206 75 23 72 

Postzegelhandel van Domburg • 
Voldersgracht 28 • 2611 EV Delft 
Tel. O 15  2 12 30 55 
Fax 015  2 12 21 88 

ZakMicroscoop voorzien 
van LED verlichting 
2040 X vergroting met zoom functie 

Bestelnr. PM 3 

14,90 

HOLLANDS GLORIE POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 
Camplaan 82103 GW Heemstede 
Tel. 023  5477444 
Fax 0235291605 

Pzh.Bredenhof 
Bovenstraat 286 a ■ 3077 BL Rotterdam 
TeL O 104 82 67 25 Fax O 104 79 70 65 
www.bredenhof.nl 

Postzegelhandel Van Lokven Filatelie 
Bakkerstraat 22  604l JR Roermond 
Tel. 0475  56 35 00 
www.anlokven.nl 

Philamunt 
Handelsstraat 34 A  Sittard 
Tel: 046420 16 50
www.philamunt.nl 

Postzegel & Munthandel Weerenbeck ■ Alexander 
Battalaan 48 • 6221 CE Maastricht • 043  3218864 
Rijksweg zuid 106 ■ 6l6l BR Geleen ■ 046  4750258 
www.weerenbeck.nl • Email: info@weerenbeck.nl 

LEUCHHURM ALBENVERLAG GMBH & CO. KG 
Postfach 13 4 0 • D21495 Geesthacht . Tel. + 4 9 (O) 4 1 5 2 8 0 1  0 . Fax + 4 9 (O) 4 1 5 2 8 0 1  2 2 2 

http://www.bredenhof.nl
http://www.anlokven.nl
http://www.philamunt.nl
http://www.weerenbeck.nl
mailto:info@weerenbeck.nl
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28 APRIl 2009: kondigen, maar helaas 
'MOOI NEDERLAND' geen beeldmateriaal 

laten zien. Nu kan dat 
We konden de emissie wel: afgebeeld zijn de 
vorige maand wel aan twee velletjes uit de reeks 

Ï L i ■BL' 

'iVlooi Nederland 2009' 
die vanaf 28 april jl. in 
Oosterhout en Roosen
daal te koop zijn. De vel
letjes kunnen ook bij de 
CollectClub in Gronin
gen besteld worden. 

28 APRIL 2009: 
'KONINGINNEN' 

Op 28 april jl. verscheen 
een blokje met daarin 
een zegel van 7 euro 
(tarief voor aangetekende 
zendingen) die gewijd 
is aan het thema 'Drie 
generaties koninginnen'. 
Aanleiding tot de emissie 
is het feit dat het dit jaar 
een eeuw geleden is dat 
prinses Juliana  de latere 
koningin en nog later op
nieuw prinses  geboren 
werd. 
Het eerbetoon aan de 
drie koninginnen van 
de twintigste eeuw 
(Wilhelmina, Juliana en 

Beatrix) werd ontworpen 
door Julia Bom, die zich 
liet inspireren door al 
bestaande postzegels 
die van de drie vorstin
nen. De diagonaal die 
van linksboven naar 
rechtsonder op het post
zegelvel loopt is bedoeld 
als de verbeelding van 
de beweging van het 
verleden (Wilhelmina) 
naar het heden (Beatrix). 

Juliana staat centraal in 
het ontwerp en dat was 
ook precies de bedoeling 
van deze uitgifte. 
De portretten zijn zoveel 
mogelijk in de destijds 
voor de zegels gebruikte 
techniek gedrukt. Wil
helmina als portret is dus 
in plaatdruk uitgevoerd, 
de portretten van Juliana 
en Beatrix in offset. 

12 MEI 2009: VIJF 
VERSCHILLENDE JUBILEA 

Net als vorig jaar het geval 
was, bracht TNTPost ook 
nu weer een velletje met 
tien zegels van 44 cent 
uit, gewijd aan vijf jubi
lerende organisaties. De 
unieke doelstelling en het 
eigen karakter van deze 
vijf organisaties worden 
in het ontwerp bena
drukt. Elke organisatie 
is ondergebracht in een 
vitrinekast, die middenin 
in een huiskamer staat, 
waar men druk in de weer 
is om alles voor het feest 
in orde te maken. Naam 
en jubileum van elke 
organisatie staan op de 
boekenruggen die in elke 
laag van de kast als een 
onopvallend attribuut zijn 
neergezet. Het velletje 
verscheen op 12 mei jl. 

KWF Kankerbestrijding 
2 Al zestig jaar strijdt KWF 
° Kankerbestnjdina tegen 
_ kanker. De stichting 
^ subsidieert onderzoek, 
^ geeft voodichting en 
i steunt patiënten. Bovenin 
2 de kast rent een poppetje 
^ energiek omhoog om te 
r ~ benadrukken hoe belang
J 2 rijk het is om gezond te 

leven en voldoende te be
wegen. De opgaande lijn, 
die terug komt in de loop
richting, de onderzoeks
flesjes en de feestslinger 

beelden de voortgang 
van het wetenschappelijk 
onderzoek naar kanker 
uit en benadrukken het 
groeiende succes bij de 
genezing ervan. 

Vogelbescherming 
Nederland 
Voflêlbeschermuia Neder
land zet zich al iio jaar 
lang in voor alle in het 
wild levende vogels en 
hun leefgebieden. De 
vereniging doet dat onder 
andere door bescher
mingsprogramma's, 
voorlichting en campag
nes. Zo'n 145.000 leden, 
bedrijven en instellingen 
steunen dit initiatief Het 

afgebeelde raam van Vo
gelbescherming Neder
land verwijst naar de vrije 
natuur. De verrekijker 
herinnert ons eraan hoe 
we vogelsoorten nauwlet
tend kunnen volgen. 

Cordaid Mensen in Nood 
Mensen in de allerarmste 
landen van onze wereld 
worden door Cordaid 
Mensen in Nood gehol
pen. Het gaat om mensen 
die als gevolg van een 
ramp dringend hulp no
dig hebben om te kunnen 
overleven of hun leven 
weer op te pakken. De or
ganisatie wil ook rampen 
voorkomen, bijvoorbeeld 

door het bouwen van 
dijken en aardbevingsbe
stendige huizen. Cordaid 
Mensen in Nood begon 
zijn leven 95 jaar geleden 
onder de naam 'Rooms 
Katholiek comité tot 
huisvesting van kinderen 
uit de kampen'. 

De Zonnebloem 
Nationale Vereniging de Zon
nebloem zet zich al zestig 
jaar lang in voor de kwali
teit van leven van mensen 
met een fysieke beperking 
door ziekte, handicap 
of gevorderde leeftijd. 
De ruim veertigduizend 
vrijwilligers bieden een 
luisterend oor tijdens 
huisbezoek en zorgen 
voor ontspannende activi
teiten. Ook geven zij deze 
mensen de kans om op 
vakantie te gaan. Op de 
Zonnebloemzegel wordt 
thee geschonken in klas
sieke, oriëntaalse en mo
derne kopjes  waarmee 
wordt verwezen naar het 
universele karakter van de 
hulp. De radio symboli
seert het ontstaan van De 
Zonnebloem: van 1945 
tot 1968 zond de KRO het 
'radioziekenbezoek' De 
Zonnebloem uit. 

SOS Kinderdorpen 
De particuliere organisa
tie SOS Kinderdorpen biedt 
wereldwijd 66.000 wees
kinderen en kinderen. 

die door hun familie zijn 
verlaten, in 460 SOS Kin
derdorpen die verspreid 
zijn over 132 landen, een 
thuis. De organisatie doet 
dat al zestig jaar. In een 
SOSgezinshuis in hun 
eigen land groeien de 
kinderen op bij hun zo
genoemde SOSmoeder, 
samen met lotgenootjes 
als broertjes en zusjes. In 
het glazen onderkomen 
van SOS Kinderdorpen 
op het zegelvelletje staan 
transparante blokken 
met foto's van kinderen 
uit alle windstreken. De 
blokken zijn samen met 
speelgoedblokken tot 
huisjes gestapeld: een 
even vanzelfsprekende als 
hartverwarmende uitbeel
ding van de hulp die SOS 
Kinderdorpen biedt bij 
de opvang van wees en 
verlaten kinderen, waar 
ook ter wereld. 

EMISSIEKAIENDER 
JUNI 2009 

16 juni: 
Mooi Nederland 200g 
(Deljzijl): velletje met vijf 
postzegels van 44 cent 
(gegomd); 
Mooi Nederland 200g (ver
zomeluel): velletje met vijf 
verschillende postzegels 
van 44 cent uit de reeks 
'Mooi Nederland' van 
zoog (gegomd). 



BEHEER 
UW COLLECTIE ONLINE 
...EN SAMEN CATALOGI MAKEN 

http://www.collectweb.nl 

Collectweb is een catalogus website waar professionals en 
verzannelaars samen catalogi maken en onderhouden. U vindt 
hier de meest recente informatie over uw verzamelgebied en 
recente prijsontwikkelingen. Hierdoor biedt CollectWeb u de 
transparantie die u van een professionele catalogus mag 
verwachten. Er is ook een CollectWeb versie voor uw mobiele 
telefoon, zodat u altijd over uw catalogus kunt beschikken. 

CollectWeb biedt verzamelaars 
• Eenvoudig en gratis online uw collectie beheren. 
• Gratis veilen, verkopen en catalogi maken. 
• Alle informatie voor uw verzameling binnen handbereik. 

CollectWeb biedt handelaren en veilinghuizen 
• Eenvoudig uw voorraad beheren. 
• Gratis veilen en verkopen. 
• Effectief adverteren en direct uw klanten bereiken. 
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CollectWeb B.V., Postbus 468, 4100 AL, CULEMBORG, www.collectweb.nl 

http://www.collectweb.nl
http://www.collectweb.nl


SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
email: dziewon(3)xs4an.nl 
website: www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm 

HANGBLOKKEN 'HEDERLAND 10' 
MET 5 , 1 0 EN 50 ZEGELS VAN 44 CENT 

Van de zegels van 44 cent 
'Nederland 10' met het 
motto Denkgroen, doe r̂oen 
zijn de afgelopen tijd drie 
versies verschenen. 
Allereerst waren daar de 
blokken met tien ver
schillende zegels met de 
nieuwe tarieventekst: die 
waren voor 2 januari 2009 
aangekondigd, maar ze 
werden pas begin maart 
20og gemeld. Dan medio 
maart het hangboekje met 
de aangepaste tarieven
tekst en daarin vijftigmaal 
de 'stekkerzegel' van 
44 cent uit de serie Denk 
groen, doe groen. Niet al
leen de op de buitenzijde 
vermelde tarieven zijn 

de postzegelbeurs in 
Antwerpen werden deze 
kaartjes al door de Col
lectClub verkocht, terwijl 
ze officieel eigenlijk 
pas vanaf woensdag 
I april 2009 verkocht 
hadden mogen worden. 
Duidelijk werd toen ook 
al dat de bestellingen bij 
de CollectClub in Gro
ningen voor deze kaartjes 
zo overweldigend waren, 
dat men daar uitverkocht 
was. 
Op het kaartje van vijf 
komen uiteraard niet alle 
Denk r̂oen, doe^roen
zegels voor. Slechts de 
versies 'groene post', 
'stekker', 'windmolen

TNT Post ma*W «tti ■Ae&. voor e«i groenere svereW en wil de korrwndc larcrv hwr CO uitstoot 
d aifitf h vermtndGfen Doe ool< mee! Denk Groen Doe Groen 
Voor het verïcodeti van bfievenbuspost gelden de vo.j^'Mle tarvvop 
Tkn««fi br*y«(*u»p(Ht 010| lOJOt SO I00| lOOISOl ISO H»« SOOIO«̂  tOOOïOOOj KMO MOOj 
T»riMnbtnn«H»n<l (OM € 0 Ä «131 « 17* t 110 t IM € ÏM € IM 
Eupop» ^*>riD <0J7 tIA* €131 tiM t SI* € »M t *24 
BwanEuropa Pr^onif (OM €1*0 ( U S (STD C 10 4S ( 1f9S € )t9S 

Een verrastcnd cadeau v e r u u n n via de poitbode' 
Wilt u itttiand op een ongmöe manier feiictteren or zomaar attent ï^n'TNT PQK heeft feuke '■ideAJs 
onui" verïtunMi loals BripwenbtisWopmei Oificotelogiam caowisdwïkeri of wenst^artcn en kütendori 
mei ceii perM)oiili|ke foto Bestel de <jideaus via www mtpoicnl 

•r infoiTiiatie O^r tarieven producten e 
trwwwimpoiEnl 

dif>ni[1pn van TNT Port 

Achterzijde van het handboekje van 50, met daarop nieuwe tarieven. 

.ilili 
VerjaardatT 
Stuur ren kaart|tt 

Slecht uerkriĵ baar. het kaartje 
met uijf zegels van 44 cent. 

= aangepast: ook de zegels 
° zelf Waren ze vorig jaar 
 uitgekomen gedrukt in 
s rasterdiepdruk, de nieuwe 
^ versie is in offset vervaar
i digd, net als de blokken 
5 van tien. En eind maart 
= 20og kwam dan nog de 

  mededeling dat bij wijze 
2 2 4 van experiment credit 

cardachtige blokjes met 
daarin vijf verschillende 
zegels verspreid zouden 
worden bij AKOwinkels 
en Brunakiosken. Op 

park', 'zonnecollector' 
en 'autodelen' komen 
aan bod. De kaartjes 
hebben artikelnummer 
296701 en als productbar
code (54326. De in offset 
uitgevoerde druk is zeer 
fijn. De rasterpunten zijn 
 voor zover je dat kunt 
opmeten  rastermaat 150 
in plaats van R120 (120 
lijnen per centimeter). 
De slogan Denkäroen, 
doeflroen is in een egale 
magenta kleur gedrukt, 
met daarop cyaan onder 
een hoek van 75 graden. 
De andere rasterhoeken 
 elders in de zegels  zijn 
magenta 15, cyaan 75 
en zwart 15 graden. Bij 
het geel is er geen raster 
zichtbaar. 
De kaartjeszegels wijken 
dus af van de zegels in de 
blokje van tien (product
barcode +50878). De 
rasters van de laatstge
noemde zegels zijn iets 
grover dan die van de 
credit cardzegels. De ras
terhoeken zijn magenta 
45, cyaan 75 en zwart 

'ZonnecoIIcttor'postzEgel, links uit een hangboekje uan 10 (groeuer raster), rechts uit het kaartje met 5 zegels 

15 (geel: niet zichtbaar). 
De slogan Denk^roen, doe 
r̂oen is eveneens in egaal 

magenta gedrukt, met cy
aan onder 75 graden. 
De 'stekker' zegels uit de 
hangboekjes van 50 stuks 
hebben als productbarco
de +50830. De slogan is 
hier in egaal magenta ge
drukt, met daar bovenop 
zwart (dus niet cyaan!) 
onder een hoek van 15 
graden. De overige ras
terhoeken zijn magenta 
45, cyaan 75 en zwart 15 
(geel: niet zichtbaar). 
Voor de speciaüsten is er 
dus genoeg te bekijken, 
maar ook voor de door
sneeverzamelaar, want 
de vorig jaar verschenen 
variant in rasterdiep
druk is dus slechts in 
de hangboekjes van 50 
beschikbaar geweest en 
 terwijl ze een aparte 
plaats verdienen in elke 
zichzelf respecterende 
catalogus  vast niet door 
iedereen zijn aangeschaft. 
Misschien dat hier en 
daar nog exemplaren 
van de oude voorraad 
aanwezig zijn. In ieder 
geval de moeite waard om 
er achteraan te gaan! 
De kaartjes van vijf waren 
op het moment dat deze 
bijdrage werd geschreven 
vrijwel nergens te koop; 
niet bij de AKO's en ook 
niet bij de Brunawinkels. 
Lezer Jan Jelle Claus kreeg 
bij Bruna in Houten te ho
ren dat de bevoorrading 
enigszins vertraagd is. 
'Helaas hebben nog niet 
alle Brunawinkels deze 
postzegelkaartjes,' aldus 
Houten. 'We zijn nu nog 
in de testfase. Bij u in de 
buurt kunt u ze wel kopen 
in Vught, Venray, Budel 
en Waalre.' Zodat er toch 
nog vier verkooppunten 

gemeld kunnen worden. 
Tegen de tijd dat u dit 
leest zullen er wel meer 
verkooppunten bevoor
raad zijn. 

Al met al kunnen van de 
'stekker'zegel van 44 
cent dus inmiddels vier 
verschillende varianten 
verzameld worden! 

GROEN 
'Stekker'zcflcl uit een hangmapje met doorin tien zegels uon 44 cent 

ÉD 2008 
6MEN 

'Stekker'zegel uit een hangmapje met «ijftig zegels van 44 cent. 

ID 2008 
GROEN 
'Stekker'zegel uit het recent verschenen kaartje met 5 zegels uan 44 cent 

http://www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm


'VERGEET ZE NIET': DE 
ZOMERZEGELS VAN 2009 

De Zomerzegels van dit 
jaar, die ool< nu weer on
der liet motto Verijert ze nirt 
werden uitgegeven, laten 
op zes zegels van 44+22 
cent ouderen zien die 
bezig zijn met vollcomen 
eigentijdse activiteiten. 
De blokjes werden uitge
geven op 7 april jl. 
De zegels zijn gedruist in 
offset. Het artikelnummer 
is 290560 en de product
barcode +53695. Althans, 
dat staat op het blok-zelf. 
Maar zo worden de zegels 
niet verkocht. Ze worden 
verkocht in een gesealed 
mapje met een puzzel
promotieactie en daarop 
staat een andere product
barcode (+54371) en ook 
een ander artikelnummer 
(290566)! 

DE EUROPAZEGELS 
VAN 2009 

Ook op 7 april jl. versche
nen de Europazegelblok-
ken van 2009; ze bevatten 
tweemaal vijf zegels van 
77 cent (twee verschil
lende zegels). 
Beide zegelversies zijn 
voorzien van een 'prio-
rity'-tab aan de linkerkant 

NOG MEER INFORMATIE? 
GA NAAR GALEOPTIX.NL! 

In de rubriek 'Verzamel-
gebied Nederland' krijgt 
u al heel veel informatie 
over de nieuwe (en soms 
de wat oudere) emissies 
van Nederland voorge
schoteld. Maar u kunt 
nóg meer gegevens op 
het internet vinden, op 
de website die de auteur 
van deze rubriek bijhoudt. 
Het adres is www.galeoptix. 
nl/fila/dru lrtech.htm 
Neem er eens een kijkje: 
u zult ervan versteld staan 
hoeveel informatie 'digi
taal' voor u is vastgelegd! 

Redactie Filatelie 

en wel zodanig dat de 
ene helft van het blok 
('LOFAR-radiotelescoop') 
een zalmkleurige tab-
achtergrond heeft en de 

andere helft ('Lens van 
Huygens') een blauwe. 
De zegels van de linker
en de rechterhelft van het 
bloje zijn téte-bêche tegen 

elkaar aan geplaatst. 
De zegels zijn gedrukt in 
offset. De productbarcode 
is+53671, het artikel
nummer 290461. 
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Alle DAVO 
supplementen 2008 
zijn verschenen! 
Verkrijgbaar bij uw handelaar of kijk op www.davo.nl 

üfüüiÉüÉÉüüttiü^' 
PRESERVE THE POLAR REGIONS AND GLACIERS 
In 2009 zullen 40 landen deelnemen aan een 
postzegelprogramma met als onderwerp: 
Bescherm de Poolstreken en Gletsjers. 

25 deelnemende landen hebben DAVO 
opdracht gegeven voor deze bijzondere 
collectie een album uit te geven. 
Elk land heeft een velletje met zegels 
uitgegeven, waarvan de nominale waarde 
meestal rond de € 2,00 ligt. 

Elke emissie wordt op een apart albumblad 
gepresenteerd. Behalve uit de albumbladen 
voor elk der 25 landen, bestaat het album 
uit enkele hoofdstukken over flora, fauna, 
geschiedenis, wetenschappelijk onderzoek 
en dergelijke. Het geheel is voorzien van 
zeer fraaie beelden van de gebieden. 

Album zonder postzegels 
Album met postzegels 

I 

€ 37,50 
€ 95,00 

leverbaar vanaf half mei 

Uitgeverij DAVO, Postbus 411, 7400 AK Deventer, tel : 0570-502700, e-maii info@davo.nl, website, www davo.nl 

http://www.galeoptix
http://www.davo.nl
mailto:info@davo.nl
http://davo.nl


P ^ E I l ^ ^ ^ ^ l ^ E SAMENS'. SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 
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BELGISCHE EMISSIES 
IN MEI 2009 

Er verschenen in België 
deze maand drie nieuwe 
emissies, die alle op ii 
mei voor het eerst offici
eel te koop waren: 
Meesters van de muziek; 
Antverpia 2010; 
Zomerzegels. 

Meesters van de muziek 
Er verscheen een boekje 
met vijf zegels met de 
aanduiding ' i ' in een 
Europees vlaggetje (post 
binnen Europa, momen
teel 1.05 euro), gewijd 
aan de verjaardagen van 
bekende componisten. 
Het ontwerp is van Jan De 
Maesschalk. Afgebeeld 
zijn: 
- de Engelse componist 
Henry Purcell (1659-1695), 
onder meer bekend van 
zijn opera Dido en Aeneas; 
- de Duitser Georg Friedrich 
Handel (1685-1759), die 
zich in 1712 definitiefin 
Londen vestigde. Hij werd 
bekend met opera's en 
oratoria, waaronder de 
Messiah; 
- de Oostenrijkse compo-
nistjoseph Haydn (1732-
1809), grootmeester van 
de klassieke symfonie en 
het strijklcwartet; 
- Felix Mendelssohn-Bar-
tholdy (1809-1847), de 
Duitse componist die 
onder meer bekend is van 
zijn Vioolconcerto en de 
toneelmuziek die hij bij 
Shakespeare's Midzomer-
nachtsdroom schreef; 
- de Duitse pianiste en 
componiste Clara Schu
mann (1819-1896), vrouw 
van Robert Schumann. 
De zegels zijn in vier
kleuren rasterdiepdruk 
vervaardigd (druk aan de 
rol), bij de Zegelwerk
plaats in Mechelen, op 
een van Goebel-persen 
aldaar. Het zegelformaat 
is 27.66 bij 48 mm., de 
perforatiemaat is i i ' fci i^ 
(16 tanden horizontaal, 
28 tanden verticaal). De 
tanding loopt boven en 
onder door in de randen. 
Op de drukcilinder zijn 
vermoedelijk vier blokken 
geplaatst. De productbar
code is op de achterkant 
van het boekje aange
bracht. 

Antverpia 2010 
Op II mei verscheen 
verder een blok met vijf 

zegels met de waardeaan
duiding ' i ' (momenteel 
0.59 euro), vooruitlopend 
op de grote postzegel
tentoonstelling Antverpia 
2010, die volgend jaar in 
Antwerpen zal worden 
gehouden. Het ontwerp 
is van Tom Hautekiet. 
Het blokje kost 5.50 euro; 
de meerprijs is bestemd 
voor de organisatie van de 
tentoonsteling. 
De zegels tonen werk 
van artiesten en culturele 
instellingen die verweven 
zijn met de stad Antwer
pen: 
- Schilderkunst: de geboren 
Antwerpenaar Luc Tuy-
mans is de schilder van 
Vlaams dorp uit 1995, dat 
in het bezit is van het Mu
seum van Hedendaagse 
Kunst in Antwerpen; 
- Beeldhouwkunst: het 

openluchtmuseum 
Middelheim verzamelt 
al meer dan vijftig jaar 
moderne sculpturen van 
over de gehele wereld. We 
zien de containersculp
tuur Orbmo uit 2004 van 
de Antwerpse architect
kunstenaar Luc Deleu; 
- Theater: de neoclassicisti
sche Bourla-schouwburg 
(genoemd naar stads
architect Pierre Bourla) 
werd voltooid in 1834 en 
biedt vandaag onderciak 
aan HetToneelhuis; 
- Film: de bioscoop Roma 
uit 1928 werd na een 
jarenlange sluiting in 
2003 feestelijk heropend. 
In 2006 draaide er de 
première van de film Hol
lywood aan de Schelde van 
Robbe De Hert; 
- Literatuur: het stand
beeld van Willem 

Elschot, gemaakt door 
Wilfried Pas, staat op het 
Mechelseplein tegen de 
achtergrond van de eerste 
pagina van Elschots werk 
Kaas. 
Op de bovenrand van het 
blok zien we de skyline van 
Antwerpen. 
De zegels werden in 
rasterdiepdruk gedrukt, 
op een van de Goebel-
persen (druk aan de rol) 
van de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. 
Het zegelformaat is 
27.66 bij 40.20 mm en de 
perforatiemaat is iiV2(i6 
tanden horizontaal, 22 
tanden verticaal), waarbij 
de korte zijde de cilin-
deromtrekrichting verte
genwoordigt. De tanding 
loopt in alle randen met 
één gat door. 
De drukcilinder omvatte 

vermoedelijk tweemaal 
twee blokken. 
Op de rechterrand onder 
van het blok is de pro
ductbarcode aangebracht. 

Zomerzegels 
Op II mei 2009 verscheen 
een hangblokje met 10 
zelfklevende zegels (waar
deaanduiding ' i ' ofwel 
momenteel 0.59 euro), 
gewijd aan de zomer. 
We zien op de zegels 
een vrouwelijke en een 
mannelijke fotograaf, 
als vasdeggers van vele 
vakantiekiekjes. Ontwerp: 
FrédéricThiry. 
De hangblokken zijn 
gedrukt in vierkleuren 
rasterdiepdruk (druk 
aan de rol) op een van de 
Goebel-rotatiepersen van 
de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. 
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DE TV HEEFT HET TOCH GERED 

toegestaan, maaralleen met 
bronvermelding. 

De televisie is een modern com
municatiemiddel. De manier 
waarop wij tv kijken is in de loop 
der jaren wel heel erg veranderd. 
Nu kun je elke dag je favoriete 
soap bekijken. In de beginjaren 
was televisie iets heel bijzon
ders. Weinig mensen hadden 
een tvtoestel. Familie, vrienden 
en buren werden uitgenodigd 
om te komen kijken. De hele 
huiskamer zat dan vol mensen. 
De lichten werden uitgedaan 
of gedimd. Iedereen zat stil te 
kijken naar wat het er op het 
scherm verscheen. Het was 
ook lang niet zo dat er 24 uur 
per dag programma's werden 
uitgezonden, zoals nu. Hooguit 
een paar uur per week gebeurde 
dat toen. Er waren ook nog niet 
tientallen zenders waaruit je kon 
kiezen. Toen de Nederlandse 
omroepen in 1951 begonnen met 

uitzenden, was er nog maar een 
televisienet. Pas in 1964 kwam 
daar een tweede bij. In het begin 
waren er veel mensen 
die niet geloofden dat 
de televisie toekomst 
had. Sommige mensen 
van de radio wilden niet 
voor de tv gaan werken, 
want dat zou toch nooit 
iets worden. Men moest ook aan
gespoord worden om toch vooral 
een tvtoestel aan te schaffen. 
Televisies waren 
erg duur en 
kostten wel een 
heel maandsa
laris. Je kunt je 
dat tegenwoor
dig allemaal niet 
meer voorstel
len. Hoeveel tv's 
staan er bij jou 
thuis? 

LIEDJESWEDSTRIJD BLIJFT BOEIEN 

EUROVISION 
SONG , 
CONTEST 1971 
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WEINIG 
KWALITEIT 
Al in 1929 begon John 
Logie Baird met het uit
zenden van tvprogram
ma's in Engeland. De 
kwaliteit van de beelden 
was niet zo best. Een 
gezicht was nauwelijks te 
herkennen. Baird mocht 
gebruik maken van een 
zender van de BBC, de 
Britse omroep. Een paar 
jaar later werden de uit
zendingen overgenomen 
door de BBC zelf Vanaf 
1936 werden de program
ma's van de BBC gemaakt 
in Alexandra Palace in 

Londen, vanwaar ze ook 
werden uitgezonden. 
Toen de Tweede Wereld
oorlog uitbrak stopten 
de tvprogramma's. Men 
was bang dat de studio 
en de zenders een mak
kelijk doelwit zouden zijn 
voor Duitse bommen. 
Pas in 1946 werden de 
uitzendingen hervat. 

Kijk jij straks ook naar 
het Eurovisiesongfes
tival? Voor de 54ste 
keer wordt dit jaar deze 
liedjeswedstrijd gehou
den. De laatste jaren is 
Nederland niet meer zo 
succesvol, maar in het 
verleden hebben Neder
landse deelnemers wel 
gewonnen. Dat gebeurde 

ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek 
aan de abonnees van De 
Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, 
veranderingen in abonne
menten, etc. graag doorge
ven aan de ledenadministra
tie van De Posthoorn: 
Aria Sprangers, 
Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, 
telefoon: 0183  40 39 52 

voor het eerst in 1957. 
Daarna ging Nederland 
nog in 1959,1969 en 
1975 met de eerste prijs 
naar huis. De laatste 
keer was het Teachln 
dat won met het liedje 
Dingadong, maar dat 
is dus al 34 jaar geleden. 
In Nederland zijn nooit 
Eurovisiesongfestival
postzegels uitgegeven. 
In Finland wel. het land 
was in 2006 zo blij dat 
het won met de band 
Lordi, dat er speciale 
postzegels uitkwamen, 
je ziet de monsterachtig 
uitgedoste bandleden op 
en verder Finse deelne
mers uit het verleden. In 
1971 werd het Eurovisie
songfestival in het Ierse 

Dublin gehouden. Er 
werd toen een speciaal 
stempel gebruikt. Het 
jaar ervoor had Dana 
voor haar land de eerste 
prijs in de wacht ge
sleept. De meest succes
volle band die ooit eens 
het songfestival won, is 
misschien wel ABBA uit 
Zweden. Nadat ABBA 
eerste werd, scoorde het 
de ene nummer 1 hit na 
de andere. En dankzij 
de musical Mama Mia 
kent ook nu nog iedereen 
deze liedjes. Zweden 
heeft maar liefst twee 
keer een postzegel 
uitgegeven met de leden 
van de populaire band 
erop. Gaat dat onze drie 
Toppers ook lukken? 

DUITSE TELEVISEPIONIER 

De 20jarige Duitser Paul Nipkow bedacht in de 
negentiende eeuw iets om beelden om te zetten 
in elektrische signalen. Het ging om een schijf 
waarin gaatjes zaten en die heel snel ronddraai
de. Deze Nipkowschijf legde de basis voor de 
latere televisie. 
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De hele winter heb 
ik mij het vuur uit 
de sloffen gelopen 
om deze beestjes 
te voeren. Zelfs de 
dierenwinkel zei: "U 
alwéér, mevrouw?" 
Mijn man zei ook 
al dat ik het voeren 
overdreef 
Maar ik wilde deze 
lente zo graag een 
nestje! En het is 
gelukt, we hebben 
kleintjes. Nu moet ik 
nog proberen mijn 
katten binnen te 
houden en dan is de 
missie geslaagd. 

Bij ons heet hij Piet 
Deze merel zit al 
jaren bij ons. Ik geef 
toe, het kan intussen 
ook wel zijn zoontje 

zijn, maar wij heb
ben een merelstel
letje. Ik noem het 
mannetje Piet. Dat 
praat makkelijker. En 
in de lente maken ze 
een beeldig nestje 
in de struik. Als de 
kleintjes uitvliegen, 
zit mijn kater met 
open bekje er onder 
te wachten. "Ja, kom 
maar," zegt hij. Ge
lukkig gaat het altijd 
goed. 

Het mezen nest 

Al jaren hadden wij 
een nestkastje aan 
ons schuurtje han
gen. Maar het werd 
nooit verhuurd. 
Dit jaar gingen we 
het schuurtje ver
bouwen. Er werden 
planken afgehaald, 
er werd druk getim
merd, gezaagd, ge

boord. Het schuurtje 
werd zelfs met de 
hefboom omhoog 
gekrikt, want het 
was verzakt. En wat 
denk je? Zit er een 
pimpelmeesje in 
te broeden! Alles is 
goed gegaan. We 
kwamen er pas ach
ter toen de meesjes 
uitvlogen. 

Ons roodborstje 

Op hem ben ik het 
meest trots. Dat we 
hem naar ons tuintje 
hebben kunnen lok
ken. Hij is het enige 
vogeltje dat heel 
dicht bij het raam 
komt. Afgelopen 
winter zat hij heel 
vaak op de tuinta
fel. Dan kon ik hem 
goed bekijken. Mijn 
katten keken mee, 
dat was weer niet de 
bedoeling. 

De ganzen 
NEDERLAND | 

Achter ons huis 
stroomt water en 
daar zwemmen gan
zen in. Ganzen eten 
gras. Af en toe zet ik 
het tuinhekje open 
en dan wordt ons 
gras gratis gemaaid. 
Die ganzen zijn erg 
leuk, maar het zijn 
er een beetje te veel. 
Daarom haalt de 
gemeente de eieren 
weg als ze zitten te 
broeden. 

Misschien wist je 
het al, maar gan
zen zijn enorm 
waaks. Zodra ze 
een indringer zien, 
beginnen ze met z'n 
allen enorm hard te 
gakken. Ze waren 
beroemd om dat be
waken: in de Griekse 
Oudheid bewaakten 
ze de stadsmuren 
van Athene. En ze 
bewaken ons huis. 
Wel lekker veilig. 

De waterdieren 

Behalve de ganzen 
zwemmen er talloze 
eenden en zwanen 
achter het huis. Het 
allermooist is een 
zwanenpaartje met 
een stel kleintjes 
achter zich aan. Ze 
zwemmen dan in 
een rijtje, je weet wel 
wat ik bedoel. 
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Postzegels verzame
len is voortdurend 
zoeken. Zo ook met 
dit zegel: is het nu 
een reiger, of niet? 
En een reiger heb 
ik nodig in deze 
verzameling. Want 
hij heeft namelijk 
alle afschuwelijke 
brulkikkers opgege
ten die er ineens in 
het water zaten te 
brullen, 's Nachts. 

Een bijzondere 
collectie 

Watje hierboven 
ziet, is mijn ver
zameling "vogels 
in onze tuin". Dat 
kan jij ook maken, 
je ziet dat ik geen 
bijzondere zegels 
nodig heb gehad. 
Wat dacht je van een 
albumblad "auto's 
in onze straat"? Of 
"huisdieren van mijn 
vrienden"? Ga er 
mee aan de slag, het 
moet lukken. 
Succes er mee! 
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DE BAL IS BOL 
De bekendste sport op de wereld is voetbal. 
De meesten van jullie spelen het of hebben 
het ooit wel eens gespeeld. De echte voet
balfans onder jullie hebben natuurlijk een 
favoriete club en/of speler. 

Nadeel 
De bal is ouder dan het 
voetbalspel. De eerste 
voetballen werden in 
de 19de eeuw op het 
voetbalveld gebracht. Dit 
waren leren ballen met 
een rubberen binnenbal. 
Deze ballen hadden een 
groot nadeel. Tijdens het 
spelen in de regen nam 
de bal zoveel water op, 
dat het bijna onmogelijk 
werd om deze vooruit te 
krijgen. 

Vier voorwaarden 
Tegenwoordig zijn er 
moderne technieken om 
een betere bal te maken. 
De producenten die voor 
internationale wedstrij
den voetballen maken, 
moeten aan strenge 
regels voldoen. Deze 
strenge regels zijn 
terug te brengen 
naar vier een
voudige basis 
principes. 
• De bal 

moet 

bolvormig zijn. 
• De bekleding van de bal 

moet van leer of ander 
goed gekeurd materiaal 
zijn. 

• De omtrek van de bal 
moet tussen de 68 en 
71 cm liggen. 

• De bal mag bij aanvang 
van de wedstrijd niet 
zwaarder zijn dan 453 
gram. 

Latex 
Bij het maken van de 
voetbal wordt begonnen 
met de binnenste deel 
van de bal. Hier
voor wordt 
een stuk 
po

lyesterkatoen in stukken 
geknipt. Deze stukken 
worden daarna met latex 
ingesmeerd. De lappen 
met het ingesmeerde 
latex gaan dan een 
uurtje de oven in. In dit 
uurtje droogt het latex 
op zodat het polyester 
sterker wordt. Uit stof 
worden daarna met een 
mal vijfhoeken gesneden. 
Twaalf van deze vijfhoe
ken worden aan elkaar 
genaaid in de vorm van 
de bal. Dit wordt ook wel 
het geraamte genoemd. 
Het geraamte mist een 
vijfhoekje. Door het gat 
dat hierdoor ontstaan is, 
wordt een blaas inge
bracht. Een blaas is een 
rubberen zak, waar later 
lucht wordt ingepompt. 
Het geraamte wordt 

voorzien van het 13de 
vijfhoekje. Deze heeft wel 
een gat in het midden, 
zodat het ventieltje van 
de blaas er doorheen 
kan. Het geraamte wordt 
dan helemaal dicht ge
naaid. Er wordt gekeken 
of er geen fouten zijn 
gemaakt. Is er geen fout 
gemaakt, dan wordt de 
bal overgoten met latex. 
De bal wordt hierdoor 
nog steviger en de naden 
gladder. 

Nepleer 
Nadat de binnenbal klaar 
is, wordt er begonnen 
aan de buitenbal. De 
buitenbal wordt gemaakt 
van nepleer. Dit nepleer 
neemt geen water op, 
waardoor de bal vrijwel 
hetzelfde gewicht be

houdt. Voor de buiten-
laag worden 12 

vijfhoe
ken 

en 20 zeshoeken uit 
nepleer gesneden. De 
vijfhoeken en zeshoeken 
worden voorzien van een 
schuimlaag. Vervolgens 
worden ze tegen elkaar 
gelijmd in de vorm van 
een halve bal. De naden 
tussen de vijfhoeken en 
zeshoeken worden met 
een waterafstotende stof 
behandeld. Hierdoor kan 
geen vocht door de bal 
worden opgenomen. Nu 
de naden waterdicht zijn, 
kan worden begonnen 
aan de laatste fase van 
de productie. De binnen
bal en de 2 helften wor
den nu met een machine 
samengezet. Dit gebeurt 
met lijm onder grote 
druk. Als alles droog is, 
is de voetbal gemaakt. 

Trappen maar 
Nadat de voetbal nog 
24 uur heeft gelegen 
om zijn definitieve vorm 
aan te nemen, volgt nog 
een laatste controle. Als 

de voetbal de laatste 
controle doorstaat, is 

deze klaar om rich
ting het doel van 

de tegenstan
der getrapt te 

worden! 

Alex 
Nuijten 
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WIST JE DAT... 
...een eland elk jaar zijn prachtige gewei verliest?Je 
kent ze wel die mooie dieren uit het hoge noor
den, de elanden. Vooral de mannetjes vallen op 
met dat geweldig grote gewei. Soms wel tot 2 
meter breed. Het heet een schoffelgewei. Elanden 
leven voornamelijk in bossen in een vochtige om
geving. Het zijn planteneters. Het voedsel bestaat 
voornamelijk uit knoppen, bladeren, twijgen, maar 
ook gras en zelfs 
waterplanten. Als 
er in de winter 
weinig eten is 
knabbelen ze 
boomschors. 
De mannetjes 
leven bijna altijd 
alleen, maar in 
het najaar zoeken 
ze een vrouwtje 
om te paren. Dat 
gewei komt dan 
goed van pas om 
andere mannetjes 
weg te jagen of 
ermee te vechten. 
In de maand 
december valt 
het gewei af En dan begint er weer een nieuw nog 
groter gewei te groeien dat in de volgende zomer 
weer volgroeid is. In de Scandinavische landen 
gebruiken veel mensen de gevonden geweien als 
kapstok. 
Toon Oomens 

S V ER I G E 

KUNST, MUSEUM EN GESCHIEDENIS 
Kort geleden kwam deze grijszilveren 
zegel uit: hij gaat over het Kunsthistorisch 
Museum en komt uit Oostenrijk. Dit mu
seum staat in de hoofdstad Wenen. Het is 
bekend vanwege de verzameling schilder
kunst en beeldhouwkunst. Van over de 
hele wereld komen mensen het bezoeken. 
Het werd in 1891 geopend. Eerst waren er 
veel kunstwerken te zien van de Habs
burgers, zoals keizer Rudolf II. De familie 
Habsburg was een bekend konmgsgeslacht met heel veel 
macht in Europa. 
Het museum heeft veel verschillende afdelingen. Voor 
meer informatie kun je kijken op de site van het museum: 
http://www.khm.at, waarbij je een kijkje kunt nemen bij 
verschillende afdelingen. 
Op de nieuwe postzegel is een zoutvat afgebeeld. Het is 
een heel bekend kunstwerk. Het is van goud gemaakt met 
edelstenen door de Italiaan Benvenuto Cellini (1500-1571). 
Het is een hele tijd in het bezit van koning Frans I (1494-
1547) geweest. Hij was koning van Frankrijk. Het maken van dit zoutvat is een 

precies werk geweest. 
Ie snapt dat het nu 
heel goed wordt 
bewaakt. Je kunt dit 
met talloze andere 
voorwerpen bekijken 
in Wenen! 
Bas de Coninck 

^ 

Meer dan 1250 jongens 

en meisjes gingen je voor! 

Iff ^ De postzegelclub 

*» V van JFN op internet: 

de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.org 

PUZZEL MEI 2009 

Hier volgen de vragen van deze maand: 
1. Welke Nederlandse band won in 1975 het Eurovi

sie Songfestival? 
2. Wie legde de basis voor de televisie? 
3. In welk jaar begonnen in Nederland de televisie

uitzendingen? 
4. Wat eten ganzen? 
5. Wie bewaakten in het oude Athene de stadsmu

ren? 
6. Wat was het nadeel van de leren voetbal met een 

rubberen binnenbal? 
7. Hoe wordt het grote gewei van een mannetjes 

eland genoemd? 
Stuur je antwoorden voor 1 juli 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! 

Hier volgen de 
antwoorden van de 
puzzel van januari 
2009:1. Leiden; 2. 
Carl Wilhemson; 3. 
Censuur; 4. joey; 5. 
Ze eten gras; 6. Uiver; 
7. Een brief die soms 
grote omwegen maakt 
voordat deze op de 
plaats van bestem
ming komt. Na loting 
heeft Sanne Nouwens 
uit Hilversum een 
prijsje gewonnen. 
Hartelijk gefeliciteerd! 

TOESTEMMING 
Het overnemen van 
artikelen uit De Post
hoorn is toegestaan, 
maar alleen met 
bronvermelding. 
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOND VAN FI LATE LI STEN VERENIGINGEN 
POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau: 
/eeiantlaan 11 3526 AK Utrecht 
iclefoon 030-2894290 
13x030-2800128 
Internet ujuiuiknbfnl 
L mail bondsbureau@lcnbfnl 

schriftelijke correspondentie met 
de bestuursleden verloopt via het 
Bondsbureau 
1'ostbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Voorzitter (waarnemend): 
B Mol 
felefoon 0345-613002 
E-mail bmmoI@!2rnoue nl 

Secretaris: 
A G van den Brink 
p/a Bondsbureau, Postbus 4034 
^502 HA Utrecht 
Telefoon 030-6375200 

Penningmeester: 
S Tuin 
Telefoon 0598-626447 
E-mail mrQardmsö^Qmaü com 

Verenigingszaken: 
B Mol 
Telefoon 0345-613002 
E-mail benmol(®i2moi;e ni 

Evenementen: 
P Walraven 
lelefoon 033-4806816 
E-mail walraven exquis(g)casema n! 

Juryzaken: 
Vacature 

Filatelistlsche vorming 
En Jeugdzaken: 
S( Bangma 
Telefoon 0187-611542 
E-mail sbangma@xs4a[l nl 

Bestuurslid: 
VTJM Coenen 
lelefoon 0168-472029 
Faxoi68-47i336 
E-mail coeneg^g 

Pers en Pubhciteit 
Vacature 

Webmaster KNBF-site 
(www Vnbfnl) 
] Boon 
E-mail* U)ebmaster@)knb/n! 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Setretans 
JI M Pieters 
lelefoon 071-5761726 
Matmaa komm issa ris 
Th A E Kmese 
Langestraat7i 
2312 SL Leiden 
E-mail e kmesc(3)plaiirt nl 

Bondsbibliotheek 
BibliotKecaru 
Mevr PM van der Meer 
Telefoon 030-2205348 

De bibliotheek van de Koninklijke 
Nederlandse Bond van Filatelisten-
verenigingen is gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat 1 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035-5412526 
E-mail bibliotheektaknbj fil 

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

Bondsinformatiebureau 
Mr WP Heere 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter 
FCW van Beckum 
Keurzendingen svp aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeuringsdienst 
H Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 ACZoetermeer 
Telefoon 079-3611910 
E-mail bondskeurmgsdienst^planet nl 

A Serviceafdeling 
I Informatie over de Serviceafdeling 
"* wordt verstrekt door hei 

Bondsbureau in Utrecht 
Bestellingen via het Bondsbureau, 
Postbankrekening 2015960 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

DE BONDSBIBLIOTHEEK, EEN UNIEKE BRON VAN 
INFORMATIE VOOR SERIEUZE VERZAMELAARS 
De KNBF is in het geluk-
i<ige bezit van de Bonds
bibliotheek. Deze biblio
theek bevat een collectie 
van meer dan tienduizend 
boeken en tijdschriften 
over alle mogelijke landen 
en thema's. Redacteuren 
van verenigingsbladen 
vinden hier een schat aan 
bronnenmateriaal! Een 
weloverwogen aanschaf
beleid houdt de collectie 
up-to-date. Met enige 
regelmaat kunt u op de 
website van de Bondsbi
bliotheek een selectie van 
nieuwe aanwmsten aan
treffen. Onder 'catalogus' 
kunt u zoeken (met een 
gemakkelijk te hanteren 
zoekprogramma) naar 
de boeken, postzegelca-
talogi en cd-roms, die in 
Baarn aanwezig zijn. Voor 
artikelen is een keuze 
gemaakt uit verschillende 
tijdschriften, waaron
der Frans-, Duits- en 
Engelstalige tijdschriften. 
Uiteraard is veel aandacht 
besteed aan de Neder
landstalige literatuur, met 
name artikelen uit Filatelie 

(voorheen Maandblad Phi
latelie). Maar ook zijn op
genomen de artikelen uit 
Notities van de Nederlandse 
Academie uoor Filatelie en 
Thema (NVTF). De Frans
talige artikelen komen 
o.a. uit het tijdschrift Do
cuments Philateliques. Naast 
de opgenomen titels 
beschikt de Bondsbiblio
theek bovendien in ruime 
mate over andersoortige 
filatelistische literatuur, 
bijvoorbeeld tentoonstel
lingscatalogi, veilingcata-
logi, adressenmateriaal, 
websites, jaargangen 
tijdschriften en ander 

documentatiemateriaal. 
Het lenen van boeken 
is mogelijk met een bij 
de Bondsbibliotheek 
verkrijgbare 'leespas' (zie 
daarvoor het Reglement 
van uitlening). De biblio
theek is toegankelijk voor 
leden van een bij de KNBF 
aangesloten vereniging 
en voor leden van de 
NVPH. Groepsbezoek 
is op afspraak mogelijk. 
Wanneer u geïnteres
seerd bent in een bepaald 
verzamelgebied, kunt u 
er met een mailtje naar 
informeren. 
Meer dan 1.650 tentoon

stellingen treft u aan in 
een chronologische lijst 
(Excel-bestand). Vermeld 
zijn: plaats en naam van 
de organiserende vereni
ging, de data van en de 
aanleiding tot de tentoon
stelling. Ongeveer 1.250 
artikelen (1952-2007) 
uit de - in de Bondsbi-
bliotheek aanwezige 
- tentoonstellingscatalogi 
zijn toegevoegd aan de 
deelcatalogus artikelen 
van de online-catalogus. 
De Bondsbibliotheek is 
gevestigd in Baarn (in het 
souterrain van de Baarnse 
Openbare Bibliotheek, 
Hoofdstraat i). Het cor
respondentieadres is: 
Hoofdstraat i, 3741 AC 
Baarn. Telefonisch is de 
bibliotheek te bereiken 
tijdens openingsuren: 
035-5412526, elektro
nisch is het mogelijk via 
e-mail of het Informatie
aanvraagformulier. 

De Bondsbibhotheek is 
voor bezoekers geopend 
op de volgende dagen en 
tijden: 
elke woensdag van 
10-17 uur en elke eerste 
zaterdag van de maand 
van 10-12 uur. 

WAT KAN DE BKD VOOR 
U BETEKENEN ? 

Het is niet bij iedereen 
bekend welke diensten de 
BKD verricht en dus wil
len wij graag hierbij nog 
eens samenvatten wat de 
BondsKeuringDienst voor 
u kan betekenen. 
Wij kunnen filatelistische 
objecten op echtheid 
keuren van Nederland, 
Antillen, Suriname, 
Nederlands-Indie e.d., 
waaronder alle zegels en 
series, brieven, postwaar-
destukken en boekjes, 
maar ook (punt-)stempels 
en opdrukken. Verder 
kunnen wij de zegels van 
de eerste emissie van 
Nederland 'platen'. Wij 
kijken daarbij o.a. naar de 
druktechniek, tanding, 
reparaties, nagommen en 
andere manipulaties. 
Van de meeste andere 
landen kunnen we de 
basiszegels eveneens 
keuren en meestal ook de 
echtheid van de opdruk
ken op deze zegels. In 
beperkte mate kunnen we 
buitenlandse stempels be
oordelen. Eventueel kan 
de BKD terugvallen op 
een netwerk van adviseurs 
in binnen- en buitenland. 

'H<|fcillli>#i#*li<lî i'WiiMlL*i**̂ ll>'iiO^Hi 
Zijn ze vals of zijn ze echt' 

That's the question . 

die in specifieke onder
werpen of gebieden zijn 
gespecialiseerd. Ook onze 
eigen keurmeesters zijn 
in bepaalde buitenlandse 
gebieden gespecialiseerd. 
Als de BKD niet beschikt 
over de vereiste expertise 
wordt u doorverwezen 
naar een buitenlandse 
keurmeester of instantie 
en voor zover wij ervan 
op de hoogte zijn kunnen 
wij u wijzen op specifieke 
literatuur over het te keu
ren object. 
Wij kunnen uw zegels, 
vignetten, Cinderella's, 
stukken e.d. identificeren 
aan de hand van onze 
eigen bibliotheek en ca
talogi. Eventueel kunnen 

we een globale indicatie 
geven van de filatelis
tische waarde van de 
zegels, maar we taxeren 
geen zegels. 
De BKD is een service
afdeling van de KNBF 
en ze werkt met vrijwil
ligers; ieder object wordt 
door drie keurmeesters 
gekeurd, waardoor de 
keuringsperiode gauw tot 
acht weken kan oplopen. 
Wij zijn onpartijdig en de 
keurmeesters weten niet 
wie de inzender is. 
Een keuring van de BKD 
kan in het bijzonder 
waardevol zijn als u een 
aankoop op een veiling 
e.d. heeft gedaan en het 
recht heeft bedongen om 

het stuk te retourneren 
als het vals blijkt te zijn, 
terwijl u het als 'echt' 
heeft gekocht. Zo kunt u 
veel geld besparen! 
Wij hebben niet als doel 
om de (handels)waarde 
te taxeren; daarvoor moet 
u naar de handelaren 
gaan. Het is ook niet altijd 
mogelijk om de exacte 
kleurnuance van een zegel 
te bepalen, vooral niet als 
het gaat om zeer verwante 
kleurnuances van klas
sieke emissies. Zoals 
gemeld, kunnen stempels 
en sommige opdrukken 
moeilijkheden opleve
ren. Als wij geen mening 
kunnen geven, kost de 
keuring u niets! 
Het bovenstaande omvat 
desalniettemin zeker een 
groot deel van uw ver
zamelgebied en daarom 
bieden wij u graag onze 
diensten aan. Hiermee 
kunnen wij zekerheid 
geven over de echtheid 
en uw twijfel wegnemen. 
Wij zien uw opdracht 
graag tegemoet. Voor 
inlichtingen en nadere 
informatie kunt u terecht 
bij ons secretariaat, voor 
adresgegevens verwijzen 
wij graag naar de colofon 
links op deze pagina. 



BEKERTOERNOOI GAAT VERDER ONDER 
DE NAAM 'JO TOUSSAINT TOERNOOI' 

Op zaterdag 7 maart 2009 
werd in Velp het Beker
toernooi gehouden. Dit 
toernooi gaat voortaan 
verder onder de naam 
Jo Toussaint Toernooi. Jo 
Toussaint heeft een aantal 
jaren geleden dit toernooi 
nieuw leven in geblazen. 
Vandaar dat De Globe 'De 
Vierstroom' aan de KNBF 
gevraagd heeft zijn naam 
te mogen koppelen aan 
het bekertoernooi. 
Ben IVlol (waarnemend 
voorzitter) maakte 
rond de klok van tien 
uur de naamsverande
ring bekend en zette Jo 
Toussaint daarbij even 
in het zonnetje. Jo was 
aanwezig omdat hij ook 
deel zou nemen aan het 
thematisch gedeelte van 
het toernooi. Hij was 
enigszins ontdaan door 
deze erkenning, maar 
vermande zich uitste
kend. Hij won 's middags 
ook nog eens de eerste 
prijs van het thematisch 
gedeelte met zijn lezing 
DieQuadrya. 

Bij de algemene filatelie 
ging Jos Stroom (Verras
singen bij U.V.licht) met 
de eerste prijs naar huis. 
Tweede in deze categorie 
werd de heer W. Ahlers 
met Oldenzaal, mijn stad. 
Hij ontving een medaille 
van de postzegelvereni
ging De Globe. De derde 
kandidaat trok zich kort 
voor het toernooi terug. 
De tweede prijs bij de 
thematische filatelie ging 
naar de heer C. Ursem (De 
Jascistischejaartellmfl); hij 
ontving een medaille van 
De Globe. Derde werd de 
heer D. Jimmink met zijn 
lezing A la yuri; de heer P. 
Blok eindigde met Chronos 
als vierde. 

De verhuizing van het 
toernooi naar Velp kan in 
alle opzichten geslaagd 
genoemd worden. Hoge

school van Hall Laren
stein ligt op een prachtig 
landgoed en voorziet in 
alle behoeften. Er zijn 
ruime zalen, een prima 
verlichting, uitstekende 
presentatiefaciliteiten en 

had ingericht, maar ook 
door de jeugdboek van 
de Globe, een infostand 
van de vereniging voor 
thematische filatehe en 
de workshop BBE. De 
cursusleiders waren heel 
tevreden. 'Er hadden best 
nog wat meer cursisten 
bij gemogen,' zo viel te 

VERLEVENDIG UW VERENIGINGSAVOND MET 
HULP VAN HET AUDIOVISUEEL CENTRUM 

Ouerhandigmfl van de thematische toernooipnjs aan Jo Toussaint (hnks) 
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Jos Stroom (midden) luon de eerste prijs m de klasse aläcmciic jilatelie. 

gratis parkeergelegenheid 
in overvloed. De organisa
tie was bij de afdeling 'De 
Vierstroom' van De Globe 
in goede handen: alles 
liep soepel. Bovendien 
bleek de overgang van de 
zondag naar de zaterdag 
een goede greep. Het 
aantal bezoekers wordt 
geschat op ruim 250 
mensen. 
Het was een evenement 
met voor elk wat wils, 
niet alleen dankzij de 
aanwezigheid van diverse 
handelaren en de kleine 
tentoonstelling die men 

beluisteren, 'Zeker omdat 
er vraag naar was om deze 
cursus eens op een andere 
dag dan op de zondag te 
plannen.' 

Voor De Globe afdeling 
'De Vierstroom' was het 
evenement een sprong in 
het diepe, maar gezien de 
resultaten, de reacties en 
de mediaaandacht die 
het opleverde wordt er 
zeker doorgegaan met het 
Jo Toussaint Toernooi. 
Noteer alvast in uw 
agenda: 6 maart 2010  Jo 
Toussaint Toernooi in Velp! 

CURSUS FILATELISTISCHE VORMING: 
ARTIKELENREEKS OVER ELEMENTEN 

Als aanvuUing op het cur
suspakket Filatelistische 
Vorming, maar tegelij
kertijd ook als dienstver
lening van de KNBF aan 
de aangesloten vereni
gingen, verschijnen tien 
artikelen van de hand van 
Sjoerd Bangma die kun
nen worden overgenomen 
in de verenigingsbladen. 
Deze artikelen worden ge
publiceerd via de website 

van de KNBF. Elk artikel 
heeft een van de filatelis
tische elementen als uit
gangspunt, maar niet in 
de gebruikelijke volgorde 
en meestal beperkt tot en
kele bijzondere aspecten 
van het desbetreffende 
element. De artikelen 
verschijnen met telkens 
een maand tussenruimte 
en met een onderbreking 
in de zomervakantie. 

Elk artikel telt vier pagi
na's op A4formaat. Ze 
zijn met Acrobat Reader 8 
om te zetten in een boekje 
op A5 formaat, dat als ka
tern in een clubblad van 
dat formaat kan worden 
ingevoegd. Ook in dit ver
kleinde formaat zijn tekst 
en afbeeldingen nog goed 
leesbaar. Redacties die de 
omzetting naar het A5
formaat niet voor elkaar 
krijgen kunnen het via het 
Bondsbureau toegestuurd 
krijgen. 

Bij het AudioVisueel Cen
trum kunnen leden van 
bij de KNBF aangesloten 
verenigingen gratis een 
diaserie met begeleidende 
tekst lenen. Zoekt u goed 
materiaal om een lezing 
te kunnen houden op een 
verenigingsavond? Het 
AVC heeft het! Lezingen 
moeten uiterlijk vier 
weken vóór de gewenste 
datum schriftelijk zijn 
aangevraagd bij de ma
teriaalcommissaris van 
hetAVC, deheerTh.A.E. 
Kniese, Langestraat/i, 
2312 SL Leiden of per e
mail (e.i<niese(ä)planet.nl). 
Op dit moment werkt het 
AVC aan nog meer lezin
gen, die dit jaar beschik
baar komen. Genoeg 

redenen om op een le
denavond een diaserie te 
vertonen; dat maakt zo'n 
avond aantrekkelijker. 
Voor de kosten hoeft u 
het niet te laten: de series 
worden gratis uitgeleend; 
de vereniging betaalt 
alleen de portokosten van 
de verzending. Bij elke 
dialezing is een duidelijke 
tekst toegevoegd, die 
door de presentator kan 
worden voorgelezen. 
Kijk eens op de site van 
de KNBF (www.knhf.nl) 
voor een overzicht van de 
beschikbare lezingen! Het 
is de moeite waard en het 
is een mooie gelegenheid 
om uw verenigingsavond 
te vullen met interessante 
wetenswaardigheden. 

OPEN DAG IN HET 
BONDSBUREAU 

Zoals al enige jaren ge
bruikelijk is, werd op 14 
maart jl. in het Bondsbu
reau de 'Open Dag' ge
houden voor deelnemers 
aan wedstrijdtentoonstel
lingen. De bedoeling van 
zo'n dag is dat inzenders 
met juryleden kunnen 
overleggen hoe hun 
inzending eventueel kan 
worden verbeterd om tot 
een hoger beoordelings
resultaat te komen. 
Voor de 'Open Dag 200g' 
hadden zich tien deelne
mers gemeld, gelijkelijk 
verdeeld over de themati
sche en nietthematische 
klassen. Helaas moest 
een deelnemer zich af
melden, wegens opname 

in het ziekenhuis. Als 
gesprekspartners waren 
vijf juryleden aanwezig, 
onder wie de organisator 
van deze dag, de heer 
Frans Hermse. 
De gesprekken tussen de 
juryleden en de inzenders 
werden niet onder vier 
ogen gehouden: andere 
deelnemers konden aan
schuiven als zij dat wens
ten en zo ongedwongen 
een discussie aangaan. 
De gesprekken verliepen 
dan ook in een gemoe
delijke en vriendschap
pelijke atmosfeer. Zowel 
de deelnemers als de 
juryleden hebben de 
ontmoeting als positief 
ervaren. Bij voldoende 
deelname zal deze 'Open 
Dag' de komende jaren 
worden herhaald. 

TERECHTE TAART VOOR TOEGEWIJDE 
THEA VAN SCHEPPINGEN 

Tijdens de laatste door Thea van Scheppingen genotuleerde 
vergadering van het Bondsbestuur, werd met een slagroomtaart 
verwezen naar hetjeit dat Thea gedurende 28 jaar heejt̂ eujerlrt 
voor de KNBF, Op de/oto zien uie naast Thea van Scheppin
gen haar opvolgster, Euelme Kalkhoven (rechts op de/oto), de 
nieuwe butcaumana^er van de KNBF. 

http://www.knhf.nl


^saa^ SAMENSTELLING: 
WALTERM.A. DE ROOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

BRAILLEBOEKJE IN 5 0 0 EXEMPLAREN 
EN VIJFTIENDE BOEKJE VAN MONACO 
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UKIEF VOOR GENORM ZENDING « ÏOCR B I N N E N I A N D 

lARÉf POUR lETTRÉ NOBMALISEC ' i O G INTIRIFUR 

Links Belgisch Suske & Wiskeboekje, ook de uijfofbccldinijen komen uit 
'De Texasrakkcrs'. Rechts het zomerzegelboekje van Belijie 

België 
Suske en Wiske 
De Belgische post l<wam 
op 6 april met Suske en 
Wisl<ezegels. Aanleiding 
was niet dat Willy Vander
steen meer dan zestig jaar 
geleden de basis legde 
voor deze overbekende 
Stripfamilie. Wèl dat het 
Belgische stripduo na in 
meer dan driehonderd 
albums een rol te hebben 
gespeeld, dit jaar in een 
3DfiIm (De Texasrakkers) 
verrassend uit de hoek 
komt. Het moet de fami
liefilm van 2009 worden. 
De vijf zegels zijn alleen 
m een boekje verkrijg
baar. Het bevat tien zegels 
met de aanduiding ' i ' 
(momenteel 59 c) . 

^ Zomerzegeis 
= 'Vakantie in Vlaanderen 
^ en Wallonië' vormt dit 
— jaar het centrale thema 
= van de Belgische zomer
^ zegels. Op de beide zegels 
•^ zien we een fotografe
2 rende man of vrouw met 
" een felgele achtergrond 

3 a . (de grafische verbeelding 
^ ^ van een zonnige zomer). 

De op II mei verschenen 
zegels (tarief'i' ofwel 
momenteel 59 c.) zijn in 
boelqes van tien stuks 
verkrijgbaar. 

Canada 
Internationaal Jaar uan de 
Astronomie 
Niet alleen Europa heeft 
de astronomie tot onder
werp van vele uitgiften ge
maakt, ook Canada doet 
eraan mee. Op 2 april 
verschenen twee zegels 
die ook in een boekje ver
krijgbaar zijn. Op beide 
staan afbeeldingen van 
Canadese observatoria en 
een nevel. 
De waarde van de zegels 
is 54 c. Het boekje bevat 
vijf stuks van beide zegels 
en heeft een oplage van 
zes miljoen stuks. 

Paard en pony 
Het ruige Canadese land
schap was niet altijd even 
vriendelijk voor de eerste 
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kolonisten, maar bij het 
bedwingen van het land 
kregen ze veel hulp van 
het geharde Canadese 
paard en de Newfound
land pony. Geen wonder 
dat die twee nu postaal 
geëerd worden. 
Op 15 mei verschijnt een 
boekje met tien zegels 
van 54 c : het zijn duale 
zegelparen, waarbij paard 
en pony elkaar van hun 
eigen zegel uit aankijken. 

Cyprus 
Astronomie 200g 
Het door de Verenigde 
Naties tot Internationaal 
Jaar van de Astronomie 
uitgeroepen jaar 2009 
levert ook nogal wat Eu
ropazegels met dit thema 
op. Het is dit jaar vierhon
derd jaar geleden dat Ga
lileo Galilei voor het eerst 
een telescoop gebruikte 
en Johannes Kepler zijn 
eerste twee wetten van de 
beweging der planeten 
introduceerde. 
Cyprus kwam op 4 mei 
met twee zegels: van 51 
en 68 c Afgebeeld zijn de 

Duitsland 
Herdrukken 
Van de Duitse boekjes 
68 (Hambacher Fest) en 75 
(Vuurtorens) zijn sinds 
februari herdrukken be
kend. Het opvallendst is 
dat bij beide op de kaft de 
tekst Der jjrune Punictende 
VGAcodering ontbreekt. 
Boekje 75 is bovendien in 
een Postpomtverpakking 
verkrijgbaar. 

Faeröer 
Gymnastiek 
Het is dit jaar precies 
honderd jaar geleden dat 
op de Faeröer een echte 
gymnastiekvereniging 
werd opgericht: Torshauns 
Gymnastilcforenmg. Men 
was er in vergelijking 
met veel Europese landen 
laat bij en pas in 1938/39 
mochten ook meisjes lid 
worden. 
Enfin, honderd jaar is niet 
niks en vandaar dat op 
25 mei drie postzegels dit 
feest begeleiden. Twee 
ervan, de waarden 6 en 
10 k., zijn ook per vier in 
een boekje verkrijgbaar. 

De beide Europazeflels van Cyprus. 

sterrenbeelden Andro
meda en Kassiopeia. 
De beide zegels zijn ook 
per vier stuks in een post
zegelboekje verkrijgbaar. 
De prijs van zo'n boekje 
is derhalve £ 4.76. Er zijn 
20.000 boekjes vervaar
digd. 

De gewone zegels zijn 
zijn normaal gegomd, de 
postzegels in het boekje 
zijn zelfldevend. 

Frankrijlc 
Bloemy Frankrijk 
In de serie 'Mijn ge
liefde Frankrijk' kwam 

de post op 25 april met 
twee boekjes: de flora 
in het zuiden en die in 
het noorden. De boekjes 
bevatten zelfldevende 
zegels voor brieven tot 20 
gram (56 c.) in velletjes 
van twee zegels en kosten 
dus elk 6.72 euro. Ze 
staan ook vol informatie 
en suggesties. 

Mananne et 1'Europe 
Drie nieuwe oplagen 
van Frankrijks meest ge
bruikte boekje met twaalf 
zegels {56 c.) zorgen voor 
even zoveel varianten in 
de kafttekst: La boutique 
Web du Timbre (25/3), La 
boutique Pros (april) en La 
France commej'aime (april). 

Mei 
Deze maand volgen ook 
nog een vakantieboekje 
(14 mei, 14 zegels) en 
Frankrijk op postzegels 
(25 mei, 8 zegels). 

Georgië 
Europa 2008 
Inmiddels beschik ik over 
meer gegevens van het op 
14 december in Georgië 
verschenen boekje met 
Europazegels. De inhoud 
bestaat uit vier zegels van 
0.90 L. en vier van i.oo L. 
(zie de afbeelding op de 
volgende pagina) In feite 
zijn het twee têtebéche 
met elkaar verbonden 
blokjes van vier zegels in 
wisselende samenhang. 
Het thema op de zegels 
is de communicatie per 
brief (postzegels, brief, 
brilletje, pen en envelop), 
waarbij zelfs de postduif 
op elke zegel aanwezig is. 

Griekenland 
Europa 
De twee Griekse Europa
zegels van dit jaar  ver
schenen op II mei  zijn 
zoals steeds ook in een 
postzegelboekje verkrijg

Canoda: ook een duaal kajtje uoor paard en pony. 
Uitbundiflejlora m 

tuiee nieuujc Franse boekjes. 
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baar. Over meer details 
beschik ik nog niet. 

Cultureel erßjoed 
Op 10 juli zal een boekje 
verschijnen met zes ze
gels waarop afbeeldingen 
staan van monumenten 
die tot het Wereld Cul
tureel Erfgoed behoren. 
Prijs 6 euro. 

GrootBrittannië 
Engelse ontu)erpen 
Het derde boekje van de 
serie 'Engelse ontwerpen' 
(zie het aprilnummer) 
is naar komend jaar 
verschoven. Hieronder de 
afbeelding van het op 21 

april verschenen tweede 
exemplaar uit die serie. 
Het bevat viermaal de eer
steklas zegel in het type
Machin en twee zegels 
met de Austin iVlini. 

NAFAS50jaar 
Omdat de Engelse 
'bloemschikbond' (Na
tional Aisociation ofFlouJcr 
Arrangement Societies) zijn 
vijftigste verjaardag viert, 
komt de post op 21 mei 
met een zes eersteklas
zegels (39 p.) bevattend 
boekje: viermaal een 
permanente zegel en twee 
bloemenzegels. Prijs van 
het boekje is £2.34. 

per tien in een boelqe ver
krijgbaar. Uitgiftedatum 

2 5jflarAnPost 
De huidige Ierse postad
ministratie, An Post, viert 
dit jaar z'n zilveren jubile
um. Op 3 april verscheen 
een serie van tien zegels 
van 55 cent met daarop 
allerlei aspecten van de 
post. De zegels met een 
zilveren randje zijn ook in 
een boekje verkrijgbaar. 

IJsland 
Burgerluchtvaart m IJsland 
Icelandair, de eerste 
IJslandse luchtvaartmaat
schappij, werd opgericht 
op 22 maart 1919. Het 
eerste vliegtuig was de 
Britse Avro 504K. Op vier 
zegels staan evenzoveel 
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Europazê elboekjes uan IJsland 

Het zijn er twee, van 
105 en 140 k., en ze zijn 
uitsluitend per tien in 
boekjes verkrijgbaar. 

India 
LOUIS Braille 
Al jaren geven sommige 
postdistricten in India 
boekjes uit. Ze zijn met 
de hand vervaardigd en 
kennen kleine oplagen. 
Zo gaf Uttarakhand Postal 
Circle op 4 januari een 
boekje uit met daarin 
twee postzegels met een 
afbeelding van Louis 
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Achterzijde Indiaas Braiileboekje. 

Engels boekje met de tu)ce Mini's 

Ierland 
Wenszegels 200g 
Omdat ook in Ierland de 
wenszegels vooral voor 
verjaardagen worden 
gebruikt, hebben de twee 
zegels dit jaar tradities 
rond deze viering als 
onderwerp. De ene zegel 
laat zien hoe een meisje, 
met behulp van haar 
vader, een kaart post en 
de andere de vreugde van 
de ontvanger. De zegels 
(waarde: 55 cent) zijn ook 

De tujee IJslandse ulicgtuigbockjcs. 

verschillende toestellen 
afgebeeld: de zojuist ge
noemde Avro, de Boeing 
757300 (2002), het 
watervliegtuig Waco ZKS
7 (1940) en de Fokker 
50 (1992). De zegels zijn 
sinds 19 maart uitsluitend 
in twee boekjes met vier 
zegels verkrijgbaar. Druk
ker is Joh. Enschedé. 

Europa 200g 
Ook IJsland komt op 7 
mei met Europazegels. 

Braille, naar aanleiding 
van zijn tweehonderdste 
geboortejaar. Zowel het 
boekje als de zegels zijn 
voorzien van braillete
kens. 
De prijzen van de boekjes 
bedragen altijd een 
veelvoud van de nominale 
waarde der zegels (hier 
tweemaal 5.00). Er zijn 
500 boekjes vervaardigd. 

Festiual o/Stamps 
Ter gelegenheid van 

een tentoonstelling in 
het Indiase postdistrict 
Gujarat Circle gaf de lokale 
post een drietal boekjes 
uit. De motieven van de 
boekjes raken afgezaagd: 
Moeder Theresa (60 Jaar 
Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens), 
Wereld Leprozendag (met 
natuurlijk Theresa en 
Ghandi op de omslag) en 
6ise sterfdag Mahatma 
Ghandi. Uitgiftedatum 
was 30 januari. Oplage 
750 boekjes van elk. 

Kaaiman Eilanden 
Silver Thatch palm 
De nationale boom op de 
Kaaiman Eilanden is de 
Silver Thatch palm. Niet 
alleen mooi om te zien, 
maar de bladeren dienen 
ook als dakbedekking 
of voor het vlechten van 
manden. Op 28 januari 
verscheen een boekje 
met tien zegels van 25 c. 
waarop het gebruik van 
deze bladeren te zien is. 

Monaco 
Grimaldi 
Het vorstendom Monaco 
gafnog niet zo veel 
boekjes uit: 15 in totaal. 
Op 6 april is er één aan 
toegevoegd. Het bevat 
tien zelfldevende zegels 
20g Zone 1 (momenteel 
70 c.) met een afbeelding 
van het wapen van de 
Grimaldi's. 

NieuwZeeland 
ANZAC 
Voor het tweede jaar 
komt de post van Nieuw
Zeeland met een serie 
postzegels ter ere van de 
strijders in het ANZAC 
(Australian and Neu; Zealand 
Army Corps). Was het the
ma vorig jaar de saamho
righeid als natie, dit jaar 
wordt de kameraadschap 
in het leger benadrukt. 
Naast een serie van zes 
postzegels, verscheen er 
op I april ook een pres
tigeboekje met zeven ze
gelvelletjes: zes stuks met 
de afzonderlijke zegels en 
één met alle zes de zegels 
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in samenhang. Prijs van 
het boekje is $ 19.90. 

Norfolk Eiland 
Mozaïek 
Norfolk, een eilandje in 
de Stille Oceaan met iets 
meer dan 2.000 bewo
ners, heeft een eigen 
postdienst en dus ook 

kloeke boekwerken met 
een dikke kartonnen kaft. 
Precies zoals de Neder
landse boeken 'IVlonsters' 
en 'André van Duin'. 
Het zijn luxe uitgevoerde 
boeken met veel foto's en 
tekst. En natuurlijk ook 
postzegels, anders zou 
ik ze hier niet vermelden. 

Van de 12 zegeh van Norjolk hiland kan een boekjefleuouiuen luordfn 

eigen postzegels. Sinds 
1991 zijn er zelfs al 23 
postzegelboekjes versche
nen. Op 16 februari ver
scheen nummer 24. Het 
bevat twaalf zelfklevende 
zegels van 15 c. (voor 
lokale post) met afbeel
dingen van op het eiland 
vervaardigde mozaïeken: 
een zeester en een schild
pad. De oplage bedraagt 
10.000 boekjes. 

Oostenrijk 
Marken.Bücher 
Begin dit jaar Icwam de 
post van Oostenrijk met 
vijf postzegelboeken, zo
genoemde Marken.Bücher: 

Meestal gaat het om een 
blok met acht - persoon
lijke - zegels, soms nog 
wat extra zegels of een 
blok. Verschenen zijn de 
volgende Marken.Bücher: 
g januari; 
Jugendstil in Oostenrijk; 
Luxe sleeën (auto's); 
ijebruari: 
Kunstschatten van de 
Habsburgers; 
Oostenrijkse rijtuigen; 
De grootste veldslagen in 
Oostenrijk. 

Slowakije 
Pasen 
De Slowaakse post kwam 
op 27 februari met een 

paasboekje. Het boekje 
bevat tien zegels van 33 c. 
met een afbeelding van 
geschilderde en versierde 

Tsjechië 
Postzefleitraditie 
Van tijd tot tijd presen
teert de post van Tsjechië 
met trots een oude post
zegel op een nieuwe. 
Dit keer was een Tsje-
choslowaakse zegel uit 
i960 'Vijftien jaar bevrijd' 
de gelukkige. De zegel 
van 10 kronen is sinds 20 
januari per tien verkrijg
baar in een boekje. 

Verenigde Staten 
Foreuer 
De Verenigde Staten 
hebben al enkele jaren de 
zogenaamde Foreuer-post-
zegel: een zegel zonder 
waardeaanduiding die 
'eeuwig' gebruikt mag 
worden voor het brief-
port. 
Op de zegel staat de 
afbeelding van de Liberty 
Bell, de historische klok 
in Philadelphia. Sinds 
24 februari is deze zegel 
weer verkrijgbaar in een 
achttien zegels tellende 
ATM-boelqe. Eerder ver
scheen zo'n boekje al in 
2007, maar nu zijn de 

zegels voorzien van het 
jaar 2009. 

Nieuiüe tarieven 
Op II mei werden in 
Amerika de tarieven 
verhoogd. Voor boekjes
verzamelaars is eigenlijk 
alleen het brieftarief van 
belang: dat gaat van 42 
naar 44 c. 
Op I en 8 mei verschenen 
vlagzegels met het nieuwe 
tarief als rolzegel, maar 
ook in vouwboekjes (con-
uertible booklets) van 20. Op 
5 juni komt er tijdens de 
Napex Stamp Show ook nog 
een vouwboekje met tien 
vlagzegels. 

Later dit jaar 
In juli krijgen we weer 
vuurtorens in een boekje. 
Vijf verschillende worden 
er afgebeeld. Die van 
Matagorda Island, Sabine 
Pass, Biloxi, Sand Island 
en Fort Jeffersson. Het 
boekje bevat twintig 
zegels van 44 cent. 
Op 6 augustus volgt een 
boekje in de serie Ame
rikaanse Kunstschatten 
met werk van de schilder 
Edward Hopper. 
Het jaar 2009 wordt ver
moedelijk weer besloten 
met kerstboekjes: twintig
maal 44 c. 'Madonna en 

Kind' en eenzelfde boekje 
Winter Holidays (rendier, 
sneeuwpop, gemberkoek 
en notenkraker). Uitgifte
datum van beide boekjes 
is 8 oktober. 

Zwitserland 
Pro Patria 
Dit jaar viert de Zwitserse 
Pro Patria-organisatie haar 
honderdjarig bestaan. 
Op 22 april l<wam de post 
weer met vier toeslag
zegels, plus een velletje 
ter ere van dit eeuwfeest. 
Twee van de zegels zitten 
ook in het op dezelfde 
datum uitgegeven postze
gelboekje. 
De zegel van 85-1-40 c. 
toont een afbeelding 
van de historische Via 
Frenciflena (de al in 990 
beschreven verbincling 
tussen Rome en het 
noorden) en de zegel van 
1.00+50 c. laat met een 
beeld de Via Rhenana zien, 
hier bij de oude stad Bazel 
met z'n kathedraal. 
Bovendien beschik
ken beide zegels over 
een ingevoegd plaatje: 
het hospice op de Grote 
St.Bernhard en de zout-
boortoren te Rheinfelden. 
Het boekje bevat zesmaal 
de eerste en viermaal de 
tweede zegel. 
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KLM 

Op 2g maart jl. was de 
eerste vlucht van de KLM 
van Amsterdam naar 
Liverpool een feit. Er werd 
gevlogen met een toestel 
van het type F-70 [i]. 
Ondanks de in Liverpool 
gemaakte afspraken [2] 
werd ter plekke helaas 
geen aankomsts tempel 
geplaatst. De stukken 
op de vlucht Liverpool-

With Conpluncnti 

Rayil P^l u 1 iridinc AuiK of Conugnii pk Repmiti nunbu 4]}!»} 

'Geachte heer/meurouiu, tue zijn helaas niet in staat uui enueloppen op de door u 
fieujcnste wijze te ontwaarden Allereerst kunnen stempels alleen uiorden geplaatst 
op een zegel van dejuiste waarde Ten tuieede kunnen enueloppen slechts aan een 

zijde morden (gestempeld ' 

Amsterdam kregen van 
TNTPost echter wèl een 
aankomststempel [3]. 

ANTARTiCA 

Op 8 januari van dit jaar 
kwam een eerstedagen-

velop uit met zegels van 
Australisch Antarctica, 
ter gelegenheid van het 
feit dat Mawson, David en 
Mackay in igog (een eeuw 
geleden dus) de magne
tische Zuidpool wisten te 
bereiken [4]. 
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EEN PORTRETGALERIJ 
VAN KEIZERLIJK OOSTENRIJK 

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

in lyuo wera m uostenri|k een serie pracntige 

postzegels uitgebracht. De emissie herdacht het feit dat 

de troonsbestijging van keizer Frans Jozef zestig jaar 

daarvoor had plaats gevonden, in 1848 dus. Op de zegels 

zijn de portretten te vinden van de keizers die Frans 

Jozef voorgingen; ze vormen daarmee een beknopte 

geschiedenis van het Keizerrijk Oostenrijk. 
♦i^™Mfetf^ (BfÄÄ'^lt^)^ (dl ^ J^iSfii^ 

Zegel van i heller Karel VI 

Dit verhaal begint met de zegel 
van T heller, w/aarop het portret 
van Karel VI (hij regeerde van 
1711 tot 1740) te zien is. Karel 
werd Keizer van Oostenrijk nadat 
zijn oudere broer in 1711 stierf 
Automatisch erfde hij ook de ti
tels Koningvan Hongarije en Ko
ningvan Bohemen; later werd hij 
ook nog verkozen tot Keizer van 
het Heilige Roomse Rijk. Tijdens 
zijn regering slaagde hij erin zijn 
koninkrijk enorm uit te breiden 
door, na afloop van de oorlog 
met de Turken in 1715, Servië en 
delen van Bosnië aan Oosten
rijk toe te voegen. Zijn grootste 
probleem in zijn latere jaren was 
dat hij geen mannelijke erfge
naam had. Hij stelde daarom de 
beroemde Pragmatieke Sanctie 
op, waarmee hij ervoor zorgde 
dat zijn oudste dochter zijn titels 
en het Rijk zou erven. 

Zegel van 2 heller. Maria Theresia 

Een portret van deze dochter, 
Maria Tineresia (r 17401780), is 
te vinden op de zegel van 2 hel
ler. Haar regeringstijd begon in 
1740, na de dood van haar vader, 
maar de Pragmatieke Sanctie 
werd onmiddellijk betwist door 
Frederik II van Pruisen, hetgeen 
tot de Oostenrijkse Successie
oorlog leidde. Het eindresultaat 
van deze oorlog was dat Maria 
Theresia de keizerlijke kroon 
veilig stelde voor haar echtge
noot. Maar zij bleef toch de de 

facto regeerster van het keizerrijk 

en ze voerde vele binnenlandse 
hervormingen door in de jaren 
erna. Twee jaar na wederom een 
lange oorlog met het koninkrijk 
Pruisen stierf haar echtgenoot en 
volgde haar zoon Jozef nem op. 

Zegel van 3 heller Jozef II 

jozef II (r. 17651790) is te zien op 
de zegel van 3 heller. Toen zijn 
moeder nog leefde, was jozef 
niet veel meer dan mederegent, 
maar na haar dood in 1780 
kon hij eindelijk de vele veran
deringen doorvoeren die hij in 
gedachten had. jozef was echt 
een kind uit de tijd van de Ver
lichting, met zijn antiklerikale en 
liberale vernieuwingen. Dit leidde 
tot veel oppositie van de edelen, 
die hem  net als zijn politici en 
raadslieden  in de steek lieten. 
Daarenboven kreeg jozef met 
een aantal teleurstellende mili
taire campagnes te maken, zodat 
hij uiteindelijk gedesillusioneerd 
stierf op 20 februari 1790. 

"'A<N>MMiilli<iilMlii>*ii**'i>i*' 

Zegel van 6 heller Leopold II 

Op de zegel van 6 heller staat 
de broer van Jozef, Leopold II 
(r. 17901792), die twee jaar na 
het overlijden van zijn broer zelf 
ook al stierf In die korte periode 
blies hij vele instituties die zijn 
broer had afgeschaft nieuw 
leven in, omdat hij besefte dat 
de hervormingen te drastisch 
doorgevoerd waren. Verder 
stond de korte regeringstijd van 
Leopold in het teken van ontwik
kelingen in Frankrijk die grote 
problemen opleverden voor zijn 
zuster MarieAntoinette, konin
gin van Frankrijk. Namens haar 
probeerde hij steun te vinden 
bij andere mogendheden, maar 
daarin slaagde hij niet. 

Zegel van 12 heller Frans 

In 1792 werd Leopold opgevolgd 
door zijn oudste zoon Frans (r. 
17921835), die te zien is op de 
zegel van 12 heller. Zijn rege
ringsperiode stond in het teken 
van de napoleontische oorlogen, 
waarin hij vele nederlagen leed. 
In 1804 gaf hij zichzelf de titel 
Keizer van Oostenrijk (in plaats 
van de tot dan toe gebruikte 
titel Koningvan Hongarije en 
Bohemen) en daarom staat 
hij nu bekend als Frans I van 
Oostenrijk. Twee jaar later, na 
door Napoleon verslagen te 
zijn bij Austerlitz, zag hij zich 
gedwongen het Verdrag van 
Pressburg te accepteren, hetgeen 
in feite het einde inluidde van 
het Heilige Roomse Rijk. Pas 

in 1812 wisten de Oostenrijkers 
de Fransen weer te verdrijven, 
hetgeen hen diverse gebieden in 
Europa opleverde. Een rustigere 
periode volgde, waarin Frans in 
1835 stierf. 

Zegel van 20 heller Ferdinand 

De zegel van 20 heller toont Fer
dinand [r. 18351848), de oudste 
zoon van Frans. Zijn regerings
tijd werd geplaagd door diverse 
opstanden in Hongarije en Italië. 
Nadat in 1848 de revolutie 
uitbrak in Wenen, werd de keizer 
overreden om af te treden ten 
gunste van zijn neef Frans Jozef, 
de keizer voor wie deze postze
gelserie werd uitgegeven. 
De regeringstijd van Fransjozef 
(r. 18481916J zou de op twee na 
langste worden uit de vastgeleg
de geschiedenis van Europa. Op 
de zegel van 30 heller vinden we 
zijn portret uit 1848, het jaar van 

Zegel van 30 heller Frans Jozef (1848) 

zijn troonsbestijging. Al stemde 
hij eerst goedmoedig in met een 
constitutie en gaf hij zijn volk 
veel vrijheden, nadat de orde 
weer hersteld was in de diverse 
Europese regio's nam hij zijn 
woord terug en volgde er een pe
riode van keizerlijk absolutisme. 
De jaren vijftig en zestig van de 
negentiende eeuw stonden in 
het teken van tegenslagen in de 
oorlog met Pruisen en verstrek
kende constitutionele verande
ringen in het OostenrijksHon
gaarse rijk, waarbij Hongarije 
Bijna op dezelfde voet kwam te 



staan als Oostennjk 
De zegel van 35 heller toont het 

Zegel van ss heller Frans joz^ (iSjSj 

Zegel van 10 heller Fmnsjozef (igo8) 

lijke paleizen Schonbrunn en de 
Hofburg 

De serie w/erd ontworpen door 
Koloman Moser en gegraveerd 
door Ferdinand Schirnbock De 
waarden tot en met 35 heller 
zijn vervaardigd in boekdruk op 
gecoat papier en de hogere waar
den zijn gedrukt in plaatdruk 
De serie werd uitgegeven op 1 
januari 1908 Hoewel het in aan
leg om een gelegenheidssene 
ging, werden het uiteindelijk 
gewone permanente postzegels 
De waarden tot en met 35 heller 
werden zelfs herdrukt in 1913, 
dit keer op gewoon papier 
Behalve het verschil in papier
soort IS er ook verschil te zien 
m de kleurnuances van de twee 
oplagen Degeldigheid van de 
sene werd pas op 31 december 
1916 beëindigd 
De zegels werden met alleen in 
vellen gedrukt, maar ook in rol 
len en in boekjes De zegels van 
5 en 10 heller werden in rollen 
gedrukt op gecoat papier De 
waarden 3, 5,10, 20, 25, 30 en 35 

^ ^Xf'J^ "«./V* It- *? *_w ^t^i» -- ' 

Zegels van 50 en 60 heller en 1 en 10 kronen Frans Jozef (igoS) 

f 1̂  "B * * # (ft jjlijitfrt» I 

Zegels van 2en $ kronen de keizerlijke paleizen Schonbrunn en de Hofburg 

w 

portret van de keizer in 1878 en 
op de zegels van 5,10, 25, 50, 60 
en 72 heller en die van 1 en 10 
kronen staat Frans Jozef zoals hij 
erin 1908 uitzag 
De laatste twee zegels uit de 
serie, die van 2 en 5 kronen, 
tonen respectievelijk de keizer-

heller werden in rollen gedrukt 
op gewoon papier In 1908 
verschenen boekjes met dne 
velletjes van elk zes zegels van 
5 heller en een velletje met zes 
zegels van 10 heller De zegels 
voor deze boekjes werden net 
als die voor de vellen op gecoat 

papier gedrukt Toen in 1913 bij 
de velzegels de overgang naar 
gewoon papier plaatsvond, 
werd dat ook doorgevoerd bij de 
zegels uit de boekjes 
Er zijn drie belangrijke plaat

van de zegel van l o kronen m 
omloop die in boekdruk werden 
vervaardigd, met ook al vervalste 
afstem penn gen 
In 1916 kregen twee waarden 
een opdruk om ze als portzegel 

Twee van de drie belangrijke plaatfouten Pranciscus (links) en Eranciscus 

fouten te vinden de zegel van 
10 heller bestaat met het jaartal 
1903 m plaats van 1908, die van 
25 heller komt voor met de naam 
Pranciscus en die van 35 heller 
met het woord Eranciscus 
Enkele waarden komen voor met 

te kunnen gebruiken De zegel 
van 1 heller kreeg een opdruk die 
uitsluitend uit het woord PORTO 
bestond Zegels met weggeval 
len opdruk zijn bekend en die 
moeten natuurlijk in een paartje 
met een zegel mèt opdruk 

BIJ geheel onge 
tand gebleven 
zegels gaat het om 
presentexemplaren 
die aan hoogge 
plaatste personen 
werden verstrekt 

een ongeperforeerde zijde, die in 
horizontale of verticale paartjes 
verzameld kunnen worden Er 
zijn ook compleet ongeperforeer 
de zegels Dat zijn echter geen 
perforatiefouten maar present 
exemplaren voor hooggeplaatste 
figuren 
Er bestaan bijna perfecte nadruk
ken van de zegel van 10 kronen 
Deze zijn alleen van de echte te 
onderscheiden door de minus
cule opdruk Nachdruck B H C 
op de achterkant en het feit 
dat ze lijnperforatie 12 hebben 
in plaats van de gebruikelijke 
lijnperforatie 12 5 van de echte 
zegels Er zijn ook vervalsingen 

4^^ 

worden verzameld, om de zegel 
te onderscheiden van de regu 
here zegel zonder opdruk De 
zegel van 2 heller kreeg ook een 
opdruk, maar tegelijkertijd een 
nieuwe waarde 15 heller Deze 
zegel IS bekend met kopstaande 
opdruk 

Voor de postkantoren van Oos-
tenrijk-Hongarije in het Turkse 
Rijk werden twee identieke series 
ter ere van de troonsbestijging 
uitgegeven in 1908, m respectie-
vehjkTurkseen Franse munteen
heid Vroeger dacht men dat de 
zegels in Franse munteenheid 
alleen verkrijgbaar waren op het 

De twee zegels met opdruk bestemd voorgebaiik als portzegel uitgegeven in 1916 
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Zegels met waarden in Turkse en Franse munteenheden, 
uitgegeven voor gebruik in het Turkse Rijk. 

Rechts, deze speciale jubileumbnefkaart toont 
de keizer, geflankeerd door de twee paleizen die ook 

op de zegels van 2 en 5 kronen te zien zijn. 

eiland Kreta en werden ze vaak 
ook als zodanig gecatalogiseerd. 
Naderhand is echter bekend 
geworden dat deze zegels ook in 
andere delen van het Turkse Rijk 
verkrijgbaar waren. Beide series 
bevatten twee zegels die gedrukt 
zijn op ongekleurd papier 
(waarbij één kant geheel met 
kleur werd bedrukt) en gekleurd 
papier. 

Er werd ook een speciale brief
kaart uitgegeven ter ere van het 
jubileum van de troonsbestij
ging. Deze kaart had een zegelin-
druk van 5 heller, maar hiervoor 
werd het ontwerp gebruikt van 
de zegel van 30 heller uit de 
gewone serie, met het portret 
van Frans jozef uit 1848. 
Voor alle andere postwaarde-
stukken werd het ontwerp van 
de zegel van 10 heller gebruikt, 
ongeacht de waarde van dat 
postwaardestuk. 
Het ontwerp van de serie uit 

1908 werd aangepast voor een 
serie voor de tachtigste verjaar
dag van Frans Jozef twee jaar 
later, in 1910. 
Het enige dat hierbij gebeurde is 
dat zijn geboortejaar, 1830, aan 
de bovenkant werd toegevoegd, 
en het jaang io aan de onder
kant, hetgeen natuurlijk wel 
langere zegels opleverde. 
Hetzelfde principe werd toege
past in 1914, voor de zegels voor 
het oorlogsfonds. Er werden 
toen twee zegels uitgegeven met 
het desbetreffende jaar, 1914, 
aan het oorspronkelijke ontwerp 
toegevoegd. 

Nadat aartshertog Frans Fer
dinand in 1914 was vermoord, 
bleef keizer Frans jozef zonder 
erfgenaam achter en zo stierf hij 
twee jaar later ook, in 1916. 
Hij hoefde in elk geval niet meer 
het uiteindelijke uiteenvallen van 
zijn rijk na de Eerste Wereldoor
log mee te maken. 

Een waarde uit de serie van igio, ter 
gelegenheid van de tachtigste verjaardag 
van keizer Frans jozef. 

Een van de twee zegels uit 1Q14, die ten 
bate van het Fonds voor Oorlogsweduwen 
en -wezen werd uitgegeven. 

Ingedrukte zegel van 5 heller van de jubi
leumbnefkaart (met het portret van Frans 
jozef uit 1848) en de ingedrukte zegel 
van 2^ heller, afkomstig van een postblad 
(ontwerp van de zegel van 5 heller). 

ki 
m^i-fm-

Keizer Frans jozef overleed in ic)i6. Hier zijn we zijn tombe, geflankeerd door die van zijn vermoorde echtgenote Elizabeth ('Sissi') en 
hun beider zoon Rudolf De tombes zijn te vinden in de keizerlijke crypte ('Kaïsergrufi') onderde Kapucijnerkerk in Wenen, Oostenrijk. 



OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) 
Postbus 603  7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 7678 
Tel. 053  433 55 00 Fax 053  434 10 94 
Email: h.vleeming^opvstamps.com 
www.opvstamps.com 

Veiling 203: 12/13 juni in Hampshire hotel APELDOORN te Apeldoorn. 

NEDERLAND: 
Uitgebreid POSTGESCHIEDENIS met EO en gefrankeerde poststukken met schaarse 
bestemmingen en lastige frankeringen, veel aangetekende, expresse en waarde brieven en 
veel bijzondere stempels. Zegels, uitgebreid aanbod vanaf emissie 1852. 

Wij bieden kavels aan vanaf € 25, inzet! 

Overzeese gebieden van Nederland: zegels, poststukken en proeven van alle gebieden 

Buitenland: 
Aanbod vrijwel alle Europese landen, zowel betere zegels en series als poststukken en 
collecties, partijen en voorraden. 

INTERNERING ^WERELDOORLOG: ruim 100 kavels met 
poststukken uit de diverse interneringskampen. 

Collecties en partijen: ruim 1000 kavels van enkele 
tientjes tot duizenden euro's! #" 

C VAN DEN rOHPtJ l 
Optin nil-it>iiii 11 ( n J^ 

K O I I 1 . IJ I ) ,s, M 

ïfc^ 

'/^y ■ 

Ajjfenthaltsort nicht 
ermittelt, daher zurück 

an den Auflieferer. 

INTERESSE? 
Vraag dan onze (nog steeds gratis!!) catalogus eens aan, 
een telefoontje, fax, email of brief(kaart) is voldoende! 

EXTRA KIJKGELEGENHEID in DEN HAAG: (inzenden voor de volgende veiling mogelijk!) 
Museum voor Communicatie (vroegere Postmuseum), 
Zeestraat 82, Den Haag: zaterdag 6 juni van 12.0017.00 uur 
(op vertoon veilingcatalogus tevens gratis toegang tot museum!). 

Tijden kijkdagen en verdere afwikkeling: zie de catalogus! 

Veiling: 204:11/12 september. Inzenden mogelijk. 

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

http://www.opv-stamps.com
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Bij ons in de winkel krijgt u altijd 
een gratis mondelinge taxatie 

I waarna u kunt beslissen 
de verzameling te verkopen. 

Ook kunt u de verzameling 
vrijblijvend naar ons toesturen, 

] 3ij zeer grote en uitgebreide 
collecties bestaat de mogelijkheid 
L dat wij u thuis bezoeken. 

J S f Z Ë G E L 
A R T I J E U 

l 1 L : E ^ ' 

Openingsti jden: 
maandag t / m zaterdag 

=' 9 - 1 7 uur 

, Piet Heinstraat 112 
2518 CM Den Haag 

I Tel: 070 362 52 63 | 
Fax: 070 362 54 15 ' 

etralca 
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Opgaven voor deze rubriek in het 
juli/augustusnummer 2009 (ver
schijnt medio augustus 2009) 
moeten uiterlijk op i juli 2009 
in het bezit zijn van de redactie 
van 'Filatelie', Achtergracht 71, 
1381 BL Weesp of op die datum 
per e-mail (philateiie@tip nl) zijn 
ingezonden. 

Voor opnamen onder het kopje 
'Ruildagen' moet u de volgende 
gegevens vermelden: datum, 
plaats, locatie, adres locatie, 
openingstijden en een telefoon
nummer voor nadere informatie. 
Er wordt slechts een telefoon
nummer vermeld. Emailadressen 
of adressen van websites worden 
niet opgenomen. Onvolledige 
opgaven van evenementen kun
nen helaas niet verwerkt worden. 
Veihngen worden slechts ver
meld als ze ten overstaan van een 
deurwaarder of notaris worden 
gehouden. 

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

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

TENTOONSTEUINGEN 
EN MANIFESTATIES 

18,19 en 20 september: 
Soest. Rhein Ruhr Posta 'og. 
Stadthalle, Dasselwall i. 
Nadere gegevens ontbreken. 
Informatie: Franz-Josef 
Lindauer, Thomastraße 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 10-17 uur. Informatie: 
telefoon 010-4508474. 
21 tot en met 25 oktober: 
Rome (Italië). International 
Festiual oJPhilatelij, filatelie-
festival georganiseerd door 
Poste Itahane i.s.m. drie 
grote landelijke filatelisti-
sche organisaties. Palazzo 
dei Congressi. Informatie: 
Poste Itahane Filateha, Pi
azza Dante 25, 00185 Rome 
(Italië) of de speciale website 
{www italia2009 it). 
6, 7 en 8 november: 
KlimmenA'oerendaal. 
39ste Limphilex, 'Limburg 
Bijzonder'; tentoonstelling 
(categorie 3), georganiseerd 
ter gelegenheid van het 35-
jarig bestaan van Philatelis
ten Vereniging 't Fakteurke. 
Gemeenschapshuis 'Op d'r 
Plats', Houtstraat 25. Han
del, jeugdhonk, ruilbeurs, 
veiling en lezingen. Thema's 
o.a. Ijsvogel en schutterij 
(500 jaar). Speciale envelop 
met Ijsvogelzegel en/of 

schutterijzegel en met of
ficieel gelegenheidsstempel 
verkrijgbaar. Entree gratis, 
catalogus 5 euro. Aanmel
dingen voor Erehof en 
concurrentieklasse zijn nog 
welkom in alle klassen (tot i 
augustus 2009). Openingstij
den: op vrijdag 6 en zaterdag 
7 november van 10 tot 17 uur 
(officiële opening: vrijdag i5 
uur), op zondag 8 november 
van 10 tot 16 uur. Informatie-
). van den Bosch, telefoon 
043-4592037 (e-mail- udbo-
hand@planet nl). 

27 tot en met 31 oktober: 
Johannesburg (Zuid-Afrika). 
Joburg 2010, internationale 
postzegeltentoonstelling 
annex 23 ' " Asian International 
Stamp Exhibition. Hall 1 van 
het Sandton Convention 
Centre. Ca. 1.500 kaders, 
Erehof, expositie van mate
riaal uit de archieven van de 
Zuid-Afnkaanse posterijen, 
ca. 100 handelarenstands. 
Openingstijden: nog onbe
kend. Informatie: P.O. Box 
412505, Craighall, 20024 
(Zuid-Afrika), e-mail in/o@ 
jobur^zoiostampshou; co za of 
via de website (www]obiirg-
20iostampshou) co za). 

RUilDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

15 mei: 
Leiden, 't Spoortje, Bern-
hardkade 10,19-21.30. 
Telefoon 071-5611719. 
16 mei: 
Aalsmeer. Parochiehuis, Ger-
berastraat, 9 30-15. Telefoon 
0297-343885. 
Bosl<oop. De Stek, Puttelaan 
148,13-17. Telefoon 0182-
615136. 
Hilversum. De Koepel, Ka-
pittelweg 3993,12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Mijdrecht. De Meyert, Dr. J. 
van der Haarlaan 6, 9.30-13. 
Telefoon 0297-289322. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.30-14.30. Tele
foon 06-51118436. 
Woudenberg. CC De Camp, 
De Bosrand 15,13-16.30. 
Telefoon 033-2863510. 
17 mei: 
Kerkrade-Holz. Catharina-
hoes, Lambertistraat 12,10-
13. Telefoon 045-5415088. 
Schagen. De Groene 
Schakel, Mauvestraat 161, 
10-12.30. Telefoon 0224-
298416. 
Veghel.Jubilcumuicnng. De 
Golfstroom, Van Diemen-
straat ia , 9.30-14. Telefoon 
0413-367786. 
23 mei: 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,12.30-15.30. 
Telefoon 0181-415640. 
Groningen. Sporthal Hoog
kerk, Zuiderweg 70, 9.30-16. 
Telefoon 050-5034353. 
Hilversum. De Koepel, Ka-
pittelweg 39ga, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.30-14.30. Tele
foon 06-51118436. 

24 mei: 
Alkmaar Noord. Sporthal, 
Arubastraat 6, 9-12. Telefoon 
0227-542286. 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 10-16. 
Telefoon 020-6942002. 
25 mei: 
Nijmegen. De Klokketo-
ren. Burg. Slotemaker de 
Bruineweg, 19-22. Telefoon 
024-3974654 
30 mei: 
De Bilt. Vereniging voor Latijns-
Amerikaanse Filatelie CVCH.F. 
Witte, Henri Dunantplein 4, 
12-17 Telefoon 024-3567491 
(na 20 uur). 
Hardinxveld-Giessendam. 
Hervormd Centrum, Talm-
astraat 9,10-16. Telefoon 
06-20111834. 
Hilversum. De Koepel, Ka-
pittelweg 3993,12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16. 
Telefoon 0475-321179. 
Rozenburg (ZH). Advents-
kerk. Laan van Nieuw Blan
kenburg 5,10-16. Telefoon 
0181-21442. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.30-14.30. Tele
foon 06-51118436. 
31 mei: 
Echt. De Weegbrug, Loper
weg 10, 9.30-12. 
Huissen. De Brink, Brink 
8,10-15. Telefoon 026-
3271979. 
1 juni: 
Den Haag. Van der Valk 
Bijhorst, Zijdeweg 54,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
2 juni: 
Etten-Leur. Turfschip, Lange 
Brugstraat 63,13.30-16.30. 
Telefoon 076-5035524. 
6 juni: 
Amersfoort. Contactdag NVTF 
(uitsluitend thematisch) De 
Open Hof, Vogelplein i, 10-
16. Telefoon 033-4943265. 
Hilversum. De Koepel, Ka-
pittelweg399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13-16. Tele
foon 0162-432738. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), g.30-14.30. Tele
foon 06-51118436. 
Waalwijk. Ouwe Toren, 
Loeffstraat 107, 9-15. Tele
foon 0416-561593. 
7 juni: 
Helmond. De Kamenij, Je
roen Boschstraat 19, 9.30-14. 
Telefoon 0492-553721. 
8 juni: 
Susteren. Bie Alois, Rijksweg 
Noord 21, 20-22. 
Uithoorn. Wijksteunpunt, 
Bilderdijkhof i, 10-15. Tele
foon 0297-525556. 
II juni: 
Kloetinge. Amicitia, Schim-
melpenninckstraat 14,19-22. 
Telefoon 0113-227945. 
13 juni: 
Hilversum. De Koepel, Ka-
pittelweg399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
10-16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Leusden. De Til, Hamers-
veldseweg 30,13-16.15. 

Telefoon 033-4943220. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. Telefoon 
010-5916747. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.30-14.30. Tele
foon 06-51118436. 
Zeist. Christelijke Scho
lengemeenschap, Graaf 
Adolflaan, 10-15.30. Telefoon 
06-54344840. 
14 juni: 
Boxtel. Vmbo-College, 
Baanderherenweg 2,10-13. 
Telefoon 0411-673775. 
Venlo. LimanZ, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3820064. 
Wijchen-Oost. OZO, Urnen
veldweg 10, 10-13. Telefoon 
0485-317520. 
iSjuni: 
Etten-Leur. Turfschip, Lange 
Brugstraat 63,19-onbekend. 
Telefoon 076-5035524. 
Welbergen (gem. Steenber
gen). De Vaert, Kap. Kock-
straat 54,19-22. Telefoon 
0167-563887. 
20 juni: 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,13-17. Telefoon 0182-
615136. 
Hilversum. De Koepel, Ka-
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.30-14.30. Tele
foon 06-51118436. 
Woudenberg. CC De Camp, 
De Bosrand 15,13-16.30. 
Telefoon 033-2863510. 
21 juni: 
Kerkrade-Holz. Catharina-
hoes, Lambertistraat 12,10-
13. Telefoon 045-5415088. 
22 juni: 
Nijmegen. De Klokketo-
ren. Burg. Slotemaker de 
Bruineweg, 19-22 Telefoon 
024-3974654. 
27 juni: 
Hilversum. De Koepel, Ka-
pittelweg 3993,12.30-15.30. 
Telefoon 036-5304354. 
Katwijk aan de Rijn. De 
Wiek, Fresiastraat 19,10-16. 
Telefoon 071-4027446. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.30-14.30. Tele
foon 06-51118436. 
28 juni: 
Echt. De Weegbrug, Loper
weg 10, 9.30-12. 

POSTZEGELVEILINGEN 

21 juni: 
Roosendaal. Poststukken, 
postgeschiedenis en postzegels. 
Sheraton & Peel, Postbus 
170, 4700 AD Roosendaal, 
telefoon 0165-527130, e-mail 
hillesum@filatelist com, web
site u)U)U)Jilatelist com 
21 juni: 
Roosendaal. Filatelistische lite
ratuur. Boekenland, Postbus 
170, 4700 AD Roosendaal, 
telefoon 0165-527130, e-mail 
hi!lesum@jilatelist com, web
site u;u)U)}ilatehst com 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

16 juni: 
- Mooi Nederland 200g - Delf
zijl velletje met vijf postze
gels van 44 cent (gegomd); 
-Mooi Nederland 2009 
-uerzameluel velletje met vijf 
verschillende postzegels van 
44 cent (gegomd). 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

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

Studiezaal 
Eenmaal per maand, meestal 
op vrijdag, is er gelegenheid 
om origineel materiaal uit 
het depot van de postwaar-
den te bestuderen. De eerst
volgende datum waarop u 
voor onderzoek terecht kunt, 
is donderdag 4 juni 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 070-3307563 of 
3307567) of stuur een mailtje 
aan merkelens@muscom nl of 
hudueen((Dmuscom nl. 

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

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar' Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek 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 
(www nbjt) nl) en het aanklik
ken van de Bibliotheek-zegel 
bereikt u de informatie 
die betrekking heeft op de 
prachtige collectie die m 
Baarn bewaard en ontslo
ten woidt. U vindt er een 
overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 
nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard 
gewerkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig IS, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatie-aanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail. 
Voor alle andere vragen kunt 
u ons op de gewone wijze e-
mailen (bibliothcek@nbju org) 

De Bondsbibliotheek .. een 
surfbezoekje waard' 

http://www.muscom.nl
http://www.muscom.nl


SAMENSTELLING: KEES VERHULST, POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, EMAIL k.verhulsl@ziggo.nI 

Sanddstempel 
Nu de postmarkt wordt 
opengesteld en briefpost tot 
vijftig gram ook door con
currenten van TNTPost mag 
worden bezorgd, verschijnen 
er postzegels die niet door 
TNTPost worden uitgegeven. 
Zo is er de nieuwe Portbe
taaldzegel van Sandd. Deze 
postzegel moet wel worden 
afgestempeld. In maart werd 
een stempel gebruikt met 
de tekst Amsterdam maart 
20og op een mailing van de 
Postcodeloterij. Wellicht 
komen de concurrenten in de 
toekomst ook met bijzondere 
stempels, maar zover is het 
nog met. 

Antwerpfila Antwerpen 
Op 28 en 29 maart jl. vond 
de jaarlijkse Antuierpjila plaats 

in Antwerpen en deze keer 
werd er in de Scheldestad 
een bijzonder smakelijk 
beursstempel gebruikt door 
TNTPost, in de stand aldaar. 
De afbeelding in het stempel 
toont diverse bonbons, een 
specialiteit die we kennen 
uit België. Ongetwijfeld is 
dit het bijzondere stempel 
met de meeste calorieën aller 

^^^'^''^rt 
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tijden. Ook de persoonlijke 
beurspostzegel toont de 
bonbons. 

NVPVjubileum 
Op I mei jl. was een bijzon
der poststempel in gebruik 
ter gelegenheid van het 

1 ^■^ 

jubileum '125 jaar NVPV'. In 
het stempel is het beeldmerk 
van de vereniging afgebeeld. 
Het stempel past mooi bij de 
eerder uitgegeven zelfkleven
de persoonlijke postzegels, 
lammer dat de datum in het 
stempel niet in overeenstem
ming is met de uitgiftedatum 
van de postzegels. 

Eerstevluchtstempel 
Op 3 mei vond de eerste 
vlucht plaats met een toestel 

1^ v l u c h t KLM 

3 mei 2009 

van het type Airbus A330
200 tussen Amsterdam en 
Galgary. 

Stempel met een kleurtje 
Een buitenlands berichtje 
nu. Op 10 mei was het 
weer Moederdag. Onze 
oosterburen besteden daar 
dit jaar aandacht aan door 
het gebruik van bijzondere 
moederdagpoststempels. 
Het bijzondere daaraan is dat 
deze stempels in twee kleu
ren zijn uitgevoerd. In het 
midden van de zwarte afdruk 
wordt een hart afgedrukt in 
het rood. Voor zover ik weet 
is dit een primeur. Op 32 
verschillende postkantoren 
was tussen 7 en 11 mei een 
dergelijk stempel in gebruik. 
Het betreft een zelfinktend 
omklapstempel, waarbij 
het stempelkussen uit twee 
kleuren inkt bestaat. Ik toon 
het stempel van Berlijn. Op 
de plaatsnaam na zijn alle 32 
stempels identiek. 

'^°*Y»r danker,,, 
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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 duidelijlc 
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 KLEINE ANNONCE 

Een advertentie van drie 
regels kost 10 euro; voor elke 
regel meer betaalt u 3.50 
euro. Vermelding van uw 
naam en adres (of naam en 
telefoonnummer) in de ad
vertentie is verplicht. Alleen 
abonnees van Filatelie mogen 
een kleine annonce plaatsen. 
Plaatsing onder nummer 
kost vier euro extra. 

AHENTIE! 

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

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

!■»■■■■■■ 
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10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

Ondergetekende 

Naam: 

Straat en nummer:.. 

PCiPlaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer: 

31.00 euro 

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

(handtekening). 

Ten name van:. 

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

353 

mailto:k.verhulsl@ziggo.nI


DE 3GAATS ROLTANDING: 
EXCLUSIEF EN ONDERBELICHT 

Ontstaans- en gebruiksgeschiedenis verdient meer bekendheid 
D O O R H E N K H O S P E R S , H O O G E V E E N 

Tot de kostbaarste onderdelen van een collectie Nederland 

behoort de postzegel met 3gaats roltanding. Waarom 

is er dan toch zo weinig over deze bijzondere zegels 

gepubliceerd? De zegels verdienen beter, want ze hebben 

een bijzondere ontstaans en gebruiksgeschiedenis. Het nu 

volgende artikel wil hier helderheid in verschaffen. 

'^^Rl^ln* 
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1, Vier^ebmilrte zegels met een 3jjaats roltanding. 

Dit artikel begint met een vraag 
en eindigt OOK met een vraag. 
Op ajbeeiding i hierboven zijn 
vier zegels te zien. Als u er één 
voor uw/ verzameling zou mogen 
kiezen, w/elke zou u dan nemen.^ 

Eerste ontwikkelingen 
Begin 1900 vond er bij P&T 
een omslag plaats. Men wilde 
efficiënter werken, meer omzet 
maken met minder kosten. Een 
onderdeel hiervan was de ver
koop van postzegels zonder dat 
hier personeel voor nodig was. 
De uitkomst was: automaten 
die na in worp van een of meer 
munten een of meer postzegels 
zouden afgeven. Wanneer de 
eerste proeven met postzegel
automaten werden genomen 
is met duidelijk, wèl dat die 
automaten steeds storingen 
gaven. Dit werd geweten aan het 
gebruik van te dun papier. 
In 1903 werd opnieuw een proef 
genomen, nu meteen Duitse 
Abe/automaat. Hierin werd een 
rol zegels van 2y2cent gebruikt, 

o die op dikker papier gedrukt 
° waren dan de normale zegels. 
■̂  Na inworp van een munt van 
ZL 2 % cent verstrekte de automaat 
^ een afgesneden zegel van 2 '^ 
^ cent [ajbeeiding 2). 

De rollen zegels werden vervaar

digd door stroken met een deel 
van de velrand aan elkaar vast 
te plakken. Het voor deze proef 
gebruikte papier was niet alleen 
dikker, maar ook geler [afbeelding 
3). 

3 Het uoor de proef ijebruikte papier (links) 
was niet alleen dikker, maar ook t|eler dan 
dat van een ze^el mtgeiuone nellen (rechts) 

Helaas bleek ook deze proef te 
mislukken. Er werd zelfs een 
krantenartikel aan gewijd [afbeel

ding 4). 

»9 ïml 
AaD het (jostkantoor is onlaogs eea 

I proet geaomea met een posUegelautouiaat 
waarvuor  tea eiude een iaatsfco pogiug 

I te wagan  dikkere poatiegcis wertieu ge
I drakt. Ook toeawelkte de macbiaeslecbt, 
zoodat ze buiten werking gesteld weid 

;en, . de dikke poziUegels aan de circuta
tie worden onttiokkeo. Er waiea or nog 
duizend van gedrukt, terwijl er een goede 
honderd van verkocht werden, üe andere • 
ten minste die van 27i cent  werden 
opgekocht door een verzamelaar, die na 
11 voor bet atnk vraagt. 

2. De uoorzijde uan een itgA van 2 1/2 cent 
ajlcomstifl uan de proefrol en de achterzijde 

van de zegA met een las 

4. Aan het mislukken uan de proef luerd 
zelfs een krantenartikel^eiuijd. 

In 1909 werd een gewijzigde 
/Abe/automaat geplaatst. Na 
inworp van een munt van ^ cent 
gaf deze automaat een zegel af 
van 1 cent. Afbeeldingeen 6 laten 
deze zegels zien. 
Drukkerij joh. Enschedé in 
Haarlem had inmiddels een 
apparaat aangeschaft om rollen 

5. Een bneflcaart naar Duitsland, voorzien uan uijfpostzecjels uit een automaat. 
De kaart is volgens het correcte tarief gefrankeerd. 

6. De zeflcls zijn aan de korte zijden ajgi
sneden, het kenmerk von automaatzegels. 

postzegels te kunnen vervaardi
gen. Van complete vellen werden 
eerst de zijvelranden afge
scheurd en daarna de boven of 
ondervelrand, terwijl de andere 
rand fors werd ingekort. Met 
de ingekorte velrand werden de 
vellen aan elkaar geplakt. De aan 
elkaar geplakte vellen gingen in 
een machine, die hiervan tien 
rollen zegels kon produceren, 
waarbij natuurlijk om de twintig 
zegels een 'las' te zien was, het 
stukje velrand waarmee de vellen 
aan elkaar geplakt waren. Elke 
twintigste zegel uit een automaat 
heeft dus een las, te zien aan een 
stukje achtergebleven velrand 
(zie ook afbeelding 2). 
Bij Koninklijk Besluit van 6 juni 
1911 werd aangekondigd dat 
postzegel rollen in het vervolg 

ook 'aan het publiek' verkocht 
konden worden. Het gevolg was 
dat er naast het gebruik van de 
postzegels in automaten, nu ook 
postzegelplakmachines op de 
markt kwamen. Deze machines 
werden net als de automaten 
gevoed met rollen postzegels. 
Bedrijven konden hun post op 
die manier min of meer auto
matisch frankeren, wat een forse 
tijdbesparing opleverde. 
De bekendste in Nederland 
gebruikte postzegelplakmachine 
was de POKOmachine; er werd 
volop voor geadverteerd [afbeel
dingj). 

7. Een aduertentie uoor de POKO
postzegelplakmflchme. 

De POKOmachine kon zeven 
rollen postzegels bevatten. Met 
een schuifmechanisme kon de 
rol van de gewenste waarde in 
stelling worden gebracht. Op 
het plateau kon men dan de te 
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mmm 
8 hm bncf met een ZE^EI uan 12 1/2 cent m het typeBontkroag, afkomstig 
uit een POKO machine Let op de kenmerkende plaots uon de ze^el ongeveer 

een centimeter uan de bouenrand 

kNKIER, ENSCHED 
>3. 

9 De ze^el uan ajbeelding 8 met duidelijk 
den bouen en onderzijden 

frankeren brief leggen Door de 
hendel twee keer rond te draaien 
werd een zegel langs een nat 
viltje getransporteerd, afgesne
den en op de bnef geplakt fKJ
beelding 8 laat een brief zien met 
een zegel die afkomstig is uit een 
POKOpostzegelplakmachine 
Kenmerkend is dat de zegel 
ongeveer i centimeter van de bo
venrand van de brief of briefkaart 
werd geplakt Ajbeeldmg 9 laat de 
zegel nogmaals zien, duidelijk 
zichtbaar zijn hier de afgesneden 
boven en onderzijde van de 
zegel 
In de POKOmachine kon een 
perforatieblokje worden aange
bracht De zegels werden dan 
van een firmaperforatie voorzien, 
zoals op afieeldmg io te zien is. 

Invoering roltanding 
Helaas bleven er bij P&T veel 
klachten binnenkomen, zowel 
van het eigen personeel (dat met 
stonngen aan de automaten te 
maken kreeg) als van de bedrij
ven ^die stonngen aan de post
zegelplakmachines meldden) 
De rollen braken vaak, zodat er 
steeds storingen optraden Er 
werden uitgebreide discussies 
gehouden over hoe dit probleem 
opgelost moest worden Dikker 
papier zou een optie zijn, maar 
een andere tanding zou wellicht 
een betere uitkomst bieden 
De heer Dehlmger, verkoper 
van de POKOmachines in 
Nederland, stelde zelfs twee 
rollen testzegels ter beschik
king met tanding 14 Door de 
kleinere gaten  en dus dikkere 
bruggen in de perforatie  zou de 
trekvastheid van de rollen sterk 
verbeteren 
De heer Dehlmger gaf daarnaast 
ook nog het advies om een aan
tal pennen m de perforatie weg 
te laten, zodat veel bredere brug
gen zouden ontstaan, waardoor 
de trekvastheid ook sterk zou 
worden vergroot 
Of de heer Dehlmger deze 
oplossing helemaal zelf had 
bedacht is nog maar de vraag 
in de Verenigde Staten werd 
iets dergelijks namelijk al volop 

N.V. 
G. H. BÜHRMANN'S 
F & P l E K O R O O T H A M l > £ i : 

AJUSTEKIIAM: 
■ S  O R A V E N H A O E 

R O T T E m » A H 
W E L T E V R E D E N 

iC£XZ£Kt tORACIIT 2 B  a 4 

B R I E F I C Ä . Ä 

N.V. PapterfabrifikÄii 
Van Houtum & Palm 
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11 Tu;ee zegels uan de Verenigde Staten met 
een bijzonder uersterkte perforatie 

toegepast {apeeldmg n) 
Er werden proefrollen vervaar
digd, waarbij vier pennen (per 
zegelbreedte) uit de perforatie
kam werden gehaald twee m het 
midden en een aan iedere zijde 
Er werd nu met acht gaatjes 
twee groepjes van vier  geperfo
reerd, in plaats van de gebrui
kelijke twaalf gaatjes (afbeelding 
12) De trekvastheid zou hierdoor 
verdubbelen 

uit een automaat, gebruikt op 
een ansichtkaart [afbeeldingen 14 
en 15) 
Ook voor het gebruik in de 
postzegelplakmachines werd nu 
overgegaan op de roltandingze
gels {afbeelding i6, zie volgende 
pagina) 
Behalve de POKOmachine 
bestond er ook de Monopol
postzegelplakmachme In een 
advertentie voor dit apparaat is 
daarvan een afbeelding opgeno
men {apeeldmg iy, zie volgende 
pagina) Er kon slechts één rol 
m dit apparaat, dus ook maar 
éen waarde, de POKOmachme 
kon zoals gezegd zeven waarden 
bevatten Apeeldmg i8 (volgende 
pagina) toont een brief met twee 
zegels die afkomstig zijn uit een 
ModopoZpostzegelplakmachine 

12 Een deel van een tcstrol, uier perjoraticpennen zijn uit de perforatiekam ueru;ijderd 

13 Tuiee strookjes roltandmgzegels met lassen van de bouenuelrand de oplageletters A 
(zegels onder) en B (zegels bouen) op de lassen zijn zichtbaar 

De ervanngen met de proefrollen 
waren zo goed dat deze tandmg 
m het vervolg werd toegepast 
voor de nieuw te vervaardigen 
rollen De roltanding was hier
mee geboren De rollen zegels 
werden nog steeds uit aan elkaar 
geplakte vellen samengesteld 
{apeeldmg 13) 
De zegels konden nu ook volop 
in de postzegelautomaten toege
past worden Als voorbeeld een 
zegel van 2 cent met roltanding 

15 Duidelijk ajgesneden Imker en rechter

zijden van degebruikte zegel 

3S5 

10 Een briejlMart met een zegel uan 7 1/2 cent, uoorzicn uan dejïrmaperforatie GHB 14 Zegel uan 2 cent uit een automaat, gebruikt om er een ansichtkaart mee te uerzcnden 



/IAJA^/W^-^^ 

S^JOJT^^AJI^ 

Bouen: 16. Een brief uan de Haagsche Post, waarop tuiee zegeis afkomstig uit de POKO-
machine, met dejfirmaperforatie 'HP'; de Imkcrzcgcl heeft een las aan de onderzijde. 

Rechts: 17. De Monopol-postzegelplakmachme kon slechts e'en rol beuatten; er kon dus ook 
steeds maar met cën uiaarde tegelijk worden gewerkt. 

N A A M L . V E N N O O T S C H A P 
AARDAPPEL.MEEL.FABRIEK 

„ O N D E R O N S " 
D E K R I M (O.) 

C H O U L A N D J 

Jj / / 
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18. Een brief aƒ<omstIg uan aardappelmeelfabriek 'Ons Belang' uit De Krim, waarop twee 
zegels zitten die afkomstig zijn uit een Monopol-postzegelplakmachmc. Kenmerkend zijn de 

scheef afgesneden bouen- en onderzijden uan de zegels. 

De rollen, die zowel in de 
automaten als in de postzegel-
plakmachines werden toegepast, 
hadden een begin- en eindstrook 
(aßeeldingen ig en 20). 

De Kas-Vereeniging 
In Engelse bladen werd gead
verteerd met een erg goedkope 
postzegelplakmachine (hij kostte 
slechts een paar Engelse pon
den): de MMpost Stamp Affixing 
Machine {z\e afbeelding 21). 
De directie van de Kas-Vereeni
ging in Amsterdam vroeg aan 
een van haar medewerkers, die 
op vakantie naar Londen ging, 
zo'n apparaat te kopen. Men wil
de wel eens zien of het apparaat 
het werk op de expeditieafde
ling kon verlichten. De bewuste 

21. DeMultipost 
Stamp Ajjixing 

Machine. 
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werknemer kwam erg enthou
siast terug met zijn aankoop in 
Londen. Het apparaat bleek een 
soort numeroteurtezijn, met 
bovenin een rol postzegels. De 
medewerker had een rol blanco 
zegels meegekregen om mee te 
experimenteren. Het apparaat 
werkte feilloos. Als men op de 
knop boven op het apparaat 
drukte, werd een zegel afgesne
den van de rol, over een nat viltje 
getransporteerd en opgeplakt. 
De Kas-Vereeninging had echter 
wel een probleem: de MMpost 
Stamp Affixing MaMne werkte 
met rollen waarbij de zegels 
naast elkaar stonden, in plaats 
van - zoals in Nederland gebrui
kelijk - boven elkaar. Men moest 
dus iiorizontale rollen hebben 
(denk aan aflieelding n), in plaats 
van de in ons land bestaande 
verticale rollen. 

Helaas bleken er geen horizonta
le rollen postzegels in Nederland 
beschikbaar. De Kas-Vereeniging 
diende daarom een verzoek in 
bij P&T. Daar zag men ook wel 
iets in het nieuwe apparaat: met 
name door de lage prijs zou het 
gebruik ervan wel eens een grote 
vlucht kunnen nemen. P&T be
loofde daarom horizontale rollen 
te zullen gaan leveren. Zowel de 
Kas-Vereeniging als P&T dachten 
hierbij aan rollen gewone zegels, 
dus met een normale perforatie. 

Proef 
Voor het vervaardigen van 
horizontale rollen was echter 
geen apparaat beschikbaar. 
Er was wel een apparaat om 
verticale rollen te vervaardigen: 
dat sneed tien stroken/rollen uit 

aan elkaar geplakte vellen. 
Bij de toenmalige 'Controle op 
den aanmaak van Post- & andere 
Rijkswaarden' in Haarlem bleek 
een assistent te werken met 
een technische achtergrond, de 
heer Sloenhek. Hem werd vaak 
gevraagd assistentie te verlenen 
als er problemen waren of als er 
iets nieuws ontwikkeld moest 
worden. De technische knobbel 
van deze man werd ook nu weer 
ingezet. 
Op 6 juli 1927 berichtte zijn 
baas, 'de controleur', aan de 
directeur-generaal van P&T dat 
Sloenhek op zeer verdienstelijke 
wijze 'de zich hier bevindende 
machine voor het snijden van 
rollen in de breedterichting voor 
dit doel geschikt heeft gemaakt'. 
Maar toen Sloenhek proeven 
nam deed zich weer het oude eu
vel voor: de rollen braken veelal 
af op de perforatie. De oplos
sing was om nu horizontaal 
pennen uit de perforatiekam te 
halen, waardoor een horizontale 
roltanding ontstond. Door dit 
echter te doen bij de gebruike
lijke roltandingzegels ontstond 
de vierzijdige roltanding. 
De controleur schreef verder in 
zijn brief 'Het perforaat is thans 
aan beide ziiden versterkt, opdat 
in het vervolg deze vellen zowel 
voor rollen in de breedte- als in 
de lengterichting kunnen worden 
gebezigd en dus geen tweeër
lei soorten versterkt perforaat 
behoeft te worden aangemaakt.' 
Hij stuurde ter goedkeuring een 
deel van een onbedrukt vel bruin 
papier mee, waarin de nieuwe 
perforatie was aangebracht [af-
beelding22). De Bondskeurings
dienst heeft aan de hand van 
veldelen in het Museum voor 
Communicatie in Den Haag 
waarvan de zegels van 3-gaats 
roltanding waren voorzien, de 
precieze plaats van dit blokje in 
het vel kunnen bepalen. 
Later kwam een veldeel van 
vijftig zegels uit ditzelfde proefvel 
op de markt (afl}eelding2j). 
Het blokje van afbeelding 22 
heeft hier (linksboven) aan vast 
gezeten. 

Op 18 juli antwoordde de Direc
teur der P&T aan de controleur 
{afieelding 24): 
'Naar aanleiding van uw schrij
ven deel ik U mede, dat het in 
beginsel geen bezwaar ontmoet 
de voor den aanmaak van rollen 
bestemde postzegel vellen voort
aan zoowel in defengtenchting 
als in de breedterichtingvan 
versterkt perforaat te voorzien. 

500 frankeerzegels a Cent. 
fw ^ftrJ^^w" V T w ■* ^ 

356 19./20. Een beginstrook (hierbouen) en een 
eindstrook (hiernaast) uan een rol zegels 
uan 1 cent, met 500 zegels op een rol. 

Soms wordt de beginstrook ook eindstrook 
genoemd (en de eindstrook m datgeual 
beginstrook), daarbij uitgaande uan het 

de oprolproces. 
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22, Een deel van dit proefuel met de 5gaats roltanding 

Op 20 mei 1927 werd opdracht 
gegeven 600.000 vellen post
zegels te vervaardigen in de 
nieuwe paarse kleur. Omdat dit 
als opdracht voor een nieuwe 
postzegel werd beschouwd, 
begon men weer met oplage
letter 'A'. Afieelding 25 toont 
een deel van de bijbehorende 
geschiedeniskaart, waarop deze 
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24. Het antuioord van de Directeur der 
P&Tvüni8jul i i927. 

25. Een ueldeel van vijftig proejzegels. 

Ter verkrijging van meerdere 
symmetrie ware zoo mogelijk 
het perforaat in de lengterichting 
evenals in de breedterichting 
langs elk zegel van 2 maal 4 (in 
plaats van 3) gaatjes te voorzien. 
Het aantal gaatjes bij de hoeken 
der zegels kan dan eventueel 
tot 3 worden teruggebracht. 
Bovendien zal het noodigzijn 
dat, vóórdat tot het aanbrengen 
van het bedoelde perforaat wordt 
overgegaan, worde nagegaan, 
of dit voor de Multipost Stamp 
Affixing Machine, welke door de 
KasVereeniging te Amsterdam 
is aangeschaft, kan dienen.' 
De directeur stelde hier in feite 
voor om tot de vervaardiging van 
de normale vierzijdige roTtanding 
over te gaan. 
Op 1 juli 1927 zou voor brieven 
tot 20 gram een tariefverlaging 
plaatsvinden van l o naar7'/2 
cent. De gele zegel van 7'/^ cent 
bleek te weinig te contrasteren 
met de kleur van enveloppen. 
Omdat het tarief voor pakketten 
op T oktober 1925 was verlaagd 
van 60 naar 50 cent, was de 
zegel van 60 cent overbodig 
geworden. Omdat de paarse 
kleur hierdoor vrij kwam, werd 
besloten de zegels van 7'/^ cent 
in het vervolg in de paarse kleur 
te drukken. 

bestelling vermeld is met rechts 
de voor deze oplage gebruikte 
etsingnummers. 
Om deze grote oplage zegels te 
drukken waren vijftien cilinders 
nodig, met een even groot aantal 
etsingnummers. De controleur 
haaltje 6.200 vellen van de 
oplage met etsingnummer 137 
af, zodat die van een tweezijdige 
roltanding konden worden voor
zien {ajbeeld'mg 26). 
Van ae oplage met het etsing
nummer 143 werden vijftig vellen 
afgescheiden, om die de vierzij
dige (proef) roltanding te laten 
voorzien {afbeelding 2j). 
Hoe het kan dat de suggestie 
van de Directeur van P&T (zie 
punt 2 van de brief) om het 
perforaat aan te passen (van 
tweemaal vier naar tweemaal 
drie gaatjes) niet werd opge
volgd, is een raadsel. Er zijn toch 
vellen geperforeerd met deze 
3gaats (proef)roltanding, terwijl 
deze periForatie in feite nooit is 
goedgekeurd. 
Wat ook vreemd is dat er geen 
proefzegels naar de KasVer
eeninging zijn gestuurd om ze 
daar te testen, zoals de directeur 
in punt 3 had voorgeschreven, 

Boven16 Een deel van de oplage met de etsingnummers L137 en R157 werd van 
tweezijdige roltanding voorzien. Onder: 27 Tivec paren met 3gaats roltanding en met de 
etsingnummer L143 en R143, aanwezig in veldelen in het Museum voor Communicatie. 



'voordat tot het aanbrengen van 
bedoelde perforaat wordt overge
gaan.' In plaats daarvan werden 
rollen met echte zegels in de 
3-gaats (proef)roltanding naar 
de Kas-Vereeniging gestuurd. 
Wellicht heeft men de bedoeling 
gehad deze rollen als proef naar 
de Kas-Vereeniging te sturen, 
om vervolgens af te wachten wat 
deze er van zou zeggen. 
Het blijft echter vreemd dat men 
van de 'adviezen' van de direc
teur afweek. 
Er zijn twee complete vellen van 
200 zegels met 3-gaats roltan
ding aan het Postmuseum (nu: 
Museum voor Communicatie) 
geleverd; de rest van de vellen is 
waarschijnlijk tot rollen verwerkt. 
In de officiële stukken is nergens 
te vinden hoeveel rollen er aan 
de Kas-Vereeniging zijn geleverd; 
hier en daar wordt gesproken 
over zes rollen van 500 zegels. 

Enkele bijzonderheden van een 
rol zegels met 3-gaats roltanding 
zijn te vinden op de apeeldingen 
28 tot en met 37. 

» ^ • P F T » » » — * ^ P ^ 

28. Het becjm van een rol; mrt bfhulp van 
een deel van de zijuelrand is de rol aan de 

bruine be^instrookaeplalrt. 

2g Achterzijde uan afbeelding 28; het 
stukje uelrand heejt hettelcijfer 8 (helaas 

hier nietgoed zichtbaar). 

mW^^99m 

30. Een postfris paartje, als ugoed kijkt 
ziet u echter dat de zegels met aan elkaar 

vastzitten. 

Bij de Kas-Vereeniging werd op 
10 decemben927 (ojoeeW/'/ig32) 
de eerste rol postzegels met de 
3-gaats (proef)roltanding in de 
Multipost Stamp Affixing Machine 
geplaatst. Vervolgens is men vol 
enthousiasme gaan frankeren. 

31. De achterzijde uan het paartje uan 
ajbceldinti 30 laat de las zien waarmee de 
zegels aan elkaar uast zitten. Het gaat om 

een stukje uelrand met telcijfer 6. 

^2. Een }-gaais roltanding met het 
cerstedagstempel 10 december 1927 

Al heel snel bleek echter dat 
de machine de zegels bescha
digde. Wat was het geval? De 
Nederlandse zegels bleken iets 
breder te zijn dan de Engelse. 
Het gevolg was dat de machine 
de zegels iets te ver doorschoof 
en dus een zegel niet meer over 
de perforatie afsneed maar door 
het zegelbeeld heen. Er moesten 
steeds handmatige correcties 
worden uitgevoerd om correct 
afgesneden, complete zegels op 
de brieven geplakt te krijgen. Bij 
de experimenten om de machine 
toch goed te laten functioneren 
moeten erg veel zegels verloren 
zijn gegaan. Nergens is ooit een 
(gedeeltelijk) versneden zegel 
gevonden. Die zijn bij de Kas-
Vereeniging blijkbaar allemaal 
weggegooid. 
Na ruim tien dagen werd het 
expenmenteren met de machine 
gestaakt. Het lukte met op een 
normale manier enige tijdwinst 
te boeken. Hierna heeft men 
nog een dag of negen met de 
hand zegels van de beschikbare 
rollen gescheurd en op brieven 
geplakt. Men hoopte op deze 
manier toch nog enige tijdwinst 
te boeken. Ook dit bleek echter 
geen succes. Door de forse brug
gen tussen de zegels, bleken 
deze moeilijk onbeschadigd van 
een rol afgescheurd te kunnen 
worden. Een expen ment was ten 
einde; het was helaas mislukt! 
Tijdens een volgende vakantie 
ging de heer W. van de Kas-Ver
eeniging opnieuw naar Londen. 
Hij nam de Multipost Stamp 
Affixing Machine weer in z'n 
tas mee. In Londen kon hij de 
machine inruilen tegen twee 
nietmachines, die bij de Kas-Ver
eeniging vele jaren goed hebben 
gewerkt! 

Ondanks deze ervaring be
sloot P&T toch over te gaan op 
vierzijdige roltanding. Hierbij 
werden tweemaal vijf pen
nen uit de verticale perforatie 
gehaald, om tweemaal vier rijtjes 
perforatiegaatjes over te houden, 
op dezelfde manier als aan de 
horizontale zijden. 

Cebruiksperioden 
In feite kunnen, waar het het 

gebruik van de 3-gaats roltanding 
betreft, drie perioden worden 
onderscheiden: 

a. in de postzegelplakmachine 
bij de Kas-Vereeniging; 

b. handmatig van de rol afge
scheurde zegels bij de 
Kas-Vereeniging; 

c. het gebruik hierna, door 
filatelisten. 

Ik geef een korte toelichting op 
deze drie perioden: 

Periode a. In de periode van 
zaterdag 10 december tot en met 
een deel van donderdag 22 de
cember! 927 zijn de zegels door 
de Kas-Vereeniging gebruikt in 
de Multipost Stamp Affixing Ma
chine (zie apeeldingjj). Als we 
de zondagen TI en n8 december 
niet meerekenen gaat het dus 
om tien en een halve dag! 

Periode b. In deze periode zijn 
de zegels ook gebruikt door 
de Kas-Vereeniging, maar de 
postzegelplakmacnine was op 
dat moment buiten gebruik ge
steld. De zegels werden nu met 
de hand van de rol gescheurd 
en vervolgens opgeplakt. Dit 
is gedaan van donderdag 22 
december tot en met dinsdag 3 
januari. Zondag 25 december en 
nieuwjaarsdag niet meegerekend 
gaat het dus ook hier om een 
periode van tien en een halve 
dag. Mocht er op maandag 26 
december ook niet zijn gewerkt 
dan betreft het zelfs slechts 
negen en een halve dag. 
Het kenmerkende van deze 
zegels is de veelal 'beschadigde' 
linker- en/of rechterzijde van de 
zegels (afbeelding ̂ ). De brug
gen tussen de zegels waren erg 
groot, waardoor het afscheuren 
van een zegel van de rol niet 

} ; ^ . Voorbeelden uan zegels met a^esneden horizontale perforatie, met de data 
12,14 en 17 december. 

34. Voorbeelden uan met de hand a^escheurde zegels, tuiecuan 28 december 1927 
en een van 3januari 1928. 

Ook aan de onder- en bovenzijde 
van de zegels is te zien dat ze 
van een rol afkomstig zijn, met 
name die van 14 december. De 
korte tanding aan de onderzijde 
is dus geen beschadiging, eerder 
een bewijs van echtheid. De rol
len werden uit vellen gesneden 
en de tandingen aan de boven-
en onderzijde van de zegels 
konden daardoor langer of korter 
worden. 
De in deze periode gebruikte 
zegels zijn te herkennen aan 
de gesneden linker- en rechter
zijde van de zegels. De machine 
sneed de zegels van de horizon
tale rol, dus aan de linker- en 
rechterzijde. Het afsnijden 
gebeurde niet zuiver recht. De 
zijden van de zegels zijn 'bol
vormig' afgesneden. Uiteraard 
werden de zegels ontwaard met 
een stempel Amsterdam. Het 
gaat daarbij bijna altijd om een 
kortebalkstempel; de stempel-
data lopen uiteraard van 10 tot 
22 december! 927. 

helemaal 100'% recht gebeurde. 
Dat zulke zegels veelal het 
predikaat 'beschadigd' krijgen 
is mijns inziens onjuist. Deze 
zegels zijn echt gebruikt door de 
Kas-Vereeniging. Het scheuren 
gebeurde niet door filatelisten 
maar door mensen van de 
postkamer. Deze echt gebruikte 
zegels zouden dus hoger ge
waardeerd moeten worden dan 
nu het geval is, daar ze steevast 
als beschadigd omschreven 
worden. Uiteraard zijn ook deze 
zegels voorzien van een stempel 
Amsterdam en ook hier gaat het 
in bijna alle gevallen om een 
kortebalkstempel; de stempel-
data lopen, zoals te verwachten 
valt, van 22 december 1927 tot 3 
januari 1928. 

Periode c. Nadat de Kas-Vereeni
ging op 3 januari was gestopt 
met het plakken van de 3-gaats 
roltanding, gingen de overgeble
ven rollen terug naar P&T. Vanaf 
eind januari werden deze overge-



bleven zegels aan het filatelis
tenloket in Amsterdam verkocht. 
Waarschijnlijk zijn er drie rollen 
aan het filatelistenloket geleverd. 
In Philatelie van februari 1928 
valt te lezen: 'Het zegel van 7'/^ 
cent is de laatste week van janu
ari aan de verzamelaarsloketten 
verkrijgbaar gesteld, uitsluitend 
in rollen.' In net maartnummer 
werd vervolgens gemeld dat de 
zegels niet meer aan de verza
melaarsloketten verkrijgbaar 
waren. Er bleek slechts een klein 
aantal zegels verkocht te zijn. 
De overgebleven zegels zouden 
vernietigd zijn. 
Bij alle gebruikte zegels met 
een andere stempelplaats dan 
Amsterdam en/of een stempel-
datum na 3 januari 1928 gaat 
het om exemplaren die werden 
aangeschaft aan het filatelisten
loket. De gebruikte zegels zijn 
vaak mooi afgescheurd (door 

35. Voorbeeld van een na ^januari 1928 
^ebruilrtc zegd. Het betreft een zeflel die 
ujerd ontiuaard met een reclamehand-
stempel De Lier, gebruikt in april 1929. 

filatelisten) en aan collega-ver
zamelaars gezonden. Zegels 
uit deze categorie zijn dus bijna 
altijd afkomstig van filatelistische 
post of werden op verzoek afge
stempeld. Naderhand zijn waar
schijnlijk nog wel op verzoek 
(onleesbare) hoekstempeltjes op 
zegels geplaatst op ongebruikte 
zegels. Misschien waren deze 
van dikke plakkers voorzien, had
den ze beschadigde gom of iets 
dergelijks. 

Hoe is het, met het voorgaande 
in het achterhoofd, mogelijk dat 
er blokken van vier zegels geveild 
zijn? De oplossing is eenvoudig. 
In de jaren '50 van de vorige 
eeuw (waarschijnlijk gaat het om 
juli 1950) verkocht het Postmu-
seum een deel van een van de 
beide vellen. Dat veldeel werd in 
blokken en stroken opgedeeld en 
daarna geveild. In het museum 
zijn nu nog het complete vel van 
200 zegels met het etsingnum-
mer L143 en een veldeel van 54 
stuks met het etsingnummer 
R 143 aanwezig. 

Onderzoek 
Om verdere conclusies over 
deze bijzondere zegels te kun
nen trekken, zijn de catalogi van 
de veilinghuizen Van Dieten 
en Rietdijk in Den Haag en de 
Nederlandse Postzegelveiling 
in Amsterdam bestudeerd. 
Het betreft de catalogi die de 

Noord-Hollandsch Landbouwcrediet 

KAS-VEREENIGING 
AMSTERDAM 

HAARLEM 

55. Een door de Kas-Vereemging op 28 december 1927 uerzonden brief, gericht aan 'Noord-Hollandsch Landboutucrediet' in 
Haarlem en gefrankeerd met een zegel met j-gaats roltandmg. 

genoemde veilinghuizen van 
1950 tot 2005 hebben verspreid, 
dus een periode van 55 jaar (zie 
tabel 1). 
Van alle geveilde gebruikte exem
plaren van zegels met 3-gaats 
roltanding is een kopie gemaakt, 
met als resultaat de gegevens 
die in tabel 2 te vinden zijn. 
Hieruit zijn tussen de veilingen 
onderling nog 40 dezelfde zegels 
geveild, waardoor het totaal 
aantal geveilde verschillende 
gebruikte zegels op 272 komt. 
Onderdeel hiervan zijn 14 paren, 
dus 28 zegels. 
Wellicht is een aantal zegels nog 
nooit geveild bij deze drie vei
linghuizen, maar het bestaande 
aantal gebruikte 3-gaats roltan-
dingzegels zal toch niet boven 
de 300 uitkomen. 
Behalve losse zegels en paren 
zijn er ook acht brieven bekend 
die met 3-gaats roltandingze-

gels zijn gefrankeerd. Van deze 
acht brieven zijn er vijf door de 
Kas-Vereeniging verzonden. 
Bij één brief gaat het om een 
vensterenvelop, de overige vier 
zijn verzonden aan 'Noord-Hol
landsch Landbouwcrediet' in 
Haarlem {afbeelding^6). De 
overige drie brieven zijn door 
filatelisten verzonden. 
Wat zegt het aantal van ongeveer 
300 gebruikte exemplaren? De 
zeldzaamheid komt goed tot 
uiting als we een vergelijking 
maken met de twee Nederlandse 
zegels van lo gulden, de NVPH-
nummers 80 en l o i . Van deze 
zegels zijn heel weinig exempla
ren vernietigd, omdat de zegels 
na gebruik via 's-Rijksveilingen 
werden verkocht aan filatelis
ten. Aangenomen wordt dat 
zestig procent van deze zegels 
daadwerkelijk gebruikt is; de 
resterende 40 procent zou dan 

Tabel i 

Veilinghuis 
Van Dieten 
NPV 
Rietdijk 
Totaal 

*: drie catalogi ontbreken 

Veilingnummer 
341 t/m 596 

117 t/m 383 

Aantal catalogi 
256 
180 

*264 
700 

Tabel 2 

Aantal geveilde zegels 
Dubbel geveild 
Unieke exemplaren 

Van Dieten 
176 
38 

138 

NPV 
96 
2 1 

75 

Rietdijk 
114 
15 
99 

Totaal 
386 ' 
74 

312 

ongebruikt of postfris zijn: 

NVPH Oplage Gebruikt 
80 22.445 60% = 13.467 
loi 24.992 60% = 14.995 

Van beide zegels zijn dus bijna 
vijftig keer zoveel gebruikte 
zegels bekend als van de zegels 
met 3-gaats roltanding! 
Als we een analyse maken van 
de gebruiksperiode van de 272 
gevonden zegels dan levert dat 
het volgende beeld op dat in 
t o W j (zie volgende bladzijde) is 
weergegeven. 
Als we vervolgens ook de zegels 
erbij betrekken die geen leesbare 
datum hebben, maar waarvan 
uit de kenmerken valt op te 
maken dat ze ook door de Kas-
Vereeniging zijn gebruikt, komen 
we tot de volgende aantallen: 

10 december-22 december: 
524-49 = loi exx. = 37% 

22 dcccmber-3 januari: 
28-1-23 = 51 sxx. = 18% 

Filatclistisch gebruik*: 
120 exx. = 45% 

Totaal 272 exx. = 100% 
*: Indusief ueel hoekstempeltjes = 
nagestempeld.' 

De conclusie is dus dat 45% van 
de gebruikte zegels niet is ge
bruikt door de Kas-Vereeniging. 

Antwoord op de vraag 
Aan het begin van dit artikel 
werd u een vraag gesteld: als u 
één zegel van de vier exemplaren 
van apeelding i voor uw collectie 
magkiezen, welke neemt u dan? 
Wellicht maakt u, nu u dit artikel 



Tabel 3 

Gebruiirt door de Kas-Vereenigirifl (met leesbare datum) 
Periode 10 december-22 december 
Periode 22 december-3 januari 
Totaal 

Verbruik per dag 
Aantal 1 3 1 5 8 4 9 0 10 
Dag 10 12 13 14 15 16 17 19 20 

za ma di wo do vr za ma di 

8 
21 

--de 
WO 

52 stuks - ig°/o 
28 stuks = io7o 
80 stuks = 29% 

4 3 I 2 6 7 I 
22 23 24 26 27 28 29 

do vr za ma di wo do 

3 
30 

vr 

2 1 1 
31 2. 3 

za ma di 

hebt gelezen heeft een heel 
andere keuze. De eerste zegel 
is gestempeld op lo december 
en is afkomstig uit de Multipost 
Stamp Affixing Machine (gebruiks-
periode a.), de tweede zegel is 
duidelijk van de rol gescheurd 
(gebruiksperiode b.), de derde 
zegel IS filatellstlsch gebruikt 
(gebruiksperiode c.) en de vierde 
zegel is een vervalsing! 

Vervalsingen 
Dat brengt ons meteen bij het 
laatste onderwerp van dit artikel. 
Een vervalsing maken loont 
het best als het om een dure 
zegel gaat. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat er veel valse 
exemplaren van zegels met 
3-gaats roltanding gemaakt zijn. 
Veel van die zegels zijn in één 
oogopslag als een vervalsing te 
herkennen. De meeste verval
singen zijn gemaakt van gewone 
zegels, NVPH-nummenyg. 

De zegels worden dan aan alle 
zijden ingekort, zodat alle tanden 
verdwenen zijn, waarna ze van 
een nieuwe (3-gaats rol)tanding 
worden voorzien (ajbeeidingj]). 
Een andere vervalsingsmogelijk-
heid is om bij zegels met tweezij
dige roltanding (NVPH-nummer 
24) vier gaatjes dicht te maken, 
waardoor een 3-gaats roltanding 

ontstaat. Een voorbeeld hiervan 
is de vierde zegel van afbeel
ding 1. Aan de achterzijde van 
deze zegel zijn de vier dicht
gemaakte gaatjes beter te zien 
[afbeelding ̂ S). 
Hoe dom kun je zijn! je hebt een 
hele echte en mooie zegel met 
3-gaats roltanding [afbeelding 
^c)), gestempeld op 28 decem-

Linl<s: ^j. Zegel luaaruan de zijden zijn ingekort en daarna opnieuui (met veel te kleine 
gaatjes) getand werden. Midden: ;^8. Achterzijde uan de vierde zegel van ajbeeldmg 1. Er 
zijn vier gaatjes dichtgemaolrt, ivaardoor een zegel die oorspronkelijk tiveezijdige roltan
ding had in een zegel met 5-gaats roltanding is veranderd. Rechts: 59 Een echte 3-gaats 

roltanding. Aan de rechterzijde is echter een nieuive tanding aangebracht: dom, dom, dom' 

ber, dus van de rol gescheurd 
met als karakteristiek kenmerk 
'geen mooie tanding'. De 
eigenaar vond dit ook en heeft 
de rechterzijde van de zegel van 
een nieuwe tanding voorzien! Als 
je die zegel dan vervolgens naar 
een keuringsdienst stuurt, komt 
er een certificaat bij dat meldt 
dat de tanding vals is. jammer 
hoor! 
Als u aanvullingen hebt op (of 
opmerkingen over) dit artikel, 
dan bent u van harte uitgeno
digd om te reageren. Stuur uw 
reacties naar de auteur; zijn 
adres is De Binnenhorst 10, 
7909 CM Hoogeveen. U kunt 
ook bellen (0528-268642) of 
mailen [h.hospers@inter.nl.net). 

Geraadpleegde literatuur: 
Klavcr-vier, Personeelsorgaan van de 
Kas-Vereeniging van september 1950. 
Diverse edities van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelic. 
Geschiedeniskaarten uit het Museum 
voor Communicatie. 
Archief Koninklijke bibliotheek in 
Den Haag. 
Veilingcatalogi van Van Dieten 
Postzegelvelingen, Rietdijk Postze-
gelveilingen en De Nederlandsche 
Postzegelveiling (1950-2005). 

Dankbetuiging 
Bij de totstandkoming van dit artikel 
werd hulp verleend door Marijke 
van der Meer, bibliothecaris van de 
Bondsbibliotheek in Baarn en Mo
nique Erkelens, conservator bij het 
Museum voor Communicatie in Den 
Haag. Hartelijk dank hiervoor! HH 
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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-A'dam) 

mailto:h.hospers@inter.nl.net


DE ZEGEL VAN 5 CENTIMES IN 
HET TYPE 'CHARLOnE DE FACE' 

Timbre manque* gaat aan verzamelaarsneuzen voorbij 
DOOR E D W I N V O E R M A N , R O T T E R D A M 

Sinds enige tijd doet de auteur van de nu volgende bijdrage onderzoek naar de 

Luxemburgse emissie Charlotte de face van 1921 en volgende jaren. Ook de nooit 

uitgegeven zegel van 5 centimes kwam daarbij uiteraard in zijn vizier. Waarom ging 

deze zegel aan onze {verzamelaars)neuzen voorbij? 

De emissie Charlotte deface is 
gedrukt bij Johan Enschedé in 
Haarlem, naar een gravure van 
Henri ChefFer. In het archief 
van Enschedé is de volledige 
uitgaande correspondentie (in 
kopie) van Enschedé met de 
Luxemburgse postale autoritei
ten aanw/ezig. Hoewel ervan de 
inkomende post niets bewaard 
is gebleven, biedt de eenzijdige 
uitgaande correspondentie in 
de meeste gevallen voldoende 
houvast om een goed beeld te 
krijgen van de geschiedenis van 
deze boeiende emissie. 

Non-émis 
Het begrip non-émis is de meeste 
filatelisten wel bekend: het 
betreft een zegel die wel werd 
gedrukt, maar niet tot uitgifte 
is gekomen. In het geval van 
de zegel van 5 centimes in het 
type Charlotte deface is het niet 
eens tot de druk van de zegel 
gekomen, maar bleef het bij een 
aanvraag van Luxemburgse kant 
tot de aanmaak van een zegel 
van 5 centimes. 
Wij weten inmiddels dat de 
Luxemburgers uiteindelijk, in 
hun behoefte aan zegels van 
5 centimes, in eerste instantie 
hebben gekozen voor het over
drukken van de zegel van 10 cen
times in groengele kleur (Prifix 
nummen59) en later overgingen 
tot het in eigen beheer drukken 
van de zogenoemde Wapenzegel 
in boekdruk (Prifix nummer 150). 
De overdruk van de Charlotte-
zegel kwam uit op 1 september 
1925 en de Wapenzegel op 6 
april 1926. 
De vraag is nu waarom Luxem
burg voor een overdruk koos en 
niet voor het completeren van de 
lopende serie, die toch al door 
Enschedé werd gedrukt. Viel de 
offerte van Enschedé misschien 
te hoog uit? Waren er nog zoveel 
exemplaren van de zegel van 10 
centimes voorhanden waarvoor 
geen emplooi meer was? Of 
heeft de Luxemburgse Directie 
der Postenjen zich gestoord aan 
de evidente fout in de brief van 
Enschedé van 29 januari 1923, 
waarin Enschedé zich richt tot 

de Controleur in plaats van de 
Directeur er\ heeft men daar 
desinteresse uit afgeleid of het 
als een belediging ervaren? We 
zullen het wel nooit weten. 

Kostenbesparing 
Het meest waarschijnlijk is 
toch dat de Luxemburgers de 
aanmaak van een zegel van 
5 centimes door Enschedé 
te duur vonden en dat er om 
die reden voor de goedkopere 
overdruk is gekozen. Het Luxem
burgse postbedrijf had in de 
jaren twintig van de vorige eeuw 
immers opdracht om de kosten 
te drukken [Eis Post, pagina 170). 
Bovendien moeten we niet ver
geten dat de Luxemburgse frank 
in die tijd was gekoppeld aan de 
alsmaar devaluerende Franse 
frank (25 procent waardever
mindering alleen al tussen 1 juli 
1922 en 1 januari 1923), terwijl de 
rekeningen van Enschedé moes
ten worden voldaan in destijds 
keiharde Hollandse guldens. 
Dit leidde geregeld tot de vraag 
van Luxemburgse zijde of de 
rekeningen van Enschedé niet 
wat konden worden gematigd. 

het eerst sinds i88o de opdracht 
verloor voor het vervaardigen van 
de courante postzegels van het 
Groothertogdom en ook geen 
opdracht kreeg een zegel van 5 
centimes in het type Charlotte de 
face te vervaardigen. 
Feit is dat onderstaande brief 
van Enschedé laat zien dat wij 
filatelisten bijna een zegel van 
5 centimes van deze prachtige 
emissie rijker waren geweest. 
Geen enkel buurland van Luxem
burg (Nederland, België, En
geland, Duitsland en Frankrijk) 
drukte zijn courante zegels in 
1923 nog volgens de dure plaat-
drukmethode. Alleen Luxemburg 
hield vast (en deed dat na 1926 
ook met de nieuwe emissie 
Charlotte de profil) aan de fraaie 
maar kostbare plaatdrukmetho-
de voor zijn courante zegels. 

Keuze opdrukzegel 
Tot en met novemben922 
waren er door Enschedé vier zen
dingen van de groengele zegel 
van 10 centimes naar Luxemburg 
verstuurd. In totaal kwam dat 
neer op 3.443.600 zegels: 

Door Enschedé naar Luxemburg 
verzonden zegels van 
10 centimes geelgroen 

Datum Aantal zegels 
i i ju l i ig i i 543.600 

Opdrukzegel'Cl^arlotte de face'5 op IOC. 8 juni 1922 1.060.000 
4novemberig22 1.650.000 

29 november 1922 190.000 Enschedé verdedigde zich dan 
door te zeggen dat het bedrijf 
nu eenmaalkosten maakte in 
guldens en niet in franken. 

Opdracht kwijt 
Los van allerlei intriges over het 
gunnen van de daaropvolgende 
emissie {Charlotte de profil van 
1926) zal de veel lagere kost
prijs per zegel die de American 
Bank Note Company in rekening 
bracht de belangrijkste reden zijn 
geweest waarom Enschedé voor 

Ie 29 Janvier 23 

iVlonsieur Ie Directeur de 
1'Administration des Postes 
et des Télégraphes 
LUXEMBOURG 

Monsieur Ie Directeur, 

En vous accusant bonne reception de votre lionorée lettre N0.401 
A du 17 de ce mois, nous avons 1'honneur de vous faire savoir que 
la fabrication du materiel, nécessaire pour 1'impression des tim
bres de 5 centimes en taille douce ä l'effigie de S.A.R.. Madame la 
Grande Duchesse pourra se faire sans délai. Nous estimons que 
les frais de tout materiel monteront ä la somme de F.507,- (cinq 
cents sept florins hoUandais). 

En vous remerciant pour votre demande nous serions heureux 
si vous voudrier nous charger de l'impression de ce timbre qui 
complètera la belle série. 

Veuillez agréer, Monsieur Ie Controleur, l'assurance de notre 
parfaite consideration. 

Brief van Joh. Er^schedé aan Luxemburgse PTT: ...geen directeur maar 'controleur'.. 

De oplage is ongeveer gelijk aan 
die van de violette zegel van 
6 centimes (3.5 miljoen stuks), 
iets meer dan de oplage van die 
van 15 centimes in bruinolijf (2.3 
miljoen stuks), maar beduidend 
minder dan de oplagen van de 
zegels van 25 centimes groen 
(5.8 miljoen stuks) en 30 centi
mes karmijn (5.8 miljoen stuks). 
De enige reden voor de keus van 
de overdruk van de groengele 
10 centimes zegel moet zijn 
geweest de kleurverandering bij 
de zegel van 10 centimes: van 
groengeel naar bruinolijf (Prifix 
151); de zegel in de nieuwe kleur 
zag op n december het licht. 
Er waren kennelijk nog zegels 
van 10 centimes in de groengele 
kleur over die een bestemming 
zochten. Bovendien paste de 
groene kleur mooi in het UPU-
schema. 

Tarief en gebruik 
Op T Septem ben 925 werd het 
tarief voor drukwerk en mon
sters verhoogd tot 5 centimes 
en op T oktober 1925 werd ook 
het krantentarief verhoogd tot 5 
centimes. 

De opdrukzegel 5 op 10 centi
mes is voornamelijk te vinden 
op ansichtkaarten naar België 
en op binnenlands drukwerk en 
visitekaartjes. Een enkele keer 
treffen we de zegel ook aan als 
bijfrankering. 



VOLLE MAAN IN DOESBURG 
Een avond bij De Globe, afdeling Doesburg/Hengelo 

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

Thuisgekomen schenk ik me 
eerst maar eens een royale 
whiskey in. Even bijkomen. De 
terugweg regende het katten en 
honden, zoals de Engelsen zeg
gen. Rare jongens, die Engelsen. 
Gelukkig heb ik er geen enkele 
gezien in Doesburg. Dat zou ik er 
niet bij hebben kunnen hebben. 
Want het was al zo n hectische 
dag. Van een rustige voorberei
ding op de postzegelavond was 
niets gekomen. 

Vol adrenaline was ik afgereisd. 
Gelukkig naar Doesburg. Alleen 
die plaatsnaam is al rustge
vend. Spreekt u het maar eens 
langzaam uit. Onthaastend, hè? 
Van afstand lonkt de parmantige 
torenspits me al toe. Als ik de 
auto uitstap, is het nog droog en 
zie ik dat het volle maan is. Wat 
betekent dat voor een postzegel
vereniging? Nou, loopt u maar 
eens mee naar binnen. Nee, niet 
dat gebouw rechts. Daar staan 
inderdaad heel wat mensen 
buiten, maar dat lijkt me toch 
meer de supportersvereniging 
van de plaatselijke FC. Of een 
oprichtingsbijeenkomst van een 
gemeentelijke nogal te rechtse 
partij. Daar moeten we niet zijn. 
Nee, dat andere gebouw, van 
Stichting Welzijn Ouderen, waar 
de Thuiszorg zetelt, en ook een 
bord hangt van het Graafschap 
College: dat lijkt me meer kans 
te maken. 

Binnen wijst een beschaafd 
geroezemoes me de weg naar 
een wat groot uitgevallen huiska
mer. Tafeltjes met kleedjes, een 
hoek met spelletjes, cd's en een 
beeldbuis. En aan de andere kant 
een schuifdeur die nu nog dicht 
is, maar verrassingen belooft. Ik 
word meteen welkom gehe
ten door een allervriendelijkst 
groepje mensen. Ze zitten vlak 

bij het spelletjeshoekje en dat 
trok me wel. We halen samen 
koffie en ik krijg ongedwongen 
inside informatie. Zo leer je 
altijd wat. Bijvoorbeeld dat ik 
goed zit in Doesburg. Want in 
Doetinchem moet ik niet zijn. 
Daar is het niet gezellig, aldus 
een lid van Doetinchem, die nota 
bene hier de bijeenkomst komt 
bezoeken. Een ander bevestigt 
dat even later ongevraagd. Ik zou 
er bijna heengaan om het eens 
te checken. Maar dat gaat van
avond niet, want de voorzitter en 
secretaris komen gebroederlijk 
een handje geven. Ze beweren 
in mij een vreemd gezicht te 
zien. Nu heb ik inderdaad altijd 
al mensen willen ontmoeten 
die gezichten zien, maar dit lijkt 
me toch niet het juiste moment. 
Ik laat hen lekker doortwijfe-
len. 'Zou hij het zijn of niet?' 
Merken jullie vanzelf jongens. 
Ik heb ze wel even gevraagd 
naar het programma, want een 

internetsite heeft de vereniging 
niet. Dus heb ik geen idee wat 
er vanavond gaat gebeuren en 
ook de voorzitter maakt me niets 
wijzer. Gelijk heeft-ie: dan had 
ik ook maar open kaart moeten 
spelen. 'Het is vanavond het 35-
jarig jubileum en vandaar dat de 
avond vol verrassingen zit.' Maar 
mijn tafelgenote is heel attent en 
laat me meteen een uitnodiging 
zien waar precies in staat wat er 
vanavond gaat gebeuren. Eigen
lijk niets, behalve een verloting. 
Maar dat is dan wel het hoogte
punt van de avond, verklaart een 
ander Hij komt speciaal daar
voor elke maand. Nou, dan hoop 
ik maar dat hij vaak prijs trekt. 

Iets na achten verwelkomt de 
voorzitter de aanwezigen en ver
telt dat de vereniging ter gelegen
heid van het jubileum voor ieder
een een speciaal postzegelmapje 
heeft laten maken. Hij reikt het 
eerste exemplaar uit aan degene 

die de beelden hiervoor heeft 
verzorgd en vervolgens krijgt elke 
aanwezige een exemplaar. Als 
hij bij onze tafel komt, vraagt de 
voorzitter voor de zekerheid nog 
eens of ik geen lid ben. Nee, dus 
consequent slaat hij me over 
Oei, toch een inschattingsfoutje. 
Maar inwendig triomfeer ik. Blijk
baar tot nu toe nog niet herkend. 
Tijd om maar eens wat aante
keningen te gaan maken, want 
zo'n mapje wil ik natuurlijk niet 
missen. En inderdaad, de heren 
waren er toch niet gerust op en 
hebben me stiekem behoorlijk 
in het oog gehouden. Na een 
minuut of tien krijg ik toch een 
exemplaar 'Want er waren er nog 
wat over.' 

Ook ter gelegenheid van het ju
bileum krijgt iedereen een gratis 
kopje koffie aangeboden. Vorige 
maand was dat een gratis borrel. 
Tja, dan staat het nu één-één 
tussen de voorzitter en mij. De 
datumkeuze is een inschattings-
foutjevan mij gebleken. Daar 
heeft-ie me mooi te pakken. 

Ondertussen vertelt iemand iets 
over de online Michel-catalogus. 
De leden luisteren ademloos toe 
naar passwords voor de email op 
de website. En trucjes om via een 
omweg aan de catalogusnum
mers te komen. Gelukkig staat 
de handleiding op een papiertje. 
Het geheel is wel fraudegevoelig, 
geeft hij toe. En eerlijk gezegd 
(ijkt het me ook niet helemaal 
de bedoeling van Michel. Dat 
iemand een abonnement neemt 
en vervolgens zijn inlogcode aan 
een paar honderd anderen geeft 
die allemaal op de kosten van 
dat ene abonnement de Michel 
kunnen raadplegen. Is dat nu wel 
zo'n goed idee van een postze
gelvereniging als De Globe? Of 
maak je zo je goede naam toch 
niet wat te schande? Gelukkig 
hoefik daar niet verder over na te 
denken, want een ander begint te 
roepen: 'We jassen de verloting 
er even door' Wat zullen we nu 
krijgen? Het hoogtepunt van 
de avond effe erdoorjosse? Mijn 
tafelgenoten kijken enigszins 
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ontgoocheld naar elkaar. En 
ze hebben pech. Want waar 
normaal de tafel waar ik plaats
neem, ruim van prijzen voorzien 
wordt, blijkt dat vanavond geheel 
anders te gaan. Geen enkele! 
Volle maan, merkt u wel? 

En daar gaat dan eindelijk de 
tussenwand open. De voorzitter 
roept nog iets over de zilveren 
postzegel van 2001, maar het 
geroezemoes na het hoogtepunt 
van de avond overstemt dat vol
ledig. Alsof er een lopend buffet 
klaar staat, zo stort men zich 
op de tafel die achter de wand 
verstopt stond, boordevol gevuld 
met postzegels. De winkel is nu 
geopend. De huiskamer loopt 
leeg. En ik wat rond. Even her 
en der een praatje maken, 'Ja, 
ik kom voor de verloting, dat is 
wel het belangrijkste.' Als ik zijn 
buurman vraag wat voor hem 
het hoogtepunt van de avond is, 
schatert hij het uit: 'Het hoogte
punt? Dat komt na de postzegel
vereniging pas.' Ach natuurlijk, 
het is volle maan. 
Toch maar even vragen hoe 

die verlotingsmeneer dat voor 
elkaar krijgt. Het blijkt dat hij 
waardevolle prijzen weggeeft. 
"Vanavond hebben we echte 
postfrisse series. Uit de jaren 
'50 en zo". Blijkbaar zie ik er zelf 
ook nogal postfris uit, want hij 
voegt er verduidelijkend aan toe: 
'Dus zonder plakker' Dat lijkt me 
inderdaad een hoogtepunt. 

Een eindje verder zie ik een 
opvallende verschijning. Die had 
ik natuurlijk de hele avond al 
gezien, maar nu is het moment 
daar Niet elke postzegelver
eniging is in het bezit van een 
jongedame van 17, dus die moe
ten we nodig ondervragen. Het 
blijkt het laatste jeugdlid te zijn. 
Ja, als er geen andere jeugdigen 
meer zijn, dan moetje maar met 
de volwassenen meedoen. En 
ze heeft het reuze naar haar zin. 
Babbelt lustig mee met iedereen. 
Maar haar moeder is er wel bij 
en dat lijkt me zeer verstandig. 
Het is vanavond tenslotte volle 
maan. Er schiet me meteen een 
tip voor mijn compagnon
voorzitter te binnen: Maak haar 
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Beoordeling De Globe 
afdeling DoesburgHengelo 

Bezocht op 9 maart 2009 
Aantal leden: 50 
Aantal aanwezigen: ongeveer 35 ; 

Positief: 
• Knusse zaal 
• Plezierige barbediening 
• Attente leden 
• Reden voor een jubileum 
• Hoge opkomst 

Negatief: 
• Louche digitale handleiding 
• Handelaar die geen handelaar is 
• Te weinig leden onder de 20... 
• ...en ook onder de 40 

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

hhhh 

erelid! Waarom altijd iemand 
die 50 jaar voorzitter geweest is 
en bijna neervalt erelid maken? 
Het is voor de man leuk, maar 
wat heeft de vereniging daar 
aan? Mij lijkt het veel zinvoller 
om een jeugdlid dat met stopt, 
maar doorgaat, daarvoor in 
aanmerking te laten komen! Het 
is even een andere denkrichting 
en niemand zal het wel serieus 
nemen, maar ik denk wel eens 
dat postzegelverenigingen te 
veel klagen dat het allemaal 
zo minder wordt. En te weinig 
vernieuwend denken. 

Maar we dwalen af Terug naar 
Doesburg, waar de handelaar 
achter de vouwwand de ergste 
drukte gehad heeft. Even vragen 
dus. Volgens de aankondi
ging van de voorzitter is hij er 
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vanavond voor het eerst en zal 
hij elke maand blijven komen. 
Hij schijnt het hele buitenland 
te koop te hebben. De man 
bevestigt dit. Hij heeft ongeveer 
alles te Koop. Maar, voegt hij er 
aan toe, 'ik ben geen handelaar 
Ik heb heel veel gekocht, en moet 
dit nu weer kwijt.' Nee, dat is 
natuurlijk geen handel. Begrijpt 
u het? Het zal de volle maan wel 
zijn. 
Kwart over negen, een derde 
van de aanwezigen is al weer 
weg. De verloting is geweest, de 
geheimen achter de schuifwand 
zijn onthuld, de koffie genoten, 
wat valt er meer te benoemen? 
Ook ik stap in de auto. Don
kere wolken trekken richting 
de volle maan. Benieuwd wat 
we volgende maand weer gaan 
meemaken. 

OOK ZO DAPPER? 

Kan uw vereniging tegen een 
stootje? Is uw club net zo 
dapper als De Globe afdeling 
Doesburg/Hengelo? Kunt u 
het oordeel van Mr. X, onze 
kritische rapporteur, pro
bleemloos aan? 
Zo ja: meld u aan  dat kan 
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(a)tip.nl 



NEDERLANDSTALIGE TIJDSCHRIFTEN: 
DAAN KOELEWIJN - BUITENLANDSE 
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MadameVeuveToujicMc'douiar .. eenimagmamweduwe.. 

NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

De weduwe Médawar 
Steeds meer bladen die 
we voor u lezen ver
schijnen tegenwoordig 
op A4-formaat en in 
kleur. Ook het bulletin 
van de contactgroep van 
Frankrijk-verzamelaars, 
Marianne, doet mee aan 
deze positieve ontwik
keling. Het voor me 
liggende nummer valt op 
door een prachtig post
stuk op de omslag. Het is 
een aangetekende brief, 
verzonden vanuit Libanon 
naar Madame Veuve Toufic 
Médawar in Saint-Denis 
op Reunion. Het stuk 
stamt uit 1943. 
In het bulletin wordt het 
verhaal van dit poststuk 
verteld. Het blijkt dat er 
meer brieven bestaan, 
gericht aan deze weduwe. 
Soms woonde mevrouw 
Médawar in Reunion, een 
andere keer op Mauritius. 
Een reislustige dame, zou 
je denken. Het blijkt ech
ter dat deze weduvwrouw 
helemaal niet bestaan 
heeft. Een postzegel
handelaar in het Liba
nese Beiroet verzond deze 
kleurrijk gefrankeerde 
brieven naar een gefin
geerde persoon. Maar wat 
gebeurt er als je een brief 

o aangetekend verstuurt en 
° hij kan niet worden be-
— zorgd? Dan komt hij weer 
s bij de afzender terug. En 
^ omdat het oorlog was, 
i kwamen de poststukken 
2 met allerlei interessante 
= stempels en strookjes 

terug. Voor de afwisseling 
liet de vernuftige postze
gelhandelaar ook nog een 
aantal brieven aan de we
duwe verzenden door een 
zekere kapitein Thoreau. 
Uiteraard klopte er niets 

van de posttarieven. Als er 
maar mooie plaatjes op de 
zegels zaten en de kassa 
bij de handelaar maar 
bleef rinkelen. Dus als u 
mooie Libanese poststuk
ken tegenkomt, houdt 
dan genoemde weduwe in 
de gaten. 

Engelen 
Ab Klomp schreef een 
artikel getiteld Engelen 
bestaan niet... of toch' We 
kwamen het tegen in 
Waalzegel, het vorig jaar 
met de Filatelie Vereni-
gingsbladprijs bekroonde 
blad van de afdeling 
Nijmegen van de NVPV. 
Het gaat in het artikel 
uiteraard over engelen op 
postzegels. Na lezing van 
het verhaal was ik weer 
heel wat wijzer gewor
den. De naam 'engel' is 
afgeleid van het Griekse 
woord angelos, dat bode of 
gezant betekent. Het zijn 
boodschappers van God, 
hoewel het overbrengen 
van boodschappen niet 
hun enige werk is. Zij 
bezitten ook bijzondere 
vermogens en krachten. 
De engelen zijn onderver
deeld in negen klassen. 
Bekende groepen zijn de 
serafijnen, de cherubij
nen, de aartsengelen 
en de engelbewaarders. 
Beroemde aartsengelen 
zijn Michael (aanvoerder 
van de engelen), Gabriel 
(een echte boodschapper) 
en Rafael (de genezer). 
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Engelen zijn uiterst muzi
kaal, kunnen fantastisch 
zingen en bespelen vele 
muziekinstrumenten. 
Helaas bestaan er naast 
goede engelen ook 
slechte. Dat zijn de geval
len engelen of duivels. Zij 
komen niet veel voor op 
postzegels. Maar geniet 
vooral van de goede enge
len. Misschien herkent u 
ze wel in uw kinderen of 
uw partner. 

Ieder op zijn manier 
Driemaandelijks 
verschijnt Belgaphil, 
het officiële bondsblad 
van de Koninklijke 
Landsbond der Belgi
sche Postzegelkringen 
(KLBP). Kenmerkend 
voor dit mooi uitgevoerde 
blad is dat elk nummer 
behalve de gebruikelijke 
bondsmededelingen ook 
steeds een diepgravend 
filatelistisch artikel bevat 
en een verhaal voor de 
gewone verzamelaar. In het 
voor me liggende num
mer is een studie van de 
hand van Marcel van der 
Muilen te vinden, getiteld 
De bezettingszegcis in de 
Ojpciele Belgische Postzegelca
talogus anders bekeken. Het 

betreft de Duitse zegels 
van het type Germania 
met opdruk Belgien en 
nominale waarden in 
Belgische munt voor het 
Gouvernement-Generaal 
en dezelfde zegels voor 
het Etappegebied, zonder 
de landsnaam Belgien, dus 
met alleen een opdruk 
van waarden in de Belgi
sche munteenheid. Deze 
zegels werden uitgegeven 
en gebruikt tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. Een 
fantastisch artikel voor 
gevorderde Belgiè-speci-
alisten. 
In hetzelfde nummer ont
moet Ivan van Damme, 
ondervoorzitter van de 
KLBP Vlaanderen, een 
verzamelaar die naar hij 
zegt alleen uoor zijn plezier 
uerzamelt en niet om mee te 
doen aan competitie. Deze 
meneer vertelt aan Ivan 
hoe hij in de vijftig jaar 

dat hij postzegels verza
melt, geregeld van verza-
melgebied veranderde. 
Eerst hield hij zich bezig 
met België in blokjes van 
vier. Toen dat te prijzig 
werd stapte hij over op 
scheepsstempels. Toen 
kwamen de 'vogeltjes' van 
Buzin. Ik citeer: Ik begon de 
zegels op aparte bladen te zet
ten, zocht de beschrijving uan 
de vogeltjes, zocht een Joto oj 
beeltenis van die vogeltjes en 
dat kivam allemaal op dat 
blad. Steeds kivam er ook 
een gestempelde zegel bij, het 
ivas zoekiverk om een mooi 
a_ftestempelde zegel te vinden. 
Ik genoot opnieuiv van mijn 
hobby en leerde veel bij over 
de vogels en over de natuur. 
Later kwamen er ook nog 
de Belgische bloemen-
zegels bij. Zo zien we dat 
we onze hobby elk op 
onze eigen wijze kunnen 
beleven. Elk vogeltje 
zingt zoals het gebekt 
is. Uitstekend, dat de 
filatelie, beleefd uit ver
schillende invalshoeken, 
in genoemd magazine de 
ruimte krijgt. 

Hoe komen we aan 
roltanding? 
Ongetwijfeld weten veel 
van mijn lezers wat een 
Poko is, maar om het 
geheugen van enkelen op 
te frissen en om dit stukje 
te kunnen begrijpen, even 
een definitie. Poko is de 
afkorting van Porto-Kon-
troll-Kasse, de naam van 
een Duits apparaat voor 
postzegelrollen, waarmee 
postzegels op brieven 
konden worden geplakt. 
En dat waren dan zegels 
met firmaperforaties. 
In Perfinpost, het blad 
van de in 1987 opgerichte 
Perfin Club Nederland, 
las ik een verhandeling 
die werd geschreven door 
Jan L. Verhoeven en die 
gaat over het vervaardigen 
van de postzegelrollen 
met zegels voorzien van 
een perfin. De rollen post

zegels braken regelmatig 
af tijdens het frankeren. 
Dit l<wam door de grote 
trekkracht die nodig was 
om de rol door de ma
chine te schuiven. De aan
gebrachte perfins droegen 
bij aan dit breekwerk. Op 
verschillende manieren 
is geprobeerd het breken 
van de rollen te voorko
men, zoals het gebruik 
van dikker of sterker 
papier of het gebruik 
maken van een fijnere 
tanding. De importeur 
van de plakmachine 
bedacht een goede oplos
sing. Hij stelde voor om 
een paar perforatiegaatjes 
aan de korte zijden van de 
zegels weg te laten. Dit 
was de geboorte van de 
roltanding. Zo kennen wij 
als enig land in de wereld 
deze vreemde tanding-
soort, die louter en alleen 
is ontstaan omdat we 
Poko-machines gebruik
ten. Alleen Danzig bracht 
later nog twee waarden 
uit met hoekroltanding 
voor gebruik in automa
ten. 

Feest in de Zaanstreek 
Ha, ujeer een nieum tijdschrift 
in de ujereld van de jilatelie, 
dacht ik, toen De Post
hoorn Zaanstreek bij mij 
werd bezorgd. Toen ik 
wat verder keek bleek het 
een jubileumnummer te 
zijn van de mij al jaren 
bekende Hoornblazer, 
het blad van de postzegel
vereniging uit de Zaan
streek. Deze club blijkt De 
Posthoorn te heten en werd 
onlangs zeventig jaar. Dit 
feestnummer mag er zijn, 
met zijn keur aan goede 
en mooie artikelen. We 
troffen een informatief 
verhaal aan over raket-
post, een onderwerp dat 
niet helemaal serieus 
wordt genomen. Vooral 
de Nederlandse bijdrage 
aan deze experimenten 
worden onder de loep 
genomen, waarbij raket-

Niet uoor honderd procent serieus te nemen. Nederlandse raketpost. 



speciahsten als Thoolen, 
Roberti en De Bruijn 
als producenten van 
deze fantasieproducten 
worden belicht. De auteur 
besluit met een vraag: 
Moeten we raketpost serieus 
nemen' En hij geeft meteen 
het antwoord: Dat maairt 
u natuurlijk zelf uit. Ik ujord 
altijd een beetje opstandy als 
autoriteiten roepen dat iets 
nietma^. 
Voor thematici werd het 
verhaal De Zaanstreek: 
een industrieel paradijs 
geschreven. Het handelt 
over de houtzaagmolens 
en de papiermolens. ; 
Dan zijn aan de beurt het ' 
produceren van zeildoek, 
dit bedrijf ging later ook 
linoleum vervaardigen. 
Behalve genoemde be-
drijvigheden was ook de 
voedselindustrie van on
gekend grote betekenis. 
Dan komen we een bij
drage tegen over stempels 
op zegels van Curasao en 
Suriname. De schrijver 
heeft uitstekend litera
tuuronderzoek gedaan 
en het resultaat mag er 
wezen. Vervolgens een 
verhandeling over de lu-
minescerende postzegels 
die vanaf 1962 in ons land 
zijn uitgegeven. Onder de 
ultraviolette lamp lichten 
deze zegels prachtig op. 
Wat bij dit artikel vooral 
opvalt is dat de lichtge
vende zegels perfect zijn 
gefotografeerd, zodat 
goed te zien is of ze op 
fluorescerend, fosfores-
cerend of gewoon papier 
zijn gedrukt. 
Het tanden van postze
gels wordt in een ander 
artikel uitvoerig toege
licht. De auteur begrijpt 
best dat verzamelaars 
meer belangstelling heb
ben voor vrolijk gekleurde 
postzegels of stempels 
van kleine plaatsen, dan 
voor die saaie tandingen 
- maar toch... na lezing 
van deze bijdrage zult u 
ongetwijfeld met meer 
respect naar de tandingen 
van zegels kijken. 
Tenslotte neemt een 
verzamelaar van velrand-
bijzonderheden ons mee 
naar de Nederlandse 
portzegels van 1912. Een 
diepgravend verhaal over 
deze boeiende materie. 
De auteurs van deze 
artikelen zijn Jan Kluft, 
Jos Stroom, BertVenema 
en John Dehé, die tevens 
eindredacteur was. Het 
jubileumnummer van 
de Hoornblazer is een 
prachtig, in kleur uitge
voerd magazine. Echt een 
bewaarnummer. 

DAAN KOELEWIJN 

BUITEHLANDSE BLADEN 

Contributie terug 
Het prestigieuze blad The 
London Philatelist (offici
eel mededelingenblad van 
de Royal Philatelie Society 
London) biedt altijd al 
veel interessante leesstof, 
maar voor het maartnum
mer heeft de redactie nog 
eens extra uitgepakt. Bij 
die editie zit namelijk een 
bijlage van tachtig pa
gina's, geschreven door 
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The London Philatelist: kloeke 
bijlade geeft blad extra ujoardc 

John Sacher en getiteld 
The Oil Rivers and Nyer 
Coost Surcharged Provision
als and Bisected Stamps. Dat 
het om een onderwerp 
gaat dat vrij specialistisch 
is, zal wel duidelijk zijn. 
IMaar wat een uitstekend 
idee om zo'n studie - die 
het als aparte publicatie 
wellicht niet gered zou 
hebben - voor een relatief 
breed publiek beschik
baar te stellen. De leden 
van de RPSL hebben zo 
hun bescheiden contribu
tie weer heel gemakkelijk 
terugverdiend. 

Tiendaagse weken 
Het is altijd met enig ont
zag dat we The Collectors 
Club Philatelist open
slaan. Het blad - boekje is 
een beter woord - is altijd 
tot de nok toe gevuld met 
interessante bijdragen. 
In het nummer van maart/ 
april is onder andere 
een bijdrage van Kees 
Adema - Filatelie Follies 
- te vinden. Hij behandelt 
daarin de ruim dertien 
jaar durende periode 
(1792-1805) waarin in 
Frankrijk een alternatieve 
kalender werd gehan
teerd. Deze kalender was, 
aldus de bedenker Gilbert 
Romme, gebaseerd op ra
tionele principes. Nieuwe 
maandnamen en weken 
van tien dagen waren het 
gevolg. Onnodig te zeg
gen dat de 'alternatieve 
data' niet correspondeer
den met de Frankrijk 

Domai/u:i naUoiiOMSC. 
Assigiiat 

de////./;iiv'res, 
Iia3-al>I<vait ]>o£-leur. 

Assignat met daarop zouiel '1792' als '1' alsjaartal (collectie W Ahlers) 

omringende landen, wat 
posthistorici uiteraard de 
nodige hoofdbrekens kan 
bezorgen. 

Luchtig onderwerp 
Aan de naam 'Lockheed' 
zal in Nederland nog 
geruime tijd een smaakje 
zitten, maar er valt aan de 
vliegtuigbouwer natuur
lijk veel meer te beleven 
dan alleen verhalen over 
smeergeld. lan Hamil
ton, de man die voor het 
Engelse handelshuis 
Stanley Gibbons de 
catalogus Collect Aircraft 
on Stamps samenstelde, 
neemt in Gibbons Stamp 
Monthly de geschiede
nis van het Amerikaanse 
bedrijf onder de loep. Het 
is een groot en gevarieerd 
gebied dat Hamilton 
bespreekt en het lukt hem 
dan ook niet dat in één ar
tikel te doen. In aflevering 
I (maait 2009) zet hij zijn 
tanden in het onderwerp: 
hij beschrijft hoe moeilijk 
het bedrijf het in de 
beginjaren had, welke pi
oniers het aandurfden om 
met de eerste toestellen 
het luchtruim te kiezen 
en hoe de onderneming 
geleidelijk aan uitgroeide 
tot een wereldconcern. 
Interessant om te weten: 
van geen enkele vlieg
tuigbouwer zijn meer 
toestellen afgebeeld op 
postzegels dan Lockheed. 
Wordt vervolgd. 

Ondergeschoven kind? 
Wolfgang Maassen, 
president van de interna
tionale organisatie van 

filatelistische journahsten 
AIJP, doet in AIJP Bulletin 
(1/2009) verslag van zijn 
ervaringen op het gebied 
van internationale litera
tuurtentoonstellingen. 
Hij stelt daarbij onder 
ander de vraag of inter
netpublicaties als een 
soort ongewenste kinde
ren worden beschouwd. 
Hij leidt dat af uit het feit 
dat online-publicaties die 
in de periode van 199g 
tot 2003 ter beoordeling 
werden ingezonden, het 
heel slecht deden. Som
mige jury's stelden zelfs 

deze generatie krasse 
bromnozems lijkt het 
artikeltje Puch - Em Stück 
Osteirischer Geschichte (Die 
Briefmarke, maart 2009) 
te zijn geschreven. Het is 
onder meer een eerbetoon 
aan Johann Puch, de man 
die in 1889 - dit jaar dus 
120 jaar geleden - met de 
bromfietsbouw begon. 
Maar ook auto's werden 
door Puch gebouwd, zo 
blijkt uit de filatehstische 
illustraties die het artikel, 
geschreven door Max 
Fink, begeleiden. 

Vergeefse speurtochten 
Een envelop die in de 
meiveiling 2008 van 
Van Dieten in Capelle 
a/d IJssel onder de hamer 
kwam, inspireerde Hans 
Kremer tot een bijdrage 
in Netherlands Phila
tely (American Society for 
Netherlands Philately) van 
maart 2009. Het gaat om 
een zogenoemd Redfern-
couvert: de geïllustreerde 
envelop vermeldt de tekst 
WAID POST American Legion 
Paul Redfern Rescue Expedi-
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-

Paul Redfcrn (rechts) ulak uoordat hij aan zijn fatale ulucht begint. 

voor om publicaties die 
uitsluitend op het internet 
te vinden zijn, geheel uit 
te sluiten van deelname. 
Maassen heeft daar ook 
wel begrip voor: inter
netpagina's veranderen 
voortdurend en er is heel 
veel tijd nodig om als 
jurylid een betrouwbaar 
beeld te krijgen van de 
aard en omvang van een 
digitale publicatie. Maar 
problemen zijn er om 
overwonnen te worden, 
zegt Maassen, en hij geeft 
in zijn artikel enkele hints 
in de goede richting. 

Knetterende herrie 
Veel van de zestigers die 
zich nu bezighouden met 
de uiterst rustgevende 
hobby die filatelie heet, 
zullen enkele decennia 
geleden 'wilde types' zijn 
geweest. En een deel van 
hen zal zich op brom
mers hebben verplaatst, 
of dat nu een Puch, 
Tomos of Kreidler was 
(over die trieste Solex- en 
Berini-rijders hebben we 
het nu maar niet). Voor 

tion - Dutch Guyana. Ne
derlands Guyana: dat is 
dus Suriname. De envelop 
is dan ook met Surinaam
se zegels gefrankeerd. 
Paul Redfern wilde in 
de zomer van 1927 van 
Brunswick naar Rio de 
Janeiro vliegen. Zijn toe
stel werd op 26 augustus 
voor het laatst gezien, 
door opvarenden van het 
Noorse vrachtschip Chris
tian Kro^h, dat zich op 200 
mijl van La Guaira (Ve
nezuela) bevond. In 1936 
werden pogingen gedaan 
- Kremer beschrijft ze in 
zijn artikel - om Redfern 
te vinden. Er gingen 
namelijk geruchten dat 
de piloot nog leefde en 
zich onder indianen zou 
bevinden. Aan de hoop 
die dat Redferns weduwe 
moet hebben gegeven 
Icwam een einde toen de 
Amerikaanse Waldeck-ex-
peditie het vliegtuigwrak 
ontdekte, in Brits Guy
ana. De expeditieleden 
kwamen daarmee tot de 
overtuiging dat de piloot 
was omgekomen. 



SAMENS'! ELLING: 
DRS. JACQUES SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

IVvee typen briefl<aart 44c 
Lezer R. Timmerman meldt 
dat hij bij de briefkaart 
van 44 eurocent (G. 394) 
exemplaren aangetrof
fen heeft die gedrukt zijn 
op veel witter papier dan 
voorheen. De stempeldata 
op deze kaarten zijn van 
15 november 2008 en 
later. Onder ultraviolet 
licht is het verschil tussen 
de kaarten opmerkelijk: 
bij de 'oude' exempla
ren geeft het papier 
geen reactie en licht de 

fosforbalk geel op, bij 
de 'nieuwe' exemplaren 
licht het papier wit op en 
de fosforbalk ook. Op 
het postkantoor bleken 
de nieuwe kaarten ook al 
te vinden. De kartonnen 
kaart in de verpakking 
van tien stuks vermeldt 

nog de oude tarieven 
(Europa priority 0.72 
euro in plaats van 0.77 
euro). Om tien verpak
kingen van tien stuks zit 
een banderol met de tekst 
Art. nr.: 275101, Set's a' 10 
bnefl<aarten 2007ALDnr 
464 b(ircodenr.##48o28. 

Links Ket uubeeld bij een oude kaart, rechts dat van een nieuu;e 

Expresenvelop 
buitenland exit 
In verband met de hbera
lisering van de postmarkt 
per I april 200g heeft TNT 
Post een folder uitge
bracht met de belang

rijkste wijzigingen voor 
zakelijke klanten. 
In de folder staat onder 
het kopje Buitenland: 
'Het product Internatio
nale Express vervalt. Een 
goed alternatiefis het 

product Aangetekend 
Buitenland'. Waarschijn
lijk zijn de grote envelop
pen met de tekst 'World
wide Prepaid Express' 
dus uit het assortiment 
verdwenen. 

GEUZENDAM: 
BERENPOST 

Verzamelaars van 
postwaardestukken 
vragen zich wel eens af of 
bepaalde objecten tot hun 
verzamelgebied gere
kend moeten worden. 
Het 'Berenpost'etiket 
is er zo een. Geuzendam's 
catalogus uati de postuiaar
destukken uati Nederland 
en Ouerzeese Gebiedsdelen ver
meldt dit etiket uit iggi, 
dat voorzien is van de 
aanduiding 'Frankering 
betaald Nederland' en het 
logo 'PTT Post Kadoser
vice'. In de Postwinkels 

kon men indertijd een 
kartonnen koker kopen 
met daarin een grote of 
kleinere pluchen beer; in 
de prijs van deze kokers 
(f i2.g5 of f 24.) was het 
voorgefrankeerde etiket 
inbegrepen. De catalogus 
geeft aan dat het etiket 
zeldzaam is, vooral in ge
bruikte staat. Dankzij een 
bevriende verzamelaar 
kunnen we deze maand 
een gebruikt exemplaar 
tonen (stempel Heeren
veen 2, 25Vgi), plus de 
beer die ermee verzonden 
is. De kartonnen koker 
is helaas niet bewaard 
gebleven. 

Boven deze stliattyi pluchen beer 
(hij was te koop m twee Jormaten) 
zat in een kartonnen koker Met 
behulp uan een uoorgcji'ankeErd 
etiket (zie de ajbcelding hieronder) 
kon de beer ujordcn Derzonden De 
kokers kostten 12 95 euro (kleine 
beer) en 24 euro (grote beer). 
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Etiket uit 1991, bestemd uoor de uerzending uan een grote o/kleine beer; gebruikt tamelijk zeldzaom. 

KIEUWE UITGIFTEN 

Argentinië 
Een folder van de Argen
tijnse filatelistische dienst 
over de gemeenschap
pelijke emissie 'Bescher
mingvan hetPoolgebied' 
(uitgiftedatum: 7 maart 
20og) werd verstuurd in 
een toepasselijke voorge
frankeerde envelop [i]. 
Over de voor en de ach
terzijde van deze envelop 
strekt zich een afbeelding 
uit van een ijsvlakte met 
een grote scheur en het 
zegelbeeld ($ i) toont een 
foto van twee pinguïns. 
In de linkerbenedenhoek 
is een kopieerbeveiliging 
aangebracht: bij originele 
exemplaren staat er de 

tekst original, maar bij 
kopiëren komt de tekst 
copia tevoorschijn. 
De envelop is ontwaard 
met een (gedrukt?) filate
liestempel met als datum 
3 maart 20og. 

Duitsland 
De 550ste geboortedag 
van Maximiliaan I (1459
1519), aartshertog van 
Oostenrijk en keizer van 
het Heilige Roomse Rijk, 
werd op 12 maart 2009 
herdacht met de uitgifte 
van een Plusbnefenvelop 
inC6formaat [2]. 
IVlaximiliaan, die ook 
wel 'de laatste ridder' 
genoemd wordt, speelt 
ook in de geschiedenis 
van de Nederlanden een 
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rol. Na de dood van zijn 
echtgenote Maria van 
Bourgondië bestuurde 
hi] de Bourgondische 
Nederlanden als regent 
voor zijn zoon Fihps de 
Schone. Na diens dood 
Icwamen de Nederlanden 
toe aan Maximiliaans 
kleinzoon Karel V. 
Links op de envelop zien 
we een portret van de 
keizer met het wapen van 
de Habsburgers. 
Voor het zegelbeeld (55 
c.) is gebruik gemaakt 
van de postzegel '100 jaar 
Salzachbrug' uit 2003. 

Twee beroemde Duitse 
tennissterren worden 
herdacht op een Plusbrief-
envelop in C6-formaat, 
die ook op 12 maart 2009 
uidcwam [3]. 
CillyAussem (1909-1963) 
was de eerste Duitse 
Wimbledon-winnares 
(1931) en Gottfried Frei
herr von Gramm (1909-

1976), de 'tennisbaron', 
werd in 1947 in Duitsland 
de eerste Sportman van het 
jaar. 
Het thema van de envelop 
wordt verder uitgewerkt 
door de afbeelding van 
een rolstoeltennisser in 
het zegelbeeld, dat ont
leend is aan de postzegel 
van 55+25 c. 'Paralym
pics' uit 2004. 

Uitgeverij Philotax meld
de ons dat er een nieuwe 
aanvuüing verschenen 
is op de Plusbrief-Katalo^ 
Deutschland. 
Deze aanvulling op de 
derde oplage bevat 40 
bladzijden. In januari 
2009 zou de vierde oplage 
verschenen zijn - op cd-
rom - maar die heb ik nog 
niet gezien. 
De Philotax-mailing 
werd verstuurd in een 
DL-vensterenvelop met 
zegelbeeld 55 c. 'Kasteel 
Bellevue' [4]. De reclame-

opdruk is waarschijnlijk 
van particuliere her
komst. 
En dan nog een envelop 
met zegelbeeld 'Plusbrief 
Individuell', gedrukt voor 
Molyduval, een fabrikant 
van smeermiddelen [5]. 
In het zegelbeeld van de 
vensterenvelop (formaat 
DL) staat het logo van het 
bedrijf Ik zag een exem
plaar met Stempeldatum 
9 december 2008. 

Frankrijk 
Weer een nieuw Prét-a-
Poster-product van de 
Franse Posterijen: 'Clic 
from Les Alpes' [5]. 
Achter deze Frans-Engel
se term gaat een combi
natie schuil van envelop, 
vakantiefoto's uit de 
Alpen en frankering. 
De afzender schrijft zijn 
boodschap op het geïl
lustreerde blad, vouwt het 
en plakt het dicht tot een 
envelop, die voorgefran

keerd is voor verzending 
over de gehele wereld. 
Het product wordt ver
kocht per drie stuks voor 
3.70 euro. 

India 
In februari zijn zes 
Meghdoot-briefkaarten 
uitgebracht met als thema 
'Veiligheid en gezondheid 
op het werk'. Twee ver
schillende afbeeldingen: 
veiligheid op de steiger en 
de juiste manier van tillen 
[7, 8]. Van elke kaart zijn 
er versies in drie verschil
lende talen. Zegelbeeld 
25 p. 'Mahatma Ghandi'. 
De verkoopprijs van deze 
kaarten is laag doordat 
bedrijven en organi
saties betalen voor de 
boodschappen die erop 
gedrukt worden. 

Begin maart 2009 is een 
nieuw luchtpostblad ver
schenen met zegelbeeld 
1500 p. 'MoederTheresa'. 

Portugal 
Uit Portugal ontving ik 
een voorgefrankeerde 
envelop (formaat C5) 
met een heldergroene 
bovenrand [9]. Naasteen 
'Port betaald'-aanduiding 
staan een embleem 'Cor-
reio Verde' (Groene Post) 
en een luchtpostembleem 
plus de tekst 'Internacio-
nal'. 
Volgens de tekst op de 
achterzijde is de envelop 
bedoeld voor zendingen 
tot en met twee kilo. 

Verenigde Staten 
Het briefkaartenboelqe 
met de titel 'America on 
the move' bevat twintig 
briefkaarten (vijf verschil
lende) met afbeeldingen 
van Amerikaanse auto's 
uit de jaren '50 [10]. Op 
de kaarten zien we veel 
vinnen en veel chroom; 
de frankeerwaarde van 
elke kaart is $ 0.27 en het 
boekje kost $13.95. 
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AFLEVERING 6 5  GETEKENDE 
POSTZEGELS OF FALSiFICATEN? 

EEN CREATIEF GRAPJE 

In 1994 werd bij een nu 
niet meer bestaande 
veiling een aantal kavels 
aangeboden met via de 
post verzonden envelop

pen waarop de zegelbeel

den waren getekend. Eén 
van die kavels bevatte 
enveloppen met onder 
andere Beatrixzegels en 
een andere met toeslag

zegels. Omdat ik mij nu 
eenmaal bezig houd met 
alles wat niet normaal is, 
heb ik de kavel met de 
toeslagzegels gekocht. 
Op de meeste enveloppen 
waren de adresstrookjes 
verwijderd, maar op een 
klein aantal ervan waren 
ze nog aanwezig en en

kele hadden een geschre

ven adres. Omdat ik graag 
wilde weten wie de maker 
van deze getekende zegels 
was, heb ik getracht zijn 
of haar naam te achter

halen. Dat is mij gelukt. 
Om privacyredenen noem 
ik de naam van de maker 
hier niet. Die maker had 
indertijd een reclamebu

reau. Hij gebruikte de ge

tekende postzegels in een 

showmap, om als creatief 
grapje aan bestaande of 
mogelijk nieuwe klanten 
van zijn bureau te laten 
zien, grapjes die ook in 
het zegelbeeld aanwe

zig zijn (afbeelding 1). 
Daarnaast verzamelde hij 
filatelistische curiositei

ten. Vanwege dit laatste 
had hij de getekende 
postzegels gemaakt en 
ze vervolgens verzonden 
om te zien wat de reactie 
van de PTT zou zijn. De 
meeste brieven/envelop

pen werden probleemloos 
bij de geadresseerden 
bezorgd. Bij één enve

lop werd de getekende 
frankering (ajbeeldmgen 2 
en 3) echter geweigerd. 
Ofwel de stempelmachine 
weigerde de envelop af 
te stempelen ofwel een 
postbeambte constateer

de dat dit geen normale 
postzegels waren, nadat 
hij bij een van de zegels 
wat van de verf'afweekte' 
door die vochtig te maken 
(ajbeelding 2). Hij schreef 
op de envelop 'postzegels 
zijn vals' (ajbeelding 4), 
plaatste zijn signatuur en 
de aanduiding T105: de 
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te betalen nahefïing van 
f 1.05 die voldaan moest 
worden op een aange

hechte kaart. Blijkbaar 
heeft de ontvanger zich 
gekweten van deze taak. 
De enveloppen zijn 
verzonden en gestempeld 
in de jaren 1988,1989 en 
1990. 

VERTELLINGEN UIT 
DE 'DECAMERONE' 

Soms word je als verza

melaar èn als postzegel

verzamelaar verrast door 
zulke mooie dingen, dat 
je ze graag in je album 
wilt stoppen of ze aan de 
muur wilt hangen. 
De schrijver, tekenaar, 
ontwerper, illustrator, 
aquarellist, schilder en 
graficus pur sang Ton de 
Laat heeft in de afgelo

pen twee en een halfjaar 
gewerkt aan de bewer

king van de Decamerone 
van Giovanni Boccaccio 
(13131375). Het betreft 
een verhalencyclus die 
honderd verhalen omvat 
die tien gasten op een 
landgoed buiten Florence 
tijdens de pestepidemie 
van 1348 aan elkaar 
vertelden. 
Het werk van Ton de 

Rechts 5. Volledig 
getekende enuelop 
met onder andere 

de postzegel ouer de 
schipbreuk en een 

minnaar. 

Laat resulteerde in tien 
kistjes, rijkelijk gevuld 
met tekeningen, etsen, 
aquarellen, olieverfschil

derijtjes, linoleumsneden, 
handgebonden boekjes, 
omslagen en nog veel 
meer, die de verschillende 
verhalen uit de Decamerone 
op zijn eigen wijze behan

delen. 
In één van deze kistjes 
wordt het verhaal De 
lotgevallen uan een mooie 
maagd vormgegeven. In 
deze vertelling wordt Ala

tiël, dochter van de Sultan 
van Cairo, per schip naar 
de koning van Algarve 
gezonden om met hem te 
trouwen. Onderweg komt 
het schip in een storm te

recht en zij lijdt, inclusief 
haar gevolg, schipbreuk. 
Op dat moment begin

nen haar avontuurlijke 
omzwervingen langs een 
deel van de Middellandse 
Zee. Onderweg valt zij 
in handen van negen min

naars. Uiteindelijk komt 
zij toch weer thuis bij 
haar vader, die nog steeds 
gelooft dat zij maagd is 
en die haar opnieuw als 
bruid naar de koning van 
Algarve zendt. 
Alatiël schrijft niet alleen 
een dagboek van al haar 

omzwervmgen, maar 
zendt ook vele brieven 
aan haar beste vriendin 
Farah Dagahliya. De 
enveloppen, waarin deze 
brieven zijn verzonden, 
zijn onder de handen van 
Ton de Laat pareltjes van 
aquarelkunst geworden. 
Met behulp van getekende 
postzegels op de enve

loppen, de bijzondere 
afstempelingen  en zelfs 
hedendaagse machinale 
afstempelingen, postale 
indicaties en postco

des (en dan hebben we 
het over bijna 700 jaar 
geleden!)  vertelt Ton op 
bijzonder humoristische 
wijze het verhaal van de 
lotgevallen van de mooie 
maagd. Twee van deze 
enveloppen heb ik mogen 
gebruiken als illustra

tie bij dit korte verhaal 
(ajbeeldingen 5 en 6). Veel 
te weinig eigenlijk. Want 
in feite zou u al het 'filate

listische' materiaal dat in 
dit kistje aanwezig is met 
eigen ogen moeten zien. 
Gelukkig verhaalt Ton de 
Laat over de inhoud van 
deze tien kistjes op een 
dvd. 

Al eerder heeft hij veel 
bijzondere 'filatelistische' 
kunstwerkjes gemaakt. 
Wilt u deze eens bekijken, 
kan ik u aanraden eens op 
zaterdagmiddag bij Gale

rie Peut, naast de postze

gelmarkt in Amsterdam, 
te gaan kijken. 

Bouen: 1. Getekend kindcrzegelpaartje (NVPHnr 
1587) met als'grapje'een gespleten boom. 
Rechtsboven en daaronder. 2.I3. Getekende postze
gels, waarvan 2 door een postbeambte met vocht 
onderzocht, ivaardoor er beeldbeschadiging optrod. 
Onder: 4. Envelop met noheging in verband met de 
aanivezigheid van getekende postzegels 
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Rechts: 5 Ge
tekende envelop 

met onder andere 
postzegels, vol hu
moristische trekjes 

betreffende de 
tuieede minnaar, 

het overboord 
gooien van zijn 
broer, de messen 
van de moorde

naar en de op 
voorhand 
gemaakte 

gra_^een von 
de derde 

mmnoar. 



MAXIMA-
SAMENSTELLING: EDWARD FROON 
E-MAIL: f2hedwardfroon(a)hetnet,nl 

CHINA 

Kaartenboekje 
Voor het eerst is een 
postzegelboekje met 
maximumkaarten te 
koop, uitgegeven door de 
Chmese post. Het bevat 
zes maximumkaarten 
met beelden van het 
Keizerlijk Zomerpaleis. 
Dit ligt in het noordwes
ten, net buiten Beijing, 
waar de Keizers dit koele 
meer opzochten om de 
zomerse hitte van de stad 
te kunnen ontvluchten. 
Het kaftje [i] laat zien hoe 
harmonieus de paleisge
bouwen in de heuvels lig

gen; begrijpelijk, dat het 
complex op de wereld-
erfgoedlijst van Unesco 
staat. Deze langkvenheuvel 
is kunstmatig aangelegd 
aan het eind van de acht
tiende eeuw. Het hoge ge
bouw is een tempel, met 
daarop de achthoekige 
Toren van de zoete geur van de 
Boeddha [2]. De postzegel 
is afkomstig uit het blok 
bij deze uitgifte. Van de 
overkant van het meer is 
er een schitterend uitzicht 
op de Brug met de zeuentien 
bogen [3], die het het ei
land midden in het meer 
met de oever verbindt. 
Hieraan ligt onder meer 

de marmeren boot [4] 
met twee verdiepingen. 
Een bijzonder bouwwerk 
is de bijna 728 meter 
strekkende Lange Gang 
[5], waar de Keizer zijn 
eigen, met bijna 14.000 
schilderingen verluchte, 
promenade had waar
onder hij en zijn gasten 
beschut konden lopen. 

Olympische spelen 
Uit een geheel ander tijd
perk en van een geheel 
andere orde is het Olym
pisch complex van 
Beijing, met als on
derdeel het Nationale 
Stadion waar 91.000 
mensen de opening van 
de Spelen op 8 augustus 
2008 bijwoonden. Het 
bijzondere ontwerp van 
het 'vogelnestje' [6] is van 
de Zwitserse architecten 
Herzog & De Meuron. De 
bouw duurde vijfjaar en 

kostte $431 miljoen; veel 
geld, maar een fractie van 
wat het hier in het westen 
gekost zou hebben. De 
openingsceremonie met 
het prachtige vuurwerk 
maakte indruk over de 
gehele wereld en op [7] 
kunnen we nog eens 
nagenieten van deze 
manifestatie. 
Naast het grote sta
dion zijn nog vijf grote 
sporthallen te vinden en 
in Chindao aan de kust 
werd het hypermoderne 
Olympisch Zeilcentrum 
[8] gebouwd. 
Er kwam ook nog een 
gezamenlijke uitgifte van 
vier zegels met Engeland, 
voor de overdracht van 
de Spelen naar Londen 
in 2012. Kaart [9] met 
het vogelnestje uit deze 
serie is ontwaard met het 
speciale stempel Beijing 
2008-London 2012. 

Nederland-China 
Geen tweelinguitgifte, 
maar [10] heeft wel een 
connectie met Neder
land. Met een budget 
van $600 miljoen bouwt 
OMA, het bureau van de 
Nederlandse architect 
Rem Koolhaas, het 
nieuwe hoofdkantoor 
van de Centrale Chinese 
Televisie. Waar de punt in 
de lucht lijkt te hangen, 
kraagt het gebouw op 162 
meter hoogte 75 meter 
horizontaal uit. Het lijkt 
daarmee een spectaculair, 
Esscher-achtig (onmo
gelijk) ontwerp te zijn. In 
dit deel zal het Openbare 
Media Museum gevestigd 
worden met een uitzicht-
dek om over de stad te 
kunnen blikken en met 
daarin ronde, met glas 
bedekte openingen om 
het uitzicht nog spectacu
lairder te maken. 
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In deze rubriek worden zegels 
vermeld van landen die  voor 
zover dat valt na te gaan  zijn 
aangesloten bij de Wereldpost
unie (UPU). In enkele gevallen 
worden ook nietUPUlanden 
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 

ALAND 
85'o9. Duiken. 
Inrikes (€ 0.75). Duikers bij 
wrak 'Plus' (vergaan in 1933). 
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85'og. Europa 2009, astro
nomie. 
Europa (€ 0.80). 'De 
steelpan' uit sterrenbeeld 
Grote Beer (de sterren zijn 
uitgestanst). 

Aï A N D * ' " 
EUROPA 

1 

* ♦ 

k 

ANDORRA FRANS 
gj'og. Legendes, de duivels 
uit Aixirivall. 
€ 0.51. Drie duivels op brug
getje over beek in bergland
schap. 

273'og. Bescherming pool
gebieden***. 
Velletje met €0.56, 0.85. 
Resp. keizerspinguïns (Ap
tenodytes forsten), ijsbergen; 
op rand ijsbergen. 

ANDORRA SPAANS 
63'og. Mercè Rodoreda 
(19081983). 
€ 0.78. Portret schrijfster. 

Principat d'Andorra 
0,7-  ^ 

Metcè Rüäorcda 
COMWc V.OkACIÜNS 

64'o9. Raad van Europa 
zestig jaar. 
€ 0.32. Beeldmerk raad en 
'60 jaar'. 

234'og. Europa 2009, 
astronomie. 
€ 0.62. Vader met kind en 
sterren: 'een heel universum 
om te ontdekken'. 
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AZERBEIDZJAN 
iSz'og. Bakoe, hoofdstad 
islamitische cultuur, 
o.10, 0.20 m. Resp. 
beeldmerk gelegenheid, 
Maagdentoren en beeldmerk 
gelegenheid. 
33'o9. Behoud poolgebie
den en gletsjers***. 
Velletje met tweemaal i. m. 
Onder paraplu silhouet van 
resp. noordpool, zuidpool; 
op rand ijsbergen, ijsbeer, 
pinguïns en zeehond. 

AZOREN 
85'09. Europa 2009, astro
nomie. 
€ 0.68; velletje met tweemaal 
€ 0.68. Radiotelescoop; ster
renwacht, als losse zegel. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
i7'o8. Flora en Fauna 
1.50, 2. KM. Resp. waterlelie 

(Nymphaea alba), kikker 
(Ranaesculenta). 

i7'o8. Cultuurhistorisch 
erfgoed. 
2.50 KM. Oude villa in 
Zavidovici. 

i33'og. Dinosaurussen. 
0.70,1.50 KM. Resp. Tricera
tops, Diplodocus. 

BULGARIJE 
23'og. Ecologie, Balkange
bergte, gezamenlijke uitgifte 
met Servië. 
0.60,1. L. Resp. houtsnip 
(Scolopax rusticola), rode 
rotslijster (Monticola saxa
tilis). Ook velletje met beide 
zegels in doorlopend beeld. 
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i9'o8. Paleontologie. 
1.50 KM. Fossiele schelp 
(Turritella turris). 

BOSNIÉHERZEGOVINA 
(Kroatische Federatie) 
2i3'og. Narcissendag: dag 
van de strijd tegen borst
kanker. 
0.20 KM. Stilistische afbeel
ding vrouw en narcis. 
223'og. Dag van het water. 
Tweemaal 0.70 KM. Waterval 
in rivier Pliva, watermolens 
in Jajce. 

243'og. Nationaal natuur
wetenschappelijk museum 
honderdtwintig jaar. 
0.60 L.; blok 0.60 L. Kristal
len. 
253'og. Sophia honderd
dertig jaar hoofdstad 
Bulgarije. 
0.60 L. Kerken. 
273'og. Behoud poolgebie
den en gletsjers***. 
Velletje met 0.60,1.50 L. 
(doorlopend beeld). Resp. 
pinguïns, ijsbeer met walrus 
en vogel; op rand kaartjes 
met noord en zuidpool. 
303'og. NAVO* zestig jaar, 
Bulgarije vijfjaar lid NAVO. 
0.60,1.50 L. in velletje van 
vier met twee tussenvelden. 
Beeldmerk NAVO en resp. 
'60' gemaakt van vele vlag
gen, '5' van Bulgaarse vlag; 
op tussenvelden vlieger en 
vogels. 

i4'og. Raad van Europa 
zestig jaar. 
Tweemaal 1.50 KM. Beeld
merk raad en '60', lijnteke
ningen gebouwen. 

3i3'og.Transport, fietsen, 
o.io, 0.50, 0.60,1. L. (door
lopend beeld) in velletje van 
zestien in keerdruk. Verschil
lende moderne en antieke 
fietsen. Ook blok 0.60 L. met 
dezelfde afbeelding doorlo
pend op rand. 

BOSNIÉHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
73'og. Ontdekkingsreizi
gers. 
0.70,1.50 KM. Zeilschip en 
portret van resp. Amerigo 
Vespucci (14541512), Marco 
Polo (12541324). 
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CYPRUS 
45'og. Europa 2009, astro
nomie. 
€ 0.51, 0.68. Sterrenbeelden, 

resp. Andromeda, Cassio
peia. 

KYnPOi: 
■KISRiS CYPRUS 

cUTO?A €0,51 

45'og. Planeet Aarde. 
Tweemaal € 0.51 (samenhan
gend). Deel wereldbol met 
resp. Amerika's, Europa met 
stukjes Azië en Afrika. 

DUITSLAND 
g4'og. Toeslagserie 'voor 
de sport', wereldkampioen
schap atletiek 2009 in 
Berlijn. 
€ 0.4510.20, 0.5510.25, 
0.5540.25,1.4510.55. Resp. 
hordeloop, korte afstand 
hardlopen, polsstokhoog
springen, discuswerpen. 

94'o9. Honderdste geboor
tedag Bernhard Grzimek 
(19091987, bioloog). 
€ 0.55. Televisie waarop 
Grzimek met aap. 

ESTLAND 
263'o9. Staatshoofden 
Estland 19182008, Lennart 
Meri (19292006). 
5.50 kr. (€ 0.35). Portret pre
sident Estland 19922001. 



i4-4-'og. Nationaal museum 
Estiand honderd jaar. 
5.50 kr. (€ 0.35). Detail 
blokhut en weefsel. 

FAERÖER 
^5"5''09- Europa 2009, 
astronomie. 
IC-, 12.- kr. Rots en twee
maal verschillende planeet. 

F0ROVAR1OKR 

25'5''°9' Gymnastiek. 
6.-, I-.-, 26.- kr. Resp. acro-
gymnastiek, handstand, 
oefening aan ringen. Ook 
boekje met zelfklevende 
zegels. 

S,/v/-i,^ / 

^5'5"'°9- Geologie, oor
sprong Faeröereilanden. 
Velletje met zesmaal 10.- kr. 
en vier tussenvelden. Resp. 
basaltlaag, vulkaanuit
barsting, kaart breuk met 
Groenland 60 miljoen jaar 
geleden, kaart ligging Faer-
oer 15 miljoen jaar geleden, 
Faeröereilanden, ijslagen; 
op tussenvelden bos, lava, 
eilanden in Aüantische Oce
aan, rotsen. 

FINLAND 
6-5-'09. Europa 2009, astro
nomie. 
Velletje met tweemaal € 0.80 
(doorlopend beeld). Over 
beide zegels: boven Finse 
meren met vogels: komeet, 
maan, Saturnus, andere 
planeten en poolster. 

6-5-'og. Jonge ontwerpers. 
Velletje met vijfmaal € 0.80. 
Kleding, schoenen en tassen 
van resp. Jasmin Santanen, 
Minna Parikka, Sanna Kan-
tola, Julia Lundsten, Tuomas 
en Anna Laitinen. 
6-5-'09. Finse sauna. 
Vijfmaal i" class in boekje. 
Accessoires op steiger, 
mannen in sauna, sauna bij 
meer, interieur, bundeltje 
berkentakken. 

30-3-'o9. Macon (Saóne-et-
Loire). 
€ 0.56. Beeld dichter en 
schrijver Alphonse de Lam
artine (1790-1869), brug over 
Saóne en blik op stad. 

6-5-'og. Tekenfiguur 
Moomin van Tove Jansson 
(1914-2001). 
Zesmaal i" class in boekje. 
Lid familie Moomin, 
resp. Moominmamma, 
MoomintroU, Moominpap-
pa. Little my. Snork Maiden, 
Snufkin. 

jo-j-'og. Bescherming pool-
gebieden***. 
Velletje met € 0.56, 0.85. 
Resp. ijsbergen en vogel, kei
zerspinguïns (Aptenodytes 
forsten); op rand duikende 
pinguïns. 

GIBRALTAR 
i-5-'og. Koninklijke klein
kinderen. 
Achtmaal 42 p. Portretten 
acht kleinkinderen koningin 
Elizabeth II: viscount 
Severn, lady Louise Windsor, 
Peter Phillips, Zara Phillips, 
prinses Beatrice van York, 
prinses Eugenie van York, 
prins Henry van Wales, prins 
William van Wales. 

FRANIOUJK 
ö-j-'og. Constitutionele 
Raad. 
€ 0.56. Symbolische afbeel
ding met woorden 'Conseil 
Constitutionnel'. 

\ CONSEIL \ ' \ \ 
CONSTITUTIONNEL ' 

g-j-'og. Pauselijk paleis in 
Avignon. 
€ 0.70. Paleis (hier verbleven 
van 1309-1376 negen pau
sen). 

ly É 
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io-3-'og. Vrouwen van de we
reld door Titouan Lamazou 
(1955, reiziger/fotograaf/ 
schilder). 
Twaalfmaal Lettre priori
taire 20g. in boelqe. Portret 
en scène van resp. Kabari 
uit Bangladesh, Dayan in 
Colombia, Deborah in Frank
rijk, Nandita uit India, Dayu 
in Indonesië, Blessing uit Ni
geria, Francine uit Rwanda, 
Helena uit de Verenigde 
Staten, Elmas in Turkije. 

GRIEKENLAND 
i5-i2-'o8. Sprookjes uit de 
hele wereld. 
€ o.10, 0.57,1.-, 1.85, 3.-. 
Resp. Gorgone en Alexander 
de Grote, Roodkapje, elfjes. 
Het meisje met de zwavel
stokjes, Arion met zijn lier. 

GROOT-BRITTANNIË 
3i-3-'09. Frankeerzegels. 
17, 22, 62, 90 p.; viermaal 
56, viermaal 90 p. Resp. 
viermaal Machin-hoofd, eik 
(Engeland), linnen (Noord-
lerland), distel (Schotland), 
narcis (Wales); tudorroos 
(Engeland), porselein 
(Noord-Ierland), tartan 
(Schotland), veren prins van 
Wales (Wales). 
i6-6-'o9. Mythische wezens. 
I", i", 62, 62, 90, 90 p. 
Resp. draak spuwt vuur, 
eenhoorn, reus met rotsblok 
op hoofd, kabouter rijdt op 
slak, meermin, elfje in wagen 
getrokken door vogels. 

HONGARIJE 
24-2-'og. Franciscus van 
Assisi (1181-1226) stichtte 

Franciscaner Orde achthon
derd jaar geleden. 
100 Ft. Sint Franciscus en 
Sint Franciscusbasiliek in 
Assisi. 

24-2-'o9. Beschermde 
bloemen. 
Belfbld (ook zelfklevend), 
Belfbld Elsobbsegi. Resp. 
Crocus reticulatus, zeeajuin. 
24-2-'og. Pasen. 
75 Ft. Schilderij van Zoltan 
Weide (1923) waarop herders 
met lammetjes in landschap. 

MACYAMRSZAG 

i2-3-'og. Vlucht Louis Bleriot 
(1872-1936) over kanaal hon
derd jaar geleden. 
Tweemaal 105 Ft.; tussenveld. 
Vliegtuig boven rots, vliegtuig 
op de grond; vliegmig. 

25-3-'og. Onderzoeksreactor 
Boedapest vijftig jaar. 
Blok i.ooo Ft. Honingraat
structuur, op rand bouwteke
ning en symbool atoom met 
elektronen. 

27-3-'og. Behoud poolgebie-
den en gletsjers***. 
75,130,145, 275; velletje 
met tweemaal 260 Ft. Resp. 
ijsbeer (Ursus maritimus), 
muskusos (Ovibos moscha-
tus), sneeuwpanter (Uncia 
uncia), koningspinguin 
(Aptenodytes patagonicus); 
ijsbeer, poolvos (Alopex 
lagopus) (op rand dieren en 
ijsbergen). 

IERLAND 
6-3-'og. Wenszegels. 
Tweemaal € 0.55 in boekje 
van tien. Vader helpt klein 
meisje kaart in brievenbus 
te doen, ontvangster met 
envelop en hondje. 

20-3-'og. Tweehonderdste 
geboortedag Charles Darwin 
(1809-1882). 
€ 0.82. Pentekening van 
Darwin in stoel door Harry 
Furniss. 

24-3-'og. Honderdste sterf
dag John Millington Synge 
(1871-1909). 
€0.55. Scène uit toneelstuk 
'The Playboy of the Western 
World': twee vechtende man
nen met zeis. 

27-3-'o9. Krant 'The Irish 
Times' honderdvijftig jaar. 
€ 0.55. Klok 'The Old Lady 
of D'Olier Street' (begin 20" 
eeuw) Irish Times. 

ITALIË 
i2-3-'o9. Vijfde nationale 
conferentie over drugs. 
€ 0.60. Portretten van Don 
Oreste Benzi, Carlo Valenzi 
en Vincenzo Muccioli op 
Piazza dell'Unite d'Italia. 
^7'3''°9- Internationaal post
zegelfestival 'Italia 2009'. 



€ o.6o, I.. Resp. mensen en 
zegels (waarop Coloseum, 
tentoonstellingsgebouw en 
'Bocca della Verita'), mensen 
en kaart Europa. 

ly-^-'og. Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed', rotsteke
ningen Valle Camonica 
(sinds 1979 op lijst werelderf
goed Unesco*). 
€ 2.80. Rotstekening: kar 
getrokken door twee dieren. 

.«c 
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i44'09. Vijftigste sterfdag 
Don Primo IVlazzolari (1890

1959)
€ 0.60. Portret, opengesla
gen boek en woord 'pace' in 
verschillende lettertypes. 

224'09. Honderdste ge
boortedag Indro Montanelli 
(19092001). 
€ 0.60. Portret journahst 
met krant en schrijfmachine 
(Olivetti 22) met bril. 

KOSOVO 
28ii'o8. Tiende sterfdag 
Adem Jashavi (19451998), 
nationale held. 

^ € 2.. Standbeeld leider van 
S het etnischAlbanees Ko
= sovoBevrijdingsleger U^K. 
]^ i4i2'o8. Kunst. 
tu Velletje met €0.20, 0.50, 0.70, 
= I.. Verschillende kunstwer
ÏÏ; ken, van resp. Alban Nimani, 
^ Lorik Sylejmani, Fahredin 
5 Spahja, FaikKrasniqi. 

KROATIË 
8i2'o8. Verplichte toeslag
zegel Rode Kruis, week van 
solidariteit (8 tot 1512). 
1.15 kn. Kind met cadeaupak
ket Rode Kruis. 
272'09. Kroatisch feeënrijk. 
Tweemaal 1.65 kn. (samen
hangend). Creaties van Ivana 
Brlic Mazuranic (18741938), 
resp. 'Svarozic' (vertegen
woordiger van het goede), 
'Bjesomar' (meester van het 
kwaad). 

VóSHn.tsh] 

omar<ii\ 
273'og. Behoud poolgebie
den en gletsjers***. 
Velletje met tweemaal 5. kn. 
Resp. zon, beeldmerk 
ijskristal; op rand sneeuw
landschap. 

joj'og. Pasen. 
3.50 kn. Eieren en kip. 

LETLAND 
i83'o9. Behoud poolgebie
den en gletsjers***. 
Velletje met 0.35, 0.55 Lvl. 
(doorlopend beeld). Ijsberg
landschap met resp. ijsbeer, 
pinguïn met jong. 

24'o9. Europa 2009, astro
nomie. 
0.50,0.55 Lvl. Portretjes en 
resp. sterrenkijker en zon
nestelsel, meteoriet met ster
renkaart en radiotelescoop. 

MACEDONIË 
i3'o8. Verplichte toeslagze
gel Rode Kruis, week kanker
bestrijding (i tot 83). 
6 den. Klein kind en sigaret
tenpeuk. 
85'o8. Verplichte toeslagze
gel Rode Kruis (8 tot 155). 
6 den. Beeld voor wereldbol 
uit puzzelstukjes. 
i4g'o8. Verplichte toeslag
zegel Rode Kruis, week van 
tuberculosebestrijding (14 
tot 219). 
6 den. Silhouet mens en 
waterspiegeling. 

ii2'o8. Verplichte toeslag
zegel Rode Kruis, week van 
aidsbestrijding (i tot 712). 
6 den. Rij mensen en rood 
aidslintje. 
23'09. Strijd tegen borst
kanker. 
15 den. Godin Diana. 
iSg'og. Muziek. 
12, 60 den. Notenbalken 
en resp. Trajko Prokopiev 
(19091979) en Todor Ska
lovski (19092004), George 
Friedrich Händel (16851959) 
en Franz Joseph Haydn 
(17321809). 

MONACO 
64'o9. Frankeerzegels, 
wapenschild. 
'20g Zone i' in boekje van 
tien (€ 7.). Wapenschild. 
2g4'og. Bibliotheek 'Louis 
Notari' honderd jaar. 
€ 0.51. Portret Notari (1879
1961, schrijver) en stichtings
akte prins Albert I. 

2g4'09. Eerste Grand Prix 
Monaco tachtig jaar geleden. 
€ 0.70. Beeldmerk, antieke 
en moderne racewagen en 
gebouwen. 

MADEIRA 
85'o9. Europa 2009, astro
nomie. 
€ 0.68; velletje met tweemaal 
€ 0.68. Spiraalvormig melk
wegstelsel in sterrenwolk 
'Canes venatici'; telescoop op 
Madeira, als losse zegel. 

2g4'o8. Monaco zestig jaar 
geleden lid Unesco*. 
€ 1.70. Beeldmerk Unesco, 

MALTA 
273'og. Paddestoelen van 
Malta en Gozo. 
€ 0.05, 0.12, 0.19, 0.26,1.57. 
Resp. Laetiporus sulphureus, 
Montagnea arenaria, Pleuro
tus eryngii, Inonotus indicus 
Suillus collinitus. 

MAN 
io4'og. Wereldpostzegel
tentoonstelling China 200g, 
pioenfestival in Luoyang. 
Velletje met achtmaal 10 p. 
Band in acht verschillende 
kleuren met pioenrozen. 

2g4'og. Tweehonderdste 
geboortedag Louis Braille 
(18091852). 
€ 3.80. Portret en brail
leboek. 

NOORWEGEN 
23'og. Persoonlijk te maken 
zegel. 
A Innland (8. kr.). Lever
bloempje (Hepatica nobilis). 
i74'og. Volkslied Noor
wegen (tekst: Bjornstjerne 
Bjornson, 1832igio, mu
ziek: Rikard Nordraak, 1842
1866) honderdvijftig jaar. 
12. kr. Kinderoptochten 
tekst volkslied. 

1200 

MOLDAVIË 
242'og. Oude wapens. 
1.20, 4.50 L. Wapens uit resp. 
1014''' eeuw, 813''' eeuw. 
i83'og. Behoud poolgebie
den en gletsjers***. 
1.20, 6.20 L. Druppel en resp. 
pinguïn, ijsbeer. 

i74'og. Toerisme. 
Tweemaal A Innland, twee
maal A Europa, tweemaal 
A Verden. Resp. trein lijn 
Bergen bij meer, trein lijn 
Bergen in sneeuwlandschap, 

Stottafjord (Meloy, Nord
land), rotsgebied Revtangen 
(Keipp, Rogaland), noor
derlicht in Bleik (Andoya, 
Nordland), Kannesteinen 
(door water uitgeslepen rots; 
Vagsoy, Sogn og Fjordane). 

* « * # # i > « • # ' « # * # ■ * 

OEKRAÏNE 
gj'og. Schilderijen van Ta
ras Shevchenko (18141861). 
Driemaal 1.50 Hr. Gezin op 
platteland (1843), portret 
LI. Lizogub (18461847), 
portret E.V. Kejkuatova 
(1847)

i83'og. Behoud poolgebie
den en gletsjers***. 
Tweemaal 3.30 Hr. (samen
hangend). Ijsberg, onder
zoekstation 'Vernadsl<y' en 
kaartje Zuidpool. 

253'og. Frankeerzegel, 
fragmenten van tegels 
'Kakhlia'. 
1.50 Hr. Ruiter. 

* * * ■ ' " * ■ ' 

i4'og. Tweehonderdste 
geboortedag Nikolaj Gogol 
(18091852), Russisch 
schrijver. 
Velletje met 1.50, 2.20 Hr. 
Resp. man en vrouw met 
schoenen (de dag voor kerst), 
Gogol met ganzenveer; op 
rand groep mensen met bel
len en licht. 

OOSTENRIJK 
54'09. Kerkuil 
€ 0.55 (in strip van vijf en op 
rol). Tytoalba. 
i54'og. Christo (Vladimirov 
Javacheff) (1935), kunste
naar. 
Velletje met tweemaal € 0.55. 
Ingepakte Flaktoren, CAT 
(Contemporary Art Tower) 
in Flaktoren (depot MAK: 
Museum fur Angewandte 
Kunst); op rand stadsplan 
met aanduiding CAT. 
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294'o9. Fred Zinneman 
(19071997). 
€ 0.55. Filmbeeld met portret 
regisseur. 

25'og. Weense staatsopera, 
'Der Ring des Nibelungen' 
van Richard Wagner (1813
1883). 
€ I.. Brandende ring. 

■'Staatsoper 
der ring ) des nibelungen 

POLEN 
27ii'o8. Paus Johannes 
Paulus II dertig jaar geleden 
tot paus gekozen. 
2.40 ZI. Portret paus. 
öj'og. Hedendaagse 
beeldhouwkunst, Wladyslaw 
Hasior(i928i999). 
Velletje met 1.45,1.45, 2.10, 
2.40 ZI. Werk van Hasior, 
resp. 'Verkondiging', 'Vlieg', 
'Groene dichteres', 'Uitkle
den voor het slapen gaan'. 

PORTUGAL 
262'09. Afrikaans erfgoed 
in Portugal. 
€ 0.32, 0.47, 0.57, 0.68, 0.80, 
2.; blok € 2.50. Resp. zes
maal beelden van keramiek 
(tweemaal met muziekinstru
menten); detail schilderij: 
groepje muzikanten (op rand 
gehele schilderij). 

l! 
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43'og. Wetenschap. 
Tweemaal € 0.32. Vermenig
vuldigingen, moleculen. 

2i3'o9. Behoud poolgebie
den en gletsjers***. 
1.60, 8.10 L. Resp. pinguïn 
op ijsberg met gesloten oog 
en druppel, ijsberg en kaartje 
Antarctica. Ook velletje met 
beide zegels, op rand ijsber
gen en pinguïns. 

9. r. Sterrenwacht, sterren, 
komeet en antiek model zon
nestelsel. 

iij'og. Orde van Francisca
nen achthonderd jaar. 
€ 0.32; velletje € 0.50, 2.
(doorlopend beeld). Resp. 
ontmoeting St. Franciscus 
met wolf; (detail schilderij:) 
geknielde broeder, paus, 
op rand doorlopend rest 
schilderij. 

iSj'og. Bloemen uit 
beschermde gebieden, Rod
nagebergte. 
0.30, 0.60,1., 1.20, 2.40, 
3.10 L. Resp. edelweiss 
(Leontopodium alpinum), 
alpenaster (Aster alpinus), 
prachtanjer (Dianthus 
superbus). Silene nivahs, 
prachtklolqe (Campanula 
persicifolia), Turkse lelie 
(Lilium martagon). 

SAN MARINO 
85'o9. Europa 2009, astro
nomie. 
€ 0.60, 0.65. Resp. Aarde en 
satelliet, zonnestelsel met 
alle planeten rond de zon 
plus sterren van Europese 
vlag en berg Titan. 

I .J DELL'ASIa^NÖMlA 

2009. Frankeerzegels. 
55. Ndin. Burcht Kalemeg
dan. 

2009. Frankeerzegels. 
22. over 20. Ndin. (Yvert 
147). Wapenschild. 
i62'09. Beschermde dieren. 
22., 22., 46., 46. Ndin. 
Resp. dwergmuis (Micromys 
minutus), hermelijn (Mustela 
erminea), siesel (Spermop
hilus citellus), driekleurige 
muis (Sicista subtilis). 

85'09. Europa 2009, astro
nomie. 
€ 0.68; velletje met tweemaal 
€ 0.68. Verschillende fases 
maansverduistering (33
'07); telescoop in Chili van 
ESO (European Southern 
Observatory), als losse zegel. 

85'o9. Achtendertigste 
ICPO*InterpoI Europese 
regionale bijeenkomst. 
€ 2.. Beeldmerk interpol 
op vlag San Marino en drie 
torens San Marino. 

» ■ w w w » 

RUSLAND 
63'o9. Vijfenzeventigste 
geboortedag Joeri Gagarin 
(19341968). 
10. r. Portret en handteke
ning kosmonaut. 
i63'09. Honderdvijftigste 
geboortedag Alexander 
Popov (18591906). 
Blok met ronde zegel 20. r. 
Portret Russisch natuur
kundige en uitvinder radio; 
op rand schema, tekst en 
radio. 

85'og. Op weg naar we
reldtentoonstelling 2020 in 
Shanghai. 
€ 2.20. Aanzicht wijk Pudong 
met 'Shanghai World Finan
cial Center' (flessenopener). 

ROEMENIË 
282'09. Vogels uit de 
Donaudelta. 
0.50,1.60, 2.10, 3.10; blok 
8.10 L. Beschermde vogels, 
resp. Alcedo atthis athis, 
Himantopus himantopus, 
Egretta alba, Falco cherrug; 
Haliaeetus albicilla, op rand 
beeldmerken vogelbescher
ming en Unesco* met de vier 
vogels van velletje (ijsvogel, 
steltkluut, grote zilverreiger, 
sakervalk; zeearend). Ook 
velletje in doorlopend beeld 
met de vier zegels. 

i4'09. Tweehonderdste 
geboortedag Nikolaj Gogol 
(18091852), schrijver. 
Velletjemetö., 7., 8., 
9.; blok 15. r. Scènes, resp. 
mannen (De Revisor, 1836), 
twee mensen (Dode Zielen, 
1842), man aan bureau en 
jas aan kapstok (De Mantel, 
1842), man met zwaard en 
ruiters (Taras Boeljba, 1835); 
portret schrijver, op rand 
bureau met kaars, boeken en 
inktpot. 

85'09. 'World Air Games 
2009' in Turijn. 
€ 0.60, 0.85,1.50,1.80. 
Duiven, resp. met luchtbal
lon, op vleugels vliegtuig, op 
schommel onder helikopter, 
surfend op spoor vliegtuig. 

282'o9. Tijdschrift 'Politi
kin Zabavnik' zeventig jaar. 
22. Ndin. Twee figuren met 
muziekinstrumenten. 
23'o9. Ecologie, Balkange
bergte, gezamenlijke uitgifte 
met Bulgarije. 
22., 46. Ndin. Resp. hout
snip (Scolopax rusticola), 
rode rotslijster (Monticola 
saxatilis). Ook velletje met 
beide zegels in doorlopend 
beeld. Voor afbeelding zie 
Bulgarije. 
gj'og. Pasen. 
22., 46. Ndin. Houtsnij
werk, resp. avondmaal, Jezus 
wordt in kist gelegd. 
3i3'o9. Vijfentwintigste 
Zomer Universiade 2009 in 
Belgrado. 
22., 46. Ndin. Op achter
grond Belgrado, beeldmerk 
gelegenheid en vogels als 
sporter, resp. (handbal, voet
bal, zwemmen, schermen, 
turnen), (volleybal, gymnas
tiek, tennissen, hardlopen, 
taekwondo). 

55'o9. Europa 2009, astro
nomie. 

SERVIË 
20og. Frankeerzegels. 
II., 22., 44. Ndin. Resp. 
geborduurde band met gesp, 
ring, geborduurde band. 

SLOVENIË 
273'o9. 'Chainbreaker'ze
gels (Yvert Joegoslavië 6370, 



ontwerper Ivan Vavpotic) 
negentig jaar. 
€ 0.23. Ontwerptekening 
portzegel van dezelfde ont
werper (nooit uitgegeven). 

gj'og. Natuur, parken 'Ca
üon del Rio Lobos' en 'Izki'. 
Tweemaal € 0.43. Rotswand 
kloof en huisje, bossen Izki 
en rotspunt. 

i83'o9. Pasen. 
IC Kc. Haas met ei en vogel. 

273'09. Flora. 
€ 0.23, 0.27,0.40; blok 
€ 0.45. Resp. Centaurea 
cyanus, Papaver rhoeas, 
Agrostemma githago; Ra
nunculus arvensis (koren
bloem, klaproos, bolderik; 
akkerboterbloem). 

i4'09. Flora en fauna. 
€ 0.32, 0.43. Resp. gladiool, 
auerhoen (Tetro urogallus). 
64'o9. Raad van Europa 
zestig jaar. 
€ 0.62. Beeldmerk raad en 
'60 jaar'. 
i54'09. Vuurtorens. 
Velletje met zesmaal € 0.62. 
Vuurtorens, resp. Porto Co
lom in Mallorca, La Higuera 
in Huelva, Igueldo in 
Guipuzcoa, Arinaga in Gran 
Canada, Torre del Hercules 
in La Corurïa, Torrox in 
Malaga. 

273'og. Lovrencmeren in 
Pohorje. 
€ 0.23. Meer en kaartje met 
hoogtelijnen. 

234'og. Europa 2009, 
astronomie. 
€ 0.62. Artistieke compositie 
van de ruimte. 

273'o9. Behoud poolgebie
den en gletsjers'^*'^. 
Velletje met tweemaal € 0.45 
(doorlopend beeld). Ijsbeer 
en vogels, ijsberen en orka; 
op rand ijsschotsen met 
poolvos, walrussen en walvis 
met pictogrammen van 
koeien, fabriek, vliegtuig, 
vrachtwagen en bomen. 

274'o9. Populaire dansen. 
€0.43; blok€ 0.43. 'La Isa' 
uit Canarische Eilanden; 'Las 
Sevillanas' uit Sevilla. 

273'o9. Kartuizerklooster 
Seiz (11551165). 
€ 0.92. Klooster in vallei 
Zicnia en initiaal. 

SPANJE 
23'o9. Millennium ontwik
kelingsdoelen. 
€ 0.32 in (cheque)boekjevan 
honderd. Vage wereldbol met 
menselijk gezicht. 

TSJECHIË 
i83'09. Aziatische kunst. 
18., 24. Kc. Resp. Onsterfe
lijke Lü Tungpin (Chinees, 
14'''15''' eeuw), mythologi
sche scène (Bali, Indonesië, 
20'" eeuw). 

TURKIJE 
i23'og. Vliegtuigen. 
0.65,0.80, i.NTL. Resp. 
C47 Dakota, Fioo Super 
Sabre, F80 E Sabre. 

i63'og. Wereldwaterforum. 
Velletje met 0.25, 0.65, 0.80, 
0.80 NTL. 
Resp. gezicht en wereldbol, 
beeldmerk forum en brug, 
waterval, kruik water wordt 
leeggegoten; op rand water 
en beeldmerk forum. 

SDtiNYAäUFORUMU 
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263'og. Dienstzegels. 
0.05, o.10, 0.25, 0.50, 0.65, 
I., 3.35, 4.50 NTL. Bloemen. 

WITRUSLAND 
i3'09. Feestdagen en ritue
len Witrusland. 
Velletje met viermaal 500 r. 
en vier tussenvelden. 'Kalja
dy' (719 januari winterfeest): 
jongetje met ster, verwelko
ming lente: meisje met vogel, 
'Dozhinki' (roggeoogst is 
binnen): vrouw met bosje 
aren, 'Kupalle' (7 juli): meisje 
met bloemenkrans en varen
bladeren; op tussenvelden 
namen feestdagen. 
3i3'og. Vogel van het jaar. 
i.ooo r. Beeldmerk Birdlife 
en lokale vogelbescherming 
met grauwe gans (Anser 
anser). 

i54'og. Europa 2009, 
astronomie. 
Tweemaal i.ooo r. Antieke 
astronomische instrumen
ten, moderne astronomische 
middelen. Ook boekje en 
velletje met driemaal beide 
zegels. 

IJSLAND 
ig3'og. Fabeldieren uit 
IJslandse volksverhalen. 
Velletje met tienmaal 80. kr. 
Hrosshvalur, skoffin, 
mushveli, raudkembingur, 
selamodr, ofliguggi, 
saeneyti, skeliaskrimsli, 
urdaricottur, fjorulalli. 

ig3'og. Vliegtuigen. 
90., 90., 120., 120. kr. 
(in boekjes). Resp. Avro 
504K, Waco ZKS7, Boeing 
757300, Fokker 50. 

75'09. Waterwerken Reyk
javik honderd jaar. 
10. kr. Meisje drinkt glas 
water. 

island 10 

75'o9. Tuin 'Skrudur' 
honderd jaar. 
140. kr. Poort met bloemen. 

75'o9. Europa 2009, astro
nomie. 
105., 140. kr. Resp. zon
newijzer met zon in vijf posi
ties, huis en sterrenhemel. 

Sm 
75'og. Postzegeltentoon
stelling Nordia 2009. 
Blok 190. kr. Fratercula 
arctica (papegaaiduiker), op 
rand landschap met zee en 
beeldmerk tentoonstelling. 

75'09. Nationaal toernooi 
IJslandse jeugdorganisatie 
UMFI* honderd jaar. 

105. kr. IJslandse vlag en 
hoogspringer met judoka's. 

Island i 

ZWEDEN 
ii'og. Nieuwe waarde 
frankeerzegel. 
12. kr. Lynx lynx. 

SVERI GE\ 

ZWITSERLAND 
i4'og. Frankeerzegels, 
inheemse vogels. 
140,190 c. Resp. Europese 
steenpatrijs (Alectoris 
graeca), rode wouw (Milvus 
milvus). 
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85'og. Toeslagzegels Pro 
Patria, culturele routes. 
85440, 85440,100450, 
100450 c. Kaartje Zwitser
land met plaatsaanduiding 
en resp. pad 'Via Francigena' 
bij Liddes en Grote St. Bern
hardhospice in BourgSaint
Pierre, pad 'Via Sauna' bij 
Vuiteboeuf en Bernpoort in 
Murten, ravijn Viamala met 
brug in 'Via Spluga' bij Zillis
Reischen en Albertinihuis in 
Spiügen, oude stad Bazel met 
kathedraal aan 'Via Rhenana' 
en zoutboortorens in Rhein
felden. Ook boekje. 

■■■■■■■■»■■■■■ 

85'og. Pro Patria honderd 
jaar. 
Blok 100 c. Lichtjes in land
schap; op rand Chinese 
lampion met Zwitsers kruis. 



8-5-'og. Oude bomen. 
85,100,130 c. Resp. berk 
eik, wilg. 

8-5-'og. Van Gutenberg 
tot mternet, gezamenlijke 
uitgifte met Luxemburg. 
100 c. Loden letter en apen
staartje op tekst. 
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85'o9. Europa 2009, astro
nomie. 
100 c. Asteroide Helvetia 
(ontdekt in 2002). 

85'o9. Europese wilde kat. 
85 c. Felis silvestris silvestris. 

85'09. Hedendaagse archi
tectuur. 
100,180 c. Resp. 'Stiva da 
morts' (huis van rouw) in 
Vrin, Pentoramabuurthuis in 
Amriswil. 

Helvetia 180 
p<?n to ivniB Apyj>»iiit 
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BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
252'o9. Islamitisch erfgoed. 
15., 20. Dh. Mausoleum 
van resp. Sidi Abderrahmane 
in Algiers, Sidi Ibrahim in El 
Atteuf 
i43'o9. Dag van de gehan
dicapten. 
15., 20. Dh. Rolstoeler en 
resp. bloemmotief, handen. 

283'o9. Behoud poolgebie
den en gletsjers* 
38. Dh. Handen rond ijskris
tal en kaartje Antarctica. 

253'o9. Nationale onafhan
kelijkheidsdag. 
3.1. Nationale vlag, man en 
schilderij. 

BRAZILIË 
i83'09. Behoud poolgebie
den en gletsjers***. 
Tweemaal R$ i. (doorlopend 
beeld). Poollandschap en 
resp. zeeluipaard (Hydrurga 
leptonyx), ijsbeer (Ursus 
maritimus). 

ARGENTINIË 
i403'o9. Behoud poolge
bieden en gletsjers***. 
Velletje met tweemaal $ 5.. 
Gletsjer Piedras Biancas 
(Santa Cruz), ijsplaat Larsen 
(Argentijns Antarctica). Rand 
met deelkaart van Argentinië 
en Antarctica. 

2003'o9. Frankeerzegels. 
R$ 0.65,1.. Postbode 
bezorgt brief, hand met tele
gram en hart met elektrocar
diogram. 

2i3'o9. Agrarisch proef
station Obispo Colombres 
honderd jaar. 
$ I.. Suikerplantage, soja
zaden, microscoop en halve 
citrusvrucht. 

44'o9. Honderd jaar Sport 
Club International. 
R$ I.. Beeldmerk en tro
feeën van voetbalclub. 

BURUNDI 
24i2'o8. Flora en fauna. 
90,150, 500, 810, i.ooo F. 
Resp. koraalstruik, passie
bloem, wernerbloem, reiger, 
koningsarend. 

ASCENSION 
233'o9. Walvissen en 
dolfijnen. 
35, 40, 50 p., £ 1.23; blok 
£ 2.. Resp. Tursiops trunc
tatus, Stenella attenuata, 
Physeter macrocephalus, 
Mesoplodon europeaus; 
Megaptera novaeangliae. 

BANGLADESH 
202'o9. Dag van de moe
dertaal 2009. 
Blok 50.1. Monument taal
beweging. Op rand herden
king in 1972 van martelaren 
van taalbeweging. 
i63'09. Negenentachtigste 
geboortedag sjeik Mujibur 
Rahman (19201975), natio
nale dag van het Idnd 2009. 
10.1. Eerste president Bang
ladesh en kinderen. 

CAMBODJA 
88'o7. Asean* veertig jaar, 
gezamenlijke uitgifte met 
tien lidstaten Asean. 
Vel met tienmaal i.ooo R. 
Resp. regeringsgebouw 
Brunei, nationaal museum 
Cambodja, historisch mu
seum Jakarta, traditioneel 
woonhuis Laos, hoofdkwar
tier Maleisische spoorwegen 
Kuala Lumpur, postkantoor 
Yangon, Malacanang paleis 
Filippijnen, nationaal mu
seum Singapore, Vimanmek 
herenhuis Bangkok, presi
dentieel paleis Hanoi. 

CANADA 
24'o9. Internationaal jaar 
astronomie. 
Tweemaal 54 c. Resp. obser
vatorium in Saanich (British 
Columbia) en paardenkop

nevel, telescoop op Hawai en 
adelaarsnevel. Ook velletje 
met beide zegels. 

94'o9. Behoud poolgebie
den en gletsjers* 
Tweemaal 54 c. Ijsbeer 
(Ursus maritimus), arctische 
stern (Sterna paradisaea). 
Ook velletje met beide zegels, 
op rand poolvos en pinguïns 

' ""J ~x 
CHILI 
i23'o9. Verdrag van 
Antarctica vijftig jaar, eerste 
postzegeltentoonstelling 
'Expo Antarctica Chili 2009' 
in Zuidpoolgebied. 
$ 470. Kaart Antarctica en 
basis 'Eduardo Frei Mon
talva'. 

i83'09. Behoud poolgebie
den en gletsjers***. 
Tweemaal $ 470 (samenhan
gend); velletje met tweemaal 
$ 1.500 (doorlopend beeld). 
Resp. over beide zegels 
wereldbol met Noord en 
Zuidpool; over velletje: kaart 
Zuidpool met wereldbol. 

CHINA 
223'09. Schilderijen van 
Shitao (16421707). 
0.80, vijfmaal 1.20 y. Resp. 
Chaohumeer, genieten van 
fonteingeluiden, dubbele 
chrysanten, pruimenbloe
sem met bamboe, paard en 
eigenaar, lotussen. 

COMOREN 
7i'o9. Vuurtorens en wa
tervogels. 
125,150, 225, 300, 400, 
1000 F.; blok 3.000 F. Resp. 
El Montaza (Egypte) en 
nijlgans (Alopochen aegypti
acus), Agulhas (ZuidAfrika) 
en zuidelijke zwartrugmeeuw 
(Larus domimcanus), Europa 
Point (Gibraltar) en rood
keelduiker (Gavia stellata), 
Ilha do Goa (Mozambique) 
en Wilsons stormvogel 
(Oceanites oceanicus). 
Walvisbaai (Namibië) en 
witkapalbatros (Thalassarche 
cauta), Bwene (Tanzania) en 
roodrugpelikaan (Pelicanus 
rufescens); Lagos (Nigeria) 
en roodsnavelkeerkringvogel 
(Phaethon aethereus). 

7i'o9. Paleontologen en 
dinosaurussen. 
125,150, 225, 300, 400, 
1000 F.; blok 3.000 F. Resp. 
Barnum Brown (18731963) 
en Archaeopteryx, Thomas 
Condon (18221907) en 
Galhmimus, Robert Broom 
(18661951) en Irritator, Wil
liam Buckland (17841856) 
en Dimorphodon, Edward 
Drinker Cope (18401897) 
en Parasaurolophus, Edwin 
Colbert (19052001) en 
Allosaurus; Roy Chapman 
Andrews (18841960). 
7i'09. Componisten. 
125,150, 225, 300, 400, 
1000 F.; blok 3.000 F. Resp. 
Joseph Haydn (17321809), 
Hector Berlioz (18031869), 
Franz Schubert (17971828), 
Ludwig van Beethoven (1770
1827), Franz Liszt (1811
1886), Johannes Brahms 
(18331897); Wolfgang Ama
deus Mozart (17561791). 
7i'09. Bekende personen. 
125,150, 225, 300,400, 
1000 F.; blok 3.000 F. Resp. 
Miriam Makeba (19322008), 
Nelson Mandela (1918), 
Moeder Teresa (19101997), 
Yasser Arafat (19292004), 
Shirin Ebadi (1947), Moha
med ElBaradel (1942); Mar
tin Luther King (19291968) 
7i'o9. Geneeskundig 
onderzoek. 
125,150, 225, 300, 400, 
1000 F.; blok 3.000 F. Resp. 
Humphry Davy (17781829), 
Robert Koch (18431910), 
Emil von Behring {1854
1917), Louis Pasteur (1822
1895), Frederick Banting 
(18911941) Alexander 
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Fleming (1881-1955); Henry 
Dunant(i828-i9io). 
j-i-'og. Luchtvaartpioniers. 
125,150, 225, 300,400, 
1000 F.; blok 3.000 F. Resp. 
Edward Rjckenbacker 
(1890-1973), Jimmy Doolittle 
(1896-1993), Beryl Markham 
(1902-1986), Elinor Smith 
{1911), Antoine de Saint-
Exupery (1900-1944), Charles 
Lindbergh (1902-1974); 
Wiley Post (1898-1935). 

COSTA RICA 
25-2-'09. HogarCREA, 
tehuizen voor verslaafden, 
vijfentwintig jaar. 
160 Cs. Ex-verslaafde, hereni
ging met familie en landkaart. 

CUBA 
2008. Uilen en vlinders. 
15.15.45. 65,75.85 c. Resp. 
Bubo bubo en Lolano olas, 
Tyto alba en Lycaena dispar, 
Strix nebulosa en Vanessa 
cardui, Strix aluco en Collias 
erate, Asio otus en Apona 
crataegi, Strix uralensis en 
Collias hecla. 
2008. Upaep*, nationale 
feesten. 
Velletje met 15, 65, 75 c, 
2.05 P. Beeldmerk Upaep en 
resp. 10 oktober: dag van het 
streven naar onafhankelijk
heid (1868) met tandwielen 
en portret van Carlos Manuel 
de Céspedes (1819-1874), 
I januari: bevrijdingsdag met 
parade, vlaggen en portretten 
van Che Guevarra (1928-
1967) en Fidel Castro (1926), 
I mei: dag van de arbeid met 
demonstratie en bloemen, 
26 juli: dag van de nationale 
rebellie met geweer en vlag. 

Cuba'vw 
lus 

DJIBOUTI 
ig-io-'o8. Indo Suez Rode 
Zee Bank honderd jaar. 
220 F. Bankgebouw en 
stadsbeeld. 
7-ii-'o8. Honderd jaar Ka
mer van Koophandel. 
50 F. Beeldmerk en landkaart 
Afrika. 

376 DOMINICA 
i6-7-'o8. Bezoek paus aan 
New York. 
$ 1.40 in velletje van vier. Por
tret paus Benedictus XVI. Op 
rand paus voor St. Patricks 
kathedraal 

i6-7-'o8. Koningin Eliza
beth II en prins Philip zestig 
jaar getrouwd. 
Tweemaal $ i.- in velletje 
van zes. Koningin Elizabeth, 
echtpaar. 
ii-i2-'o8. Marilyn Monroe 
(1926-1962). 
Viermaal $ 2.- (samenhan
gend). Verschillende portret
ten van actrice en filmster. 

n-i2-'o8. Honden. 
25, 50, 90 c , $ I.-, 2.-, 5.-; 
velletje met viermaal $ 2.50. 
Resp. Dandie Dinmont ter
rier, Alaska malamute, Welsh 
springer spaniel, mopshond, 
Norfolk terriër, Vizsla; 
Akita, Australische veehond, 
bordercollie, Staffordshire 
bull terrier. 

ij-i-'og. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de os**. 
$ 2.- in velletje van vier. Os. 
20-i-'o9. Barack Obama 
(1961). 
65, 90 c. Verschillende por
tretten president Verenigde 
Staten. 

EGYPTE 
3i-i2-'o8. Nationaal telecom-
instituut. 
30 P. Gebouw. 

ETHIOPIË 
2-io-'o8. Zestig jaar diplo
matieke relatie met India. 
0.30, 0.70, 3.- B. Resp. bloe
men, Taj Mahal, geometri
sche afbeeldingen. 

FIJI 
27-2-'o8. Overdruk frankeer-
zegels vogels. 
I, 2, 2, 3, 4, 4,18, 20 c. Resp. 
Myiagra azureocapilla (Yvert 
763), Enythrura pealii (Yvert 
759), Myiagra azureocapilla, 
Enythrura pealii, Myiagra 
azureocapilla, Enythrura 
pealii, tweemaal Myiagra 
azureocapilla. 

FILIPIJNEN 
i-2-'o8. Vijftig jaar Domini
caanse school. Manilla 
Velletje met viermaal 7 P. 
Borstbeeld van heilige 
Domingo de Guzman 
(1170-1221) oprichter van 
de orde, schoolgebouw en 
borstbeeld, embleem van de 
orde en jubileumembleem, 
schoolgebouw en embleem. 
6-2-'o8. Valentijnsdag. 
Tweemaal 7 P. in hartvor
mig velletje van tien. Amor 
en harten, rozenboeket in 
hartvorm. 
23-2-'o8. Missie-instituut 
St. Theresia van het Kind 
Jezus vijftig jaar. 
Tweemaal 7 P. in velletje van 
acht. Beeldmerk nonnen, 
beeldmerk gelegenheid met 
heilige Theresia van Lisieux 
(1873-1897) en bisschop 
Alfredo Maria Aranda Olivar 
(1889-1978). 
7-3-'o8. Internationale post
zegeltentoonstelling Taipei 
2008, vogels. 
Vel met veertienmaal 7 P. 
Gallicolumba crinigera, 
Caloenas nicobarica, Ptili-
nopus leclancheri, Columba 
vitiensis, Treron vernans, 
Phapitreron amethistynis, 
Ducula pickeringii, 
Streptopelia tranqueba-
rica, Ducola bicolor, Ducola 
Carola, Pithecophagajefferyi, 
Cacatua haematuropygia, 
Lonchura oryzivora, Actenoi-
des hombrini. 
io-03-'o8. Baguio's onder-
wijzerskamp honderd jaar. 
Tweemaal 7 P. (samen
hangend). Tentenkamp, 
onderwijzers. 
i2-03-'o8. Nationale onder
zoeksraad 75 jaar. 
7 P. Jubileumembleem en 
microscoop. 
4-6-'o8. Ministerie van 
wetenschap en techniek 
vijftig jaar. 
Tweemaal 7 P. Ministerie
gebouw, Filipijns atoomin
stituut. 
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i6-6-'o8. Honderd jaar Liong 
Tek Go familiegenootschap. 
Tweemaal 7.- P. (samenhan
gend). Voorvader Tai Bei 
Kong, familie-embleem. 
i8-6-'o8. Bruggen uit Ameri
kaanse koloniale tijd. 
Viermaal 7 P. (samenhan
gend); velletje met viermaal 
7.- P. Gasanbrug (Marindu-
que), Hinigaranbrug (Negros 
Occidental), Wahigbrug 
(Dagohoy, Bohol), Pan-ay-
brug (Capiz); Quezonbrug 
(Quiapo, Manila), Gov. 
Reynoldsbrug (Guinobatan, 
Albay), Maucaspoorwegbrug 
(Ragay, Camrines Sur), Balu-
cuanbrug (Dao, Capiz). 
i8-6-'o8. Universiteit van 
Filipijnen honderd jaar. 
Viermaal 7.- P. (samenhan
gend). Carillon, beeldmerk, 
grootzegel universiteit, 
standbeeld. Ook velletje 
met de vier zegels en de vier 
zegels samenhangend in 
klein formaat. 
26-6-'o8. Vijfhonderdste 

geboortedag Andres de 
Urdaneta (1508-1568). 
7.- P. Portret Spaanse augus
tijner monnik, zeevaarder 
en ontdekkingsreiziger met 
monument en beeldmerk. 
26-6-'o8. Vijfenzeventig jaar 
Xavier Universiteit. 
Viermaal 7.- P. (samenhan
gend). Beeldmerk universi
teit en resp. kapel, St. Francis 
Xavier, aartsbisschop James 
T.G. Hayes (1889-1980), ge
bouw wetenschapscentrum. 
7-7-'o8. Universiteit van 
Filipijnen honderd jaar. 
Alle zegels van 18-6 (zie 
boven) met gouddruk. 
3i-7-'o8. Zestig jaar universi
teitvan Davao. 
Viermaal 7.- P. (samenhan
gend). Universiteitsgebouw, 
middelbare school, lagere
en kleuterschool, gebrand
schilderd raam: Maria-
Hemelvaart. 

28-8-'o8. Se Jo Tong Lim 
familiegenootschap honderd 
jaar. 
Viermaal 7.- P. (samenhan
gend). Voorvader Pi Kan, 
generaal Vicente Lim 
en senator Roseller T. Lim, 
Bibondokerk en Chinese 
poort, familiebeeldmerk op 
symbohsche Filipijnse vlag. 
Ook uitgegeven in velletjes. 

i7-io-'o8. Filipijnse Bonsai-
vereniging. 
Tweemaal acht samenhan
gende zegels 7.- P.; velletje 
viermaal 7.- P. Resp. Murray 
sp., viermaal verschillende 
variëteit Pemphis acidula, 
Antidesma bunius, Maba 
buxifolia, Ficus concina; 
viermaal verschillende vari
ëteit Pemphis acidula, Ficus 
microcarpa, Serissa foetida, 
Triphasia trifolia. Bougain
ville sp.; Lagerstroemia in-
dica, Pemphis acidula, Vitex 
sp., Ixora chinensis. 
29-io-'o8. Bezoek secretaris
generaal Verenigde Naties. 
7.-, 26.- P. Resp. Ban 
Ki-moon en beeldmerk 
Verenigde Naties, Ban Ki-
moon met presidente Gloria 
Macapagel. 
28-ii-'o8. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Jakarta 2008, vogels. 
Vel met zeventienmaal 7 P. 
Haliastur Indus, Cinnyris 
jugularis, Leptocoma spe-
rata, Aethopyga pulcherrima, 
Ichthyophaga ichthyaetus, 
Anthreptes malacensis, 
Aethopyga linaraborae, 
Aethopyga boltini, Lepto
coma calcostetha, Aethopyga 
flagrans, Aethopyga primi-
genia, Aethopyga shelleyii, 
Spilornis holospilus, Nisae-
tus philippensis, Prioniturus 

discurus, Bubo philippensis, 
Dinopium javanense. 

GAMBIA 
i2-6-'o8. Bezoek paus aan 
New York. 
25.- D. Paus Benedictus XVI 
en stadsbeeld. 
i2-6-'o8. Bijzondere monu
menten in Verenigde Staten. 
Velletje met zesmaal 15.- D.; 
blok 65.- D. Resp. Grants 
mausoleum, Jefferson monu
ment, Kennedy eeuwige 
vlam, Capitool, Lincoln 
monument, Washington 
monument; Mount Rush-
more. 
ii-ii-'o8. Eerste Wereldoor
log negentig jaar geleden. 
Velletje met zesmaal 15,- D.; 
velletje met viermaal 25,- D. 
Verschillende afbeeldingen 
van militairen en bewape
ning. 
i4-ii-'o8. Prins Charles 
zestig jaar. 
Velletje met viermaal 25.- D. 
Verschillende afbeeldingen 
prins. 
3i-i2-'o8. Bloemen. 
Twee velletjes met ieder 
viermaal 25.- D.; tweemaal 
bIok65.-D. Resp. Calo-
tropis procera, Calliandra 
surinamensis, Plumeria alba, 
Quisqualis indica; Adanso-
nia digitata, Commelina 
benghalensis, Heliconia 
psittacorum, Tabebuia rosea; 
bladeren en kleine bloem, 
Tabebuia chrysotricha. 

i5-i-'09. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de os**. 
25.- D. Os met bloemen. 
20-i-'09. Barack Obama 
(1961)-
16.- D.; velletje met tweemaal 
60.- D. Resp. portret presi
dent; Obama, vice-president 
Joseph Biden (1942). 

GHANA 
3i-i-'o8. Koningin Eliza
beth II en prins Philip zestig 
jaar getrouwd. 
Tweemaal 0.60 Nes. in 
velletje van zes. Koningin 
Elizabeth, echtpaar. 
3i-i-'o8. Schilderijen van Qi 
Bashi (1864-1957). 
Velletje met viermaal 0.90; 
blok 3.- Nes. Diverse Chinese 
motieven; vaas met bloem. 

GRENADA 
3-i2-'o8. Shane Warne 
(1969), cricketspeler. 
Twee velletjes met twee
maal $ 6.-, vier velletjes met 
achtmaal $ 6.-. Verschillende 
spelmomenten van Australi
sche 'spinbowler'. 



GUATEMALA 
6-2-'og. Upaep*, nationale 
feestdagen. 
0.50, 2.-, 3.-, 5.-; blok 8.- Q. 
Beeldmerk Upaep en vier
maal verschillende dansen; 
feestvierende mensen. 

INDIA 
28-i-'o9. Behoud cultureel 
erfgoed. 
Velletje met viermaal 5.- R. 
Jaisalmer fort in Jaisalmer, 
Mongyu klooster in Laddakh, 
kerk van St. Anne in Goa, 
Qila Mubarak in Patiala. 

2i-02-'o9. Jamacharya Val-
labh Suri (1870-1954). 
5.- R. Portret religieus en 
sociaal betrokken persoon. 

28-2-'09. Harakh Chand 
Nahata (1936-1999). 
5.- R. Portret zakenman en 
sociaal leider. 
i-j-'og. Frankeerzegels, 
bouwers aan een moderne 
staat, II. 
I.-, 2.-, 3.-, 4.-, 15.-, 20.-R. 
Resp. Mahatma Gandhi, 
B. R. Ambedkar, Satyajit Ray, 
Homi Bhabha, J. R. D. Tata, 
Moeder Teresa. 
2-3-'og. Vijfenzeventig jaar 
Medische Raad van India. 
5.- R. Ziekenhuis en hand 
met stethoscoop. 

6-3-'09. Bloemen. 
5.- R. Pterospermum aceri-
folium. 
i2-3-'o9. Honderdzesenze-
ventigste geboortedag Babu 
rao Puleshwar Shedmake. 
5.- R. Portret revolutionair 
met zwaard. 

Il //f^- j 
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i3-3-'o9. Krishna Kuma Birla 
(1918-2008). 
5.- R. Portret industrieel en 
economisch hervormer. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
g-j-'og. Zeevaart en verken
ningen. 
Zesmaal 54 p. in velletjes van 
zes; blok£ 1.30. Schepen 
resp. Fürst Bismarck, Bea
gle, Edinburgh, Windsor, 
Endeavor, Victory; Portugese 
ontdekkingsreiziger Vasco da 
Gama {1469-1524). Op ran
den landkaarten en kompas. 

SEAFARING & 

V^S?» 

INDONESIË 
3-3-'o9. Technologie Insti
tuut Bandung vijftig jaar. 
Viermaal 1.500.- Rp. in vel 
van zestien. Vier verschil
lende afbeeldingen. 
5-3-'09. Parlementsverkie
zingen 2009. 
Viermaal 1.500 Rp. in vel van 
twintig. Datum en hand, vlag, 
pen en vakjes met 'vinkje', 
cijfers i en 5; op rand beeld
merken deelnemende partijen. 

IRAN 
26-og-'o8. Mondiale Ghods 
dag (dag tegen Israels bezet
ting Jeruzalem). 
650 Ris. Prikkeldraad, deel 
davidster van prikkeldraad 
en koepel. 
20-io-'o8. Frankeerzegel. 
250 Ris. Kaart met Perzische 
Golf. 
November 2008. Ayatollah 
sjeik Hashem Ghazvini. 
650 Ris. Portret wetenschap
per. 

ig-ii-'oS. Herdenking vei
ligheidsdienst achtentwintig 
jaar. 
650 Ris. Besneeuwde 
bergtop, Iraanse vlag en 
beeldmerk. 
2i-i2-'o8. Verbrande stad 
Zabol. 
650 Ris. Opgravingen en 
aardewerken schaal. 

ISRAËL 
22-4-'o9. Internationaal jaar 
astronomie. 
NIS. 2.30, 3.80, 8.50. 
Resp. Jacobsstaf (voorloper 
sextant) van Gersonides en 
schip, gravitatielens en ruim
tevaartuig, LISA (Laser In
terferometer Space Antenna, 
antenne die na 2014 vanuit 
de ruimte zwaartekrachtgol-
ven gaat detecteren) en deel 
wereldbol; op aanhangsels 
telescoop Galileo Galilei. 

Lwaso 
22-4-'og. Pools jaar in Israel, 
gezamenlijke uitgifte met 
Polen. 
Blok NIS. 6.10. Pools-joodse 
vrijheidsstrijder Berek Jose-
lewisz (1764-1809) te paard 
tijdens veldslag bij Koek in 

a:" 

22-4-'og. Herdenkingsdag. 
NIS. 1.60. Herdenkingslinten 
met speld en vlag. 

22-4-'og. Muziek. 
Vel met twaalfmaal NIS. 1.60. 
Zohar Argov (1955-1987) 
zanger, Sasha Argov (1914-
1995) componist, Meir Ariel 
(1942-1999) zanger en tekst
schrijver, Yossi Banai (1932-
2006) zanger, Shoshana Da-
mari (1923-2006) zangeres, 
Moshe Wilensky (1910-1997) 
componist en musicus, Ófra 
Haza (1957-2000) zangeres, 
Uzi Hitman (1952-2004) 
zanger en componist, Arik 
Lavie (1927-2004) zanger, 
Ehud Manor (1941-2005) 
zanger, Yair Rosenblum 
(1944-1996) componist, 
Naomi Shemer (1930-2004) 
componist en tekstschrijver; 
over vier middenvelden cirkel 
met goudfolie. 

JAPAN 
5-ii-'o7. Scènes uit prefec
tuur Nagoya. 
Velletje met tienmaal 80 yen 
(horizontale paren met 
doorlopend beeld). Hibiscus 
en schip, haventoren en 
hibiscus, azalea's en orka's, 
dolfijnen en azalea's, gele 
chrysanten en brug, rode 
chrysanten en brug, leeuwen
bek en vuurwerk, zeilschip 
en leeuwenbek, azalea's met 
brug en half reuzenrad, half 
reuzenrad met haventoren en 
kasteel. 
i3-6-'o8. Herbebossing in 
prefectuur Akita. 
Velletje met tienmaal 
50 yen (horizontale paren 
met doorlopend beeld). 
Tweemaal Geum pentape-
latum op Moriyoshi-berg, 
tweemaal Shortia soldonel-
loides, tweemaal herfstloof, 
tweemaal herfstbos, weigelia 
en waterval. 
i-7-'o8. Bloemen uit prefec
turen Kanagawa, Hokkaido, 
Fukushima, Yamagata en 
Nagano. 
Vijfmaal 50 yen (samen
hangend); vijfmaal 80 yen 
(samenhangend). Lelie, roos, 
rododendron, saffloer, genti
aan; lelie, roos, rododen
dron, saffloer, gentiaan. 
i-S-'og. Houtsneden. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Verschillende afbeeldingen 
van Utamaro (1753-1806), 
Hiroshige (1797-1858), 
Sharaku (1770-1825). 

JORDANIË 
i6-7-'o8. Archeologische 
schatten van Petra. 
100,150, 200, 250, 300 fils; 
blok 400 fils. Resp. beeld van 
gezicht, bord van keramiek, 
beeld van druiventros, fresco 
Siq al Barid, rotsformatie; 
sculpturen boven de ingang. 

KAZACHSTAN 
i2-3-'og. Behoud poolgebie-
den en gletsjers***. 
230.-1. Ijsbeer (Ursus 
maritimus) op ijsblok en deel 
wereldbol met Noordpool. 

20-3-'og. Nationaal moslim-
feest Navruz Bayram. 
25.-1. Muzikant en danseres
sen. 

26-3-'og. Tweehonderdste 
geboortedag Louis Braille 
(1809-1852). 
230.-1. Portret en braillete-
kens. 

KENIA. 
i3-i2-'o8. Gouden jubileum 
Aga Khan. 
25. 65. 75. 95 Sh. Resp. 
schrijvend meisje, bewerking 
landbouwgrond, Aga Khan 
Universiteitsziekenhuis (Nai
robi), Aga Khan Academie 
(Mombassa). 

i7-i2-'o8. Theosofisch 
genootschap van Kenia. 
25 Sh. Vrouw met ezel bij 
waterput. 

KIRGIZIË 
26-2-'og. Onderscheiden 
piloot I. Abdraimov (1914-
2001). 
10.- s. (getand en ongetand). 
Portret. 

(afbecldina volgende paflina) 
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KIRIBATI 
g-g-'og. Zeevaart en verken
ningen. 
25,40, 50, 75 c., $1.50, 
$ 1.75 (in velletjes van zes). 
Ontdekkingsreizigers resp. 
Ernest Shackleton (1874-
1922), Robert Falcon Scott 
(1868-1912), James Cook 
(1728-1779), Marco Polo 
(1254-1324), Matthew Flin
ders (1774-1814), John Cabot 
(1450-1498); op randen 
landkaarten en kompas. 

KOREA ZUID 
3-3-'09. Diplomatieke 
betrekkingen met Filipijnen 
zestig jaar. 
Tweemaal 250 w. (samen
hangend). Getekende os 
met feestvierende mensen 
(koeienspel in Hangawi, 
Korea), jongen en meisje 
(bloemenfestival Panagben-
ga, Filipijnen). 

3-3-'09. Oude, historische 
bomen in Zuid-Korea, I. 
Viermaal 250 w. (samenhan
gend). Spar (in tempel Che-
onhwangsa, Jinan), zelkova 
(Danjeon-ri, Jangseong), 
pijnboom 'seoksongnyeong' 
(Cheonhyang-ri, Yecheon), 
gingko (Yongmunsa tempel, 
Yangpyeong). 

met harten, brievenbus met 
brievenstroom. 
22-4-'o9. Liefde voor de 
aarde. 
Tweemaal 250 w. Boom met 
hart en halve wereldbol, 
hoofd met wereldbol en 
harten. 

MALEISIË 
^i'i''°9- Traditionele 
trouwkleding Maleisische 
bevolkingsgroepen. 
Vijfmaal 50 s. (samenhan
gend). Man en vrouw in 
kleding van resp. Maleisië, 
China, India, Orang Ulu, 
Bajau. 

LIBERIA 
i4-i-'09. Wereld Blinden 
Unie. 
$ 10.-, 30.-, 45.-, 100.-. Resp. 
blinde student leest braille, 
blinde man op zebrapad, 
blinde met kaart van Liberia, 
ziende en blinde persoon 
met traditionele huizen. 

MACAU 
8-4-'09. Landschap Chinees 
vasteland, IIL 
Blok 10.- ptcs. Gebeeld
houwde Boeddha in Dragon 
Gate grotten. 

MADAGASCAR 
2i-io-'o8. Economische 
ontwikkeling 
100 F. Postbode bezorgt brief 

MALDIVEN 
ii-ii-'o8. Eerste Wereldoor
log negentig jaar geleden. 
Twee velletjes met viermaal 
12.- Rf. Motoren, tweemaal 
soldaten, tank; tweemaal sol
daten in loopgraven, soldaat 
met geweer, soldaat draagt 
gewonden. 
20-i-'o9. BarackObama 
(1961)-
Vel met zesmaal 10.- Rf.; 
blok 30.- Rf. Viermaal portret 
president, tweemaal Michelle 
Obama; echtpaar Obama. 

i5-4-'09. Koreaans marine
korps zestig jaar. 
250 w. (achthoekig zegel). 
Militair in tank, vliegdek-
schip en beeldmerk. 
22-4-'09. Aziatische eenheid 
door postzegels. 
Tweemaal 250 w. Poppetjes 

i2-2-'09. Tweehonderdste 
geboortedag Abraham Lin
coln (1809-1865). 
Velletje met viermaal 12.- Rf 
Verschillende foto's presi
dent. 

MAROKKO 
2i-4-'o8. Frankeerzegels, 
tapijten. 
Tienmaal 7.80 Dh. Henbale 
de Sale, Marmoucha, Ouled 
Besseba, Hoge Atlas, Aït 
Haddou, Tazenakht, Mar
moucha, Rabat, Alt Ouaouz-
guid. Rabat. 
i-7-'o8. Portzegels, vruchten. 
Tweemaal 1.65 Dh. Aard
beien, bananen. 

MAYOTTE 
g-j-'og. Vissen met petromax 
olielamp. 
€ 0.56. Vissersbootje met 
olielamp. 
9-3-'o9. Tamarinde. 
€ 0.56. Boom en vruchten 
tamarinde. 

MICRONESIË 
20-i-'o9. Barack Obama 
(1961). 
Velletje met driemaal 42, 
driemaal 75 c. Per waarde 
drie verschillende portretten 
president Verenigde Staten. 
26-i-'09. Frankeerzegels, 
surfen bij Phonpei. 
I, 2,17, 20, 22, 27, 42, 59, 
72, 83, 94 c, $ 1.17, 4.80, 
16.50. Verschillende surfac-
ties en golven. 

26-i-'o9. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de os**. 
Tweemaal 94 c. in velletje van 
vier. Twee verschillende gol
ven in doorlopend ontwerp. 

MONGOLIË 
ig-i-'og. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de os**. 
200, 300 T. Ossen 
28-i-'o9. Nationale sym
bolen. 
400, 500, 600, i.oooT. 
(samenhangend). Resp. 
wapenschild met Pegasus, 
monument, vlag, nationaal 
embleem 'syombo'. 

MYANMAR 
4-i-'o9. Onaftiankelijkheids-
dag. 
200, 3.000 k. Resp. fontei
nen, mensen van verschillen
de etnische bevolkingsgroe
pen met standbeelden van 
grondleggers en landkaart. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
i2-i2-'o8. Vogels van acht 
continenten. 
Achtmaal 158 c. Afrika: 
struisvogel (Struthio came-
lus), Antarctica: pinguïn 
(Spheniscidae), Aziè: man-
dari)neend (Aix galericulata), 
Australië: casuaris (Casu-
aris), Centraal-Amerika: 
groene reiger (Butorides 
virescens), Europa: goudvink 
(Carduelis carduelis), Noord-
Amerika: wilde kalkoen 
(Meleagris gallopavo), 
Zuid-Amerika: Braziliaanse 
cormorant (Phalacrorax). 

NEPAL 
24-i2-'o8. Dr. Harka Gurung 
Chuli (1935-2006). 
5.- R. Portret veelzijdig we
tenschapper en geograaf met 
berg die zijn naam draagt. 

NIEUW-ZEELAND 
i-4-'09. Wereldpostzegelten-
toonstelling Peking 2009. 
Velletje met $ i.-, i.-, 2.-. Ze
gels eerder uitgegeven,resp. 
Maori-groet Kia Ora (7-11-
'07), os (7-i-'o9), embleem 
(7-2-'o8). 

i-4-'09. Anzac* herdenking 
gevallenen in dienst van hun 
land. II. 
Tweemaal 50 c , $ i.-, 1.50, 
2.-, 2.50. Resp. begrafenis 
onbekende soldaat uit Eerste 
Wereldoorlog, Maori-pio-
niersbataljon tijdens Eerste 
Wereldoorlog, vliegtuig en 
militairen van No. 75 (NZ) 
Squadron RAF uit de Tweede 
Wereldoorlog, kruiser Achil
les, Nieuw-Zeelandse mih-
tairen met geschut tijdens 
oorlog in Korea, helikopter 
in actie tijdens Anzac-actie in 
Vietnamoorlog. 

NORfOLK EILAND 
i6-2-'o9. Mozaïeken van 
Norfolk. 
5,15, 55 c , $ 1.40; velletje 
met tweemaal twee 15 c. Mo
zaïek, resp. vis, bloem, vogel, 
boom; schildpad, zeester. 

OEZBEKISTAN 
2-2-'o9. Honderdste 
geboortedag Louis Braille 
(1809-1852). 
620.- (s). Portret en boek in 
braille. 

PALAU 
2008. Sir Edmund Hillary 
(1919-2008). 
Velletje met viermaal 90 c. 
Verschillende afbeeldingen 
sir Hillary; op rand Hima-
layagebergte met Mount 
Everest. 

POLYNESIË 
9-3-'o9. Vrouwen uit Poly-
nesiè. 
70,100 F. Resp. zittende 
vrouw, vrouw met gitaar. 
8-4-'09. Beroemde mensen, 
Jacques Brei (1929-1978). 
70,100 F. Portret zanger 
en tekstschrijver in twee 
verschillende kleuren. 

SENEGAL 
5-9-'o8. Gastronomie in 
Senegal. 
Velletje met 50, 200, 250, 
500 F. Senegalese gerechten 
resp. 'Bassi', 'YassaPoulet', 
'Thieboudienne', 'Yassa 
poisson'. 



5-9-'o8. Wilde flora, medici
nale planten. 
200, 290, 300, 450 F. Resp. 
Strichnos nux vomica, 
Conium maculatum, 'la 
flore sauvage', Nepenthes 
rafflesiana. 
2g-i-'o9. Dertigste Dakar 
rally. 
450, 550 F. Resp. motor
coureur en racewagen met 
kameel en tentenkamp, mo
torcoureur en racewagen. 

SIERRA LEONE 
2008. Overdruk op frankeer-
zegels, vogels. 
Vijfmaal 800 Le.; viermaal 
3.500 Le.; vel metachtmaal 
2,800 Le.; vel met negenmaal 
3.500 Le. Resp. Merops 
hirundineus, Lybius bidenta-
tus, Oriolus auratus, Merops 
apiaster, Laniarus barba-
rus; viermaal Picathartes 
gymnocephalus; Bubulcus 
ibis, Merops bullockoi-
des, Psittacus erithacus, 
Merops oreobates, Alcedo 
cristata, Merops albicollis, 
Mycteria ibis, Lamprotornis 
hildebrandti; Terpsiphone 
virides, Coracias caudatus, 
Otus scops, Chrysococcyx 
cupreus, Elminia longicauda, 
Oriolus auratus, Merops al-
bicolhs, Pyrenestes ostrinus, 
Upupa epops. 

2o-i-'o9. Barack Obama 
(1961)-
3000 Le. President en Groot
zegel Verenigde Staten. 
27-i-'og. Vijftig jaar onder
zoek in de ruimte. 
Twee velletjes met zesmaal 
2.200 Le.; twee velletjes met 
viermaal 3.000 Le. Resp. 
planeten en stofstormen met 
noordpool van Mars, Satur-
nus, atmosfeer van Jupiter, 
kraters op Mercurius, Venus, 
Mercurius; mell<wegstels 
en Spitzer ruimtetelescoop, 
melkweg M81, Hubble ruim
tetelescoop, melkweg M64 
'Evil Eye', kattenoognevel, 
object van Hoag; zon met as
tronaut en zon gezien vanaf 
aarde, zuidpool van zon, 
zonne-uitbarsting, zons
verduistering; maanlander 

Eagle van Apollo 11, Mercury 
Redstone raket, Spaceshuttle 
Atlantis op lanceerplatform, 
Spaceshuttle Endeavor. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
i4-3-'09. Henri Moraze 
(1903-1986). 
€ 0.56. Portret drankhan
delaar tijdens drooglegging 
Verenigde Staten. 
28-3-'o9. Vliegtuig. 
€ 0.80. Vliegtuig (ATR42) 
boven eilanden. 

TSJAAD 
2008. Galapagoseilanden 
dertig jaar op werelderfgoed-
lijst Unesco*. 
Velletje met viermaal i.ooo F. 
Landkaart Galapagos met 
albatros (Phoebastia irrolata) 
en gouverneur Alejandro 
Alvear, reuzenschildpad 
(Geochelone nigra), 
zeeleeuwen (Zalophus 
sp.), blauwvoetgent {Sula 
nebouxii); op rand Darwin, 
landschap en beeldmerk 
Unesco. 

strand. Op rand doorlopend 
beeld met bloemen, strand 
en zeegezicht. 

TADZJIKISTAN 
i-2-'09. Wereldpostzegelten-
toonstelling Peking 200g. 
Overdruk 'Wereldpostze-
geltentoonstelling China 
2oog in Luoyang' in Engels 
en Tadzjieks over velletje uit 
2003 (Yvert ig2-igg) met 
0.08, 0.20, 0.53, 0.66,1.-, 
1.50,1.50, 2.- S. Resp. Chi
nese muur, tijger (Panthera 
tigris), vlinder (Inachis io), 
tentoonstellingsgebouw 
Bangkok, gems (Rupicapra 
rupicapra), pandabeer (Ailu-
ropoda melanoleuca), leeuw 
(Loantopinthecus rosalia), 
olifant (Elephas maximus). 

THAILAND 
30-3-'og. Thailands erfgoed. 
Viermaal 3.- B. Archeologi
sche monumenten. 
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8-5-'og. Boeddhistisch religi
euze feestdag. 
3.- B. Heiligdom en religi
euze voorstelling. 

TONGA 
1-8-'08. Kroning koning 
Siaosi Tupou V. 
$ 0.30,1.-; blok $ 5.-. Diverse 
portretten koning. 

Jl Jim 
TRISTAN DA CUNHA 
g-j-'og. Zeevaart en verken
ningen. 
Zesmaal 50 p; blok $ i.-. 
Schepen, resp. Suomen Jout-
sen. Lime Bay, Endurance, 
Cutty Sark, Explorer, Mary 
Rose; Portugese ontdek
kingsreiziger Tristäo da 
Cunha (1450-1540). Op ran
den landkaarten en kompas. 

TUNESIË 
8-3-'og. Kaïrouan, hoofdstad 
islamitische cultuur. 
250, 250, i.ooo m. Resp. 
heiligdom van Abu Zamaa Al 
Balaoui, moskee Okba Ibn 
Naftaa, gestileerde Arabische 
tekst. 
i6-3-'og. Traditioneel 
handwerk met plantaardige 
vezels. 
200, 250, 600, 600 m. Resp. 
mandfles en korf, vloermat, 
mand, waaier. 

TUVALU 
2o-i-'og. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de os**. 
Velletje met 60, 90 c , $ 1.20, 
1.50. Viermaal silhouet van 
os en ondergaande zon. 

URUGUAY 
4-3-'09. Baltasar Brum 
(i883-i9g3). 
$ 12. Portret ex-president. 
i2-3-'og. Frankeerzegels, 
bloemen. 
$ i, 2 (driehoekig). Resp. 
Sagittaria montevidensis, 
Lantana camara. 

VANUATU 
28-3-'og. Onthullend Vanua
tu, L 
Velletje met 90,100,130, 
200 vt. Beelden van Mistery 
Island resp. houten brug, 
strand, baai met zeilboot, 
traditionele vissersboten op 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
i-4-'o8. Hamdan Bin Rashid 
al Maktoumprijs voor bijzon
dere academische prestaties. 
Velletje met i.-, 2.- Dh. Resp. 
beeldmerk met opschrift in 
Engels en Arabisch, portret 
president Al Maktoum {1943-
2006) en beeldmerk. 
2o-4-'o8. Traditionele soeks. 
I.-, 1.50, 2.-, 3.- Dh. Resp. 
kruidensoek. Al Asra soek, 
goudsoek, oude soek. 

4-6-'o8. Droogdok in Dubai. 
I.-, 4.- Dh. Gestileerde 
zeilschepen op golven op 
resp. verticaal en horizontaal 
zegelbeeld. 
7-7-'o8. Vijfenzeventig jaar 
luchtvaart in Sharjah. 
I.- Dh. Zegel in diamantvorm 
met beeldmerk van interna
tionale vliegveld van Sharjah. 

4-8-'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
i--.4--,4-75>5-5oDh. 
Beeldmerk spelen met resp. 
gestileerde sporter, vlam, 
vlam, gestileerde sporter. 
Ook velletje met de vier ze
gels en beeldmerk met vlam 
(10.-Dh.). 
2g-g-'o8. Gulf News dertig 
jaar progressief dagblad. 
I.-, 1.50, 2.25; vellelje 
15.- Dh. Beeldmerk en 
tekst op drie verschillende 
achtergrondkleuren. Ook 
velletje met de drie zegels en 
op rand arend en beeldmerk 
(15.-Dh.). 
io-io-'o8. Arabische dag van 
de post. 
Velletje met tweemaal 
2.25 Dh. Beeldmerk met 
resp. postduif en landkaart, 
kamelenkaravaan. 
22-io-'o8. Dadels in de Ver
enigde Arabische Emiraten. 
Zesmaal i.- Dh. Variëteiten, 
resp. Jash Hamad, Msalli, 
Earth, Mirzaban, Abukibal, 
Salami. 

2-i2-'o8. Frankeerzegel voor 
priority post. 
2.- Dh. Vogel met rode ach-
tergrondkleur. 
2-i2-'o8. Centrum voor 
documentatie en onderzoek 
in Oman. 
I.-, 4.-, 10.- Dh. Vestiging 
in Abu Dhabi, resp. viering 
samengaan emiraten, portret 
Sheikh Mansour bin Zayed 
Al Nayan, minister voor 
presidentiele zaken. 

6-i2-'o8. Islamitische feest
dagen, offerfeest. 
I.-, 3.- Dh. Resp. henna-
handen met bankbiljetten, 
bedevaartgangers bij Ka'aba 
in Mekka. Ook velletje met 
beide zegels (6.- Dh.). 
6-i2-'o8. Sheikh Hamdan 
Bin Rashid Al Maktoumprijs 
voor medische wetenschap
pen. 
I.-, 2.-, 3.-, 4.- Dh. Resp. 
gouden bokaal, standaard 
met beeldmerk, portret sjeik 
en bokaal, plaquette met 
opschrift tienjarig bestaan. 
Ook rond velletje met de vier 
zegels met op rand beeld
merk en opschrift (15.- Dh.). 
20-i2-'o8. Dubai vijfentwin
tig jaar belastingvrijdom. 
I.-, 2.-, 3.-, 4.- Dh. Resp. 
tweemaal logo in ver
schillende kleuren en 
tweemaal modern winkel-

3i-i2-'o8. Zestig jaar univer
sele verklaring rechten van 
de mens. 
I.-, 4.- Dh. Op twee verschil
lende achtergrondkleuren 
beeldmerk en wereldbol met 
hoofd. Ook velletje met beide 
zegels; op rand beeldmerk 
en wereldbol met hoofd 
(6.-Dh.). 

VERENIGDE NATIES 
7-5-'09. Werelderfgoed in 
Duitsland. 
US$ 0.44, o.gS; Zw.Fr. i.-, 
1.30; € 0.65,1.40. Resp. 
stadhuis Bremen, kathe
draal Aken; slot Wartburg in 
Thüringen, kloostereiland 
Reichenau; kastelen en 
parken in Potsdam en Ber-



lijn, Luthermonumenten in 
Eisleben en Wittenberg. 

: € 1,40 
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VERENIGDE STATEN 
242'o9. Frankeerzegel 
(herdruk). 
Forever (44 c.) Liberty Bell. 
g-^-'og. Serie literatuur, Ri
chard Wright (19081960). 
61 c. Portret schrijver met 
op achtergrond huizen van 
Chicago. 

i64'09. Frankeerzegel voor 
postkaarten. 
28 c. Ijsbeer. 
284'o9. Frankeerzegel, 
herdruk. 
I c. TifFanylamp. 
284'o9. Militaire onder
scheiding Purple Heart, 
herdruk met nieuwe waarde. 
44 c. Medaille met portret en 
wapen. 
i5'o9. Huwelijk. 
44, 61 c. Resp. trouwringen, 
huwelijkstaart. 

i5'o9. Frankeerzegel. 
44 c. Deel Amerikaanse vlag. 

85'09. Liefde. 
Tweemaal 44 c. Speelkaarten: 
hartenkoning en koningin 

i5'5''°9 Beroemde Amerika
nen, Mary Lasker (1900
1994). 
78 c. Portret van gezond
heidsactiviste. 

2g5'og. Bob Hope (1903
2003). 
44 c. Portret komiek, acteur 
en filmster. 

VIETNAM 
33'o9. Vijftigste traditionele 
dag van grens en kustwacht, 
grenswacht twintig jaar. 
2.000 d. Grenswachten in 
uniform en in traditioneel 
kostuum. 

WALLIS EN FUTUNA 
73'09. Louis Braille (1809
1852). 
330 F. Portret, brailletekens 
en brailleschrijver. 

l WALLIS ET FUTUNA 
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*: Gebruikte afkortingen: 
Anzac 

Asean 

ICPO 

NAVO 

UMFI 

Unesco 

Upaep 

Australian and 
New Zealand Army 
Corps 
Association of 
SouthEast Asian 
Nations 
International 
Criminal Police 
Organization 
Noord Atlantische 
Verdrags Organi
satie (NATO) 
Ungmennafélag 
Islands 
United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 
Union Postal de 
las Americas y 
Espafia y Portugal 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): 26i'o9 tot i42'io 
Jaar van de os/bufiFel/stier. 
***: Ongeveer veertig landen 
geven in 2009 postzegels uit 
met het thema 'Behoud de 
poolgebieden en gletsjers'. 
De invulling van het thema is 
vrij, maaralle zegels dragen 
het beeldmerk met een 
ijskristal. 

NA RUIM NEGEN JAAR NIEUWE 
UITGIFTEN: LEZERS, BEDANKT! 

Na ruim negen jaar met veel 
plezier de rubriek Nieuwe 
Uitgiften verzorgd te hebben, 
is dit de laatste keer dat mijn 
naam boven deze rubriek 
staat. 

Voordat uw exemplaar van 
Filatelie bij u bezorgd wordt 
[i], krijg ik post uit de gehele 
wereld [2] via TNTPost [3] of 
langs elektronische weg [4] 
binnen. 
De binnengekomen stukken 
worden vertaald en geor
dend. Soms is het nodig om 
aanvullende informatie in 
boeken [5] of op het internet 
[6] te zoeken. 

Daarna worden zegels of 
plaatjes van postzegels ge
scand en wordt alles gereed 

gemaakt voor het inleveren 
bij de hoofdredacteur. 
Waarna kopij en illustraties 
naar de drukker gaan [7], 
zodat u, de verzamelaar [8], 
in Filatelie de informatie 
over nieuwe uitgiften [9] 
vindt voordat de catalogi [10] 
verschijnen. 

Mijn leven gaat nu verande
ren van nijver redacteur [11] 
naar genieter [12]. Ik wil 
graag alle trouwe lezers be
danken voor hun belangstel
ling: bedankt [13]. 

Christa van Hateren 

1REPRIORITAIRdH| 
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Voor het adres van een postzegelwinkel bij u in de buurt 
kunt u contact opnemen met 

Filagent BV • Windbrugstraat 17-34 • 7511 HR Enschede 
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SAMENSTELLING JEFFREY GROENEVELD, 
PURMEREND - REACTIES EN TIPS: 
JEFFREYGROENEVELD@HETNET.NL 

MEMENTO MORI 
De Verenigde Staten heb
ben onlangs de tweehon
derdste geboortedag van 
de auteur Edgar Allan Poe 
herdacht met een postze
gel [i]. Bij de uitgifte van 
deze herdenkingszegel 
moest ik er ineens aan 
denken hoe goed deze 
zegel in de collectie van 
mijn gerespecteerde voor
ganger Dreives Veenstra zou 
hebben gepast. Drewes 
verzamelde allerlei bij
zondere onderwerpen en 
een ervan was De Dood. 
Poe had een obsessieve 
belangstelling voor de 
dood, wat onder meer 
in zijn werk tot uiting 
kwam. Zijn verhalen 
zijn bijzonder griezelig 
en gaan vaak over de 
angstvoor de dood. Een 
voorbeeld daarvan is Th« 

• • • 

Premature Bunal, waarin 
Poe de vrees om levend 
begraven te worden 
beeldend en beangstigend 
verwoordt. Het overlijden 
van zijn zeer jonge vrouw 
Virginia leidde tot Poe's 
ondergang. Een jaar later 
werd hij bijna bewuste
loos in de goot gevonden. 
Kort daarop stierf hij op 
veertigjarige leeftijd. 

Rouwzegels 
Het thema De Dood is 
misschien wat macaber, 
maar het levert wel een 
originele verzameling 
op. Er is veel filatelistisch 
materiaal te vinden dat 
gebruikt kan worden. 
Het meest voor de hand 
liggend zijn natuurlijk 
de zegels die werden uit
gegeven bij de dood van 

staatshoofden en geliefde 
landgenoten. Bij mijn 
weten stammen de eerste 
rouwzegels uit de jaren 
dertig van de vorig eeuw. 
Bij het plotseling over
lijden van de Belgische 
koning Albert versche
nen ze [2], evenals in 
Duitsland na de dood van 
rijkspresident Paul von 
Hindenburg en in Joe
goslavië na de moord op 
koning Alexander. Elke 
postzegelverzamelaar 
kent wel de serie zegels 
die werd uitgegeven na de 
dood van koningin Astrid. 
Minder bekend is het dat 
er ook rouwbrieflcaarten 
zijn, zoals van Duitsland 
[3] en Joegoslavië. Het 
exemplaar dat ik u hier 
laat zien werd bovendien 
ook nog eens gefrankeerd 
met twee rouwzegels 
[4]. Nederland gaf nooit 
rouwzegels uit. In 1934 
verscheen wel vlak na het 
overlijden van koningin 

Emma een postzegel met 
haar beeltenis, maar dat 
was geen rouwzegel. Ove
rigens kan de zegel wel 
in een verzameling over 
de dood worden opgeno
men. De koningin draagt 
namelijk de typische we
duwedracht met wit kapje 
en donkere japon. 

Beelden van de dood 
Verbeeldingen van de 
Dood zelf zijn ook op 
postzegels te vinden. Een 
mooi voorbeeld is een ze
gel van Botswana waarop 
we de Dood achter het 
stuur zien [5]. Wat de 
relatie alcohol-autorijden 
voor gevolg kan hebben 
moge duidelijk zijn. Het 
Nederlandse vlagstempel 
dat op deze thematiek 
aansluit, wil ik hier niet 
onvermeld laten, hoewel 
de Dood er niet echt op 
te zien is [6], maar dat 
is misschien symbo
lisch, want hij ligt wel 

(onzichtbaar) op de loer. 
Subtieler dan de zegel van 
Botswana is die van Let
land. We zien een Rode-
Kruisverpleegster met 
een beschermend schild 
waarmee ze een figuur, de 
Dood, weghoudt bij een 
paar gewonden [7]. 

Nietsverhullend 
Ontzielde lichamen zijn 
niet veel te vinden op 
postzegels. Een oude 
gewoonte om een do
denmasker te maker van 
de overledene stelt ons 
in staat om bijvoorbeeld 
te kunnen zien hoe de 
componist Beethoven er 
na zijn dood uitzag. De 
Duitse Bondsrepubliek 
gaf bij de herdenking van 
zijn 125ste sterfdag een 
postzegel uit met zijn do
denmasker [8]. Wie daar 
behoefte aan heeft kan 
tegenwoordig gewoon 
een foto maken van een 
dierbare overledene. Na 
de moord op Pim Fortuyn 
lieten kranten weinig 
verhullende foto's op 
de voorpagina's zien. 
Toch is het moeilijk voor 
te stellen dat er ooit 

382 

MMIM ' l ( M M k 
DEUTSCHE POST 

(MliiOiiiiMMiiitiitiiiii** * < 

mailto:JEFFREYGROENEVELD@HETNET.NL


postwaardestukken door 
TNTPost uitgegeven zul
len worden waarop die 
foto's worden afgebeeld. 
In India heeft men min
der schroom. De moord 
op de Indiase staatsman 
iViahatma Ghandi werd 
vijftig jaar later herdacht 
met een postwaardestuk 
met daarop een foto die 
kort na de aanslag was 
genomen [9]. Een ster
vende admiraal Nelson 
werd afgebeeld op een 
zegel van Gibraltar [10]. 
De dood van de Held van 
Trafalgar was een van de 
thema's van een grootfor
maat prestigeboekje dat 
Royal Mail uitgaf Nelsons 
staatsbegrafenis, culmi
nerend in de plechtige 
bijzetting in St Paui's Ca
thedral [iia, i ib ] , was een 
van de indrukwekkendste 
uit de geschiedenis. 

De uitvaart 
Begrafenissen van 
staatshoofden zijn terug 
te vinden in de filatelie. 
Die van de Amerikaanse 
presidenten Roosevelt 
en Kennedy zijn betrek
kelijk eenvoudig met 

filatelistisch materiaal te 
illustreren [12]. Als het 
gaat om begrafenissen 
van de 'gewone man' 
wordt het een stuk moei
lijker. Op een zegel van 
Bulgarije is een schilderij 
van Alexander Djendov af
gebeeld dat een begrafe
nis als onderwerp heeft. 
Duidelijk zijn de zwarte 
rouwbanden om de arm 
van de twee voorste man
nen te zien [13]. 

Uiting van rouw 
Rituelen rondom de 
dood, zoals het dragen 
van zwarte rouwbanden, 
zijn aan mode onderhe
vig. Tijdens de wedstrijd 
Nederland-Rusland 
droegen de spelers van 
het Nederlands elftal 
allemaal een rouwband. 
Het was een blijk van 
medeleven met een van 
de spelers wiens vrouw 
tijdens het Europees 
Kampioenschap een 
miskraam had gekregen. 
Vroeger zou daar niet zo 
nadrukkelijk aandacht 
aan zijn besteed. Aan de 
andere kant kleurde vroe
ger het straatbeeld zwart 

bij het overlijden van een 
vorst. Na de dood van 
koning George VI sloten 
bioscopen en theaters 
hun deuren en werden de 
programma's van de BBC 
aangepast [14a, 14b] . Bij 
de dood van zijn echt
genote, vijftig jaar later, 
werden de meeste pro
gramma's gewoon vol
gens schema uitgezonden 
en het openbare leven lag 
niet stil. Wie de uitvaarten 
van Winston Churchill in 
1965 en prinses Diana in 
1997 met elkaar vergelijkt 
ziet hoeveel er veranderd 
is. Het contrast kan niet 
groter zijn: zo ingetogen 
men langs de kant van 
de weg stond in 1965, 
zo emotioneel, bijna 
hysterisch was men na de 
dood van de Prinses van 
het Volk. Het verschil zat 
hem zeker niet alleen in 
de leeftijden waarop bei
den stierven, maar vooral 
in het verdwijnen van de 
schroom om emoties te 
tonen in het openbaar. 

Mode 
Wat rouwkleding betreft 
zijn de tijden ook ver-

MAHA™A GANDHI 
SOIIi DEATH ANNfVERSARV 

1948-1998 
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anderd [15]. De tijd is 
voorbij dat een weduwe 
in het zwart gekleed ging, 
zoals de eerder genoemde 
koningin Emma en 
koningin Victoria decen
nialang hebben volge
houden [16]. En ook op 
de gemiddelde begrafenis 
is zwart niet meer de 
overheersende kleur. De 
begrafenis van Annie 
M.G. Schmidt was zelfs 
een vrolijke boei: meer de 
viering van een lang en 
mooi leven, dan het treu
ren om de dood. Ik heb 
mij laten vertellen dat het 
traditionele kopje koffie 
met het plakje cake steeds 
meer wordt vervangen 
door een koud buffet met 
champagne. Op deze ma
nier lijkt men een lange 
neus te maken naar wat 
de middeleeuwse schilder 
Francesco Traini weergaf 
op zijn schilderij De triotnf 
van de dood (1350). Het 
werd afgebeeld op een ze
gel van Dominica en laat 
zien dat de dood overal 
aanwezig is [17]. 

Verdriet 
Ondanks alle moderne 

relativering is er natuur
lijk nog steeds verdriet bij 
een overlijden. 
Ik laat u twee Belgische 
telegrammen zien die dat 
treffend weergeven. De 
oudste is een traditionele 
verbeelding van de rouw 
[18], de meest recente 
is van een andere aard 
[19], maar niet minder 
ontroerend. 
Filatelie brengt je soms 
dicht bij de geschiede
nis. Wat zal de vrouw 
gevoeld hebben toen zij 
de brief terugkreeg, die 
ze aan haar man aan het 
front had geschreven, 
en de tekst 'Gevallen 
voor GrootDuitsland' 
las [20]? Wij krijgen 
meteen de kriebels van 
de nazipropaganda, 
maar tegelijkertijd kan ik 
me het verdriet levendig 
voorstellen van de echtge
note die deze briefin de 
brievenbus vond of van de 
postbode kreeg. 
NieuwZeeland eerde 
onlangs haar veteranen 
met verschillende postze
gels. Een van de zegels is 
gewijd aan de terugkeer 
van het lichaam van de 

Onbekende Soldaat, die 
aan de Somme in Frank
rijk was gesneuveld. 
Hij werd met volle militai
re eer in 2004 in zijn va
derland herbegraven [21]. 
Misschien heeft u net als 
ik wel eens een militaire 
begraafplaats bezocht 
en werd u daar getroffen 
door de serene rust en 
de indrul<wekkende rijen 
gelijlwormige graven. 
Nergens word je je meer 
bewust van de waanzin 
van de oorlog dan wan
neer je de leeftijden leest 
van de jongens die het 
hoogste offer van hun 
leven gaven [22]. 

Tot slot 
Memento mori, gedenk te 
sterven, zou de titel kun
nen zijn van een verzame
ling over de verschillende 
facetten van De Dood. 
Ik heb geprobeerd u op 
ideeën te brengen voor 
een originele verzame
ling, die ons even doet 
stilstaan bij het onvermij
delijke... 

JEjilHtMJtaiQM. \i 
!\'io «OcLi ̂ ■q̂ »̂̂  
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121-131, pfr. e 760,- cert. C. Muls 
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Roltandli« 9043, pfr. € 90,-

79, pfr. e 585,- ] 
80, pfr. € 1395,-
cert. W. Moeljes 

84«6 , pfr. e 520,- cert. W. Moeljes 

Voor overige aanbiedingen zie 
Filatelie 04 biz. 271 

101, pfr. €1395,-cert 
W. Moeljes 

Zeer voordelig NEDERLAND, postfris, periode 1950-2007 

Alle series van nr. 538 l/m nr. 756 zijn apart te bestellen ä 30% C.W. (bv. nr. 556-560 voor € 34,50). 
Alle series van nr. 757 t/m nr. 1063 zijn apart te bestellen ä 25% C.W. (bv. nr. 854 blok kinderzegeis voor C10,-). 
Vanaf nr. 1064 t/m nr. 2365,10% onder postkantoorprijs (ook apart te bestellen), (bv. verhuisvelletje nr. 1672 voor € 5,75). 
Vanaf nr. 2366 t/m 2549 te bestellen voor postkantoorprijs (ook apart te t>estellen). 

Originele PTT Jaarcollecties, postfris, zeer voordelig 

1976 € 35,-
1977 € 10,-
1978 € 8,-
1979 € 6,-
1980 € 10,-

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

1986 € 11,-
1987 € 11,50 
1988 e 10,-
1989 € 7,75 
1990 e 12,50 

1991 € 10,-
1992 € 14,-
1993 
1994 

€14,-
€16,-

1995 € 21,-

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

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

2006 € 46,-

INDONESIË, postf risse jaargangen Inci. blokken en zegels uit blok (tot 1989) 
1970 € 21,-
1971 e 32,-
1972 e 18,-
1973 € 15,50 

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

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

1982 € 195,-
1983 € 46,-
1984 €47,-
1985 € 9,-

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

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

1994 
1995 
1996 
1997 

€ 27,- 1998 € 51,-
€28,50 1999 €32,-
€ 52,- 2000 € 37,-
€18,- 2001 €32,-

NEDERLANDSE ANTILLEN, postfrisse Jaargangen 
1990 € 12,- 1995 
1991 € 15,50 1996 
1992 e 17,- 1997 
1993 e 12,50 1998 
1994 €23,50 1999 

€16,50 
€27,-
€34,50 
€46,-
€46,-

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

€44,-
€52,-
€62,-
€63,-
€55,- 260 pfr. e 425,- 17S-lBlDfr. e22Sr 289pfr.eiB0r 

Zeer Interessante postf risse verzamelingen (cw. in Mkshei gemrteem) 
PORTUGAL pfr 1960.2008, CW. ca. € 6350,- In 6 Davo de Luxe albums voor € 1350,-
OOSTENRUK vanaf Michel nr. 697 t /m 2008 compleet pfr. excl. Michel 984.87 C.W. ca. 
€ 4900,- in 3 Davo de Luxe albums voor € 1075,-
SPANJE1945 V m 2008, pfr nagenoeg compleet in 5 Davo de Luxe albums C.W. ca. 
e 4650,-voor €1075,-
MONACO1970 l /m 2008, compleet pfr. C.W. Ca € 5600,- In 5 Davo de Luxe albums 
€1150,-
GIBRALTAR1990 t /m 2008, pfr. C.W. ca. €1500,- in Davo de Luxe album voor € 350,-
BELfil£ 1849 t /m 2008 in 9 Davo de Luxe albums, ongebr. gebr. en zeer veel pfr. C.W. 
ca. €10.000,-voor e 1900,-

GROENLAND1938 t /m 2007 pfr. incL Befriet € 875,-
INOONEStf Zonnebloem nr. 10 + 11 gebr. verder geheel pfr. t /m 2008 incL RIs geen 
Riau in 5 Davo de Luxe albums € 1495,-
ALOERNEY pfr. 1983 t /m 2008 in Davo de Luxe album € 150,-

GUBINSEY1969 V m 2008 pfr. in 2 Davo de Luxe albums € 375,-

MAN 1973 t /m 2008 geheel pfr. In 2 Davo de Luxe albums € 395,-
JERSEY1969 f /m 2008 pfr. in 2 Davo de Luxe albums € 435,-

Snelto levering na vooniltbetBlIng op SWS4iank rek.nr. 94.41.36.400. WV Ueden volledige kwaiMettsgarantte. Voor twstelllngen vanaf € 40,- worden geen 
veizendkoslen berakend. Betere serles/nuimnerB worden geleverd met certiflcaat van echtheM. BezkdiUglng mogelijk na telefonische afipraak 0344-612256. 
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SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 

VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FÜR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

i i 

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)ilrtor(a)home.n! 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Telefoon 0229-261611. 
www.stamps-dns.wm 

Oude en nieuwe zegels van vele 
thema's en landen vindt u op 
iüu;u).oosteuropaJilatf lif.nl 

Mijn gehele verzameling Nederlandse 
telefoonkaarten (voor 95% belfris, 
waarbij de zeldzame nrs. Dooi, D002 
en D003 belfris. Lijst op aanvraag. J. 
Rotmans, Denenburg 39, 3085 KC 
Rotterdam. E-mail:j.rotmans53(3) 
upmail.nl 

Brazilië, Bund, Berlijn, DDR, Zwi. 
20-25% cat.w. Gratis lijsten. R. 
Dorman, Grasklokje 66, 7772 NR 
Hardenberg. Telefoon 0523-272182. 

Catalogus zegel-op-zegel met 
afbeeldingen en Michelnrs. Info: 
). van Lin. Telefoon 0591-620146. 

Leuke rondzendboekjes voor 
verenigingen o.a. CEPT en andere 
landen. C. Stoekenbroek. Telefoon 
0299-652109. 

Australië losse en seriezegels van vele 
jaren + catalogus van 2004-29-04. 
H.A.M. v.d. Maas. Telefoon 0316-
332624. 

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 WWz 
periode van concentratiekampen, 
strafgevangenissen & ghetto's. 
C.).T. van derTogt. Contact via e-
mail naar: couplefoureifjht̂ casEma, 
nl of telefonisch 06-22956109/071-
3623411. 

Grote collecties en partijen van de 
gehele wereld. Contante betaling. D. 
van der Toorn. Telefoon 070-3388427 
ofo6-5iii8436. Bezoek aan huis. 

Edwin Müllers Handbuch der 

Entwertungen von Österreich, 
Lombandei und Venetien 19811961. 
R. van der Horn. Telefoon 073-
6421612. 

Twee albums leeg met klemstroken 
Vaticaan Leuchtturm i' t/m 1958, 2' 
1979. M.Roelvink. Telefoon 0297-
263804. 

DIVERSEN 

Contact schept Kracht (CsK), 
opgericht in 1926, is een postzegel-
rondzendvereniging die gerichte 
l<waliteitsrondzendingen verzorgt 
per land of groep van landen (niet 
thematisch). Contributie 9,- euro 
per jaar, entreegeld 5,- euro. Leden 
door geheel Nederland. Inzenders: 
6% provisie. Secretaris B.K. Okma, 
Zeeuws-Vlaanderen 7, 8302 PD, 
Emmeloord. Zie ook www.csk.nu 

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 www. 
jilitalia.nl 

De Filatelistenvereniging Zuidelijk 

Afrika bestaat reeds ruim 20 
jaar. Maak eens kennis met 
ons, 5 bijeenkomsten in Tiel, 5 
veilingen, eigen blad, rondzend- en 
nieuwtjesdienst. Contributie 20,-
euro. Inl. A.A. de Hilster. Telefoon 
0344-661897. E-mail tonJlor(5)planrt.nl 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV), brieven en 
postzegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilingen, 
rondz., 4 bijeenkomsten p.j. in De 
Bilt. Contr. 19 euro. Info: Pietjan 
Zwaag. Telefoon 020-6277894. E-
mail: p.zujaa^^hccnrt.nl 

Postzegelvereniging Katwijk-
Rijnsburg organiseert tentoon
stelling 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. 
'postzegelveremgmskatwiikrijnshmg.nl 
Inl. M. te Nijenhuis. Telefoon 071-
4027446. 

Spanje en/of Portugal? 4 x p.j. 
bijeenkomst in Utrecht met veiling en 
l<wartaalblad. Bel H. Veen. Telefoon 
079-3611910. u)U)U),ksp-ibena.nl 

Gabriel, al 60 jaar dé unieke 
thematische vereniging voor 
verzamelaars van religie en kunst 
verband houdende met bijbel en 
christendom. Kent u ons nog niet? 
Kijk dan eens op uiiuw.aabneljila.nl 
of bel mevr. Meeuwenoord, telefoon 
030-6918335. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

Postzegels 
W.van der Bijl 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 

Lid IFSDA (RT.S./C.N.E.R) 

http://www.motiefonline.nl
http://www.stamps-dns.wm
http://lif.nl
http://upmail.nl
http://www.csk.nu
http://www.sgbritannia
http://jilitalia.nl
http://'postzegelveremgmskatwiikrijnshmg.nl


B R E D E N H O F  P O S T Z E G E L I M P O R T 
venstraat 286a, 

De winkel is geopend van dinsdag t /m zaterdag van 9.00 t /m 17.00 uur. 
laandag is de winkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 

rzendkosten €5 ,00 . Rembours €6 ,50 . Boven €100 ,  geen verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

ONZE OPRUIMINGWEEK IN MAART WAS EEN GROOT 
SUCCES ER WAS WEER RUIMTE VOOR NIEUWE PARTUEN 

KOM LANGS OM DEZE TE BEKIJKEN. 
VERWACHTE KILOWAAR DEZE MAAND; 
AUSTRALIË, BELGIË, CANADA, IERLAND, 

JAPAN, GRIEKENLAND EN NOG VEEL MEER. 

l l J l ^ AANBIEDINGEN VAN MAAND; % ^ 

ïkg. MISS/E ^ ^^v Ikg. MISSIE ^ 

AUSTRALIË^L^ LUXEMBURol 
Kl i f O C OO  iinBii I— ^ ^ ^ ^ ^ ■ ^ V ^ ^ Ä 

— NUZ5,°" jFaSOgr . GROOT « NU 35,°° ^ 
^ ^ Ê^<Ët ZWEDEN ■♦ »^ r " 

ZOJUIST BINNEN GEKOMEN EEN GROTE PARTU 
VERZAMEUNGEN WEST EUROPA PRUSUJST OP AANVRAAG. 

PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx i2 5x 10x 

L 4/8 16 BLZ WIT 

L 4/16 32 BLZ WIT 

L4/24 48 BLZ WIT 

L 4/32 .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 

W/IHE 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 11,50 10 00 9 50 9,00 8 50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 18,00 14,50 14,00 13,50 12,90 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 21,60 18,00 17,00 16,60 16 00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO 41TIJD EXTRA 

[E[Aïffi(2)[MJ!] wm. mjMmMM 

45,00 
68,00 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO 

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

NU 17,75 

NU 60,00 

NU 19,00 

NU 65,00 

BALENBALENBALENBALENBALENBALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 145,00 NU 135,00 

UND OMSCHRUVINC 100 gr 250 gr 500 gr 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 9,00 21,50 39,50 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT 14,50 34,00 
CANADA GOEDE MODERNE MIX 21,50 50,00 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 9,00 21,50 39,50 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00 
ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 11,00 25,00 49,00 
ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22,50 55,00 

FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEIUJK 50,00  

FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 10,00 23,50 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00 
FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 17,50 40,00 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 14,00 32,50 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 
INDONESIË MODERNE MIX T/M 2006 17,50 42,50 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 14,50 33,50 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 29,50 
LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 8,50 19,50 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 
OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 22,50 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 
THAILAND MODERNE MIX 12,50 30,00 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 11,00 25,00 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 12,50 29,50 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,50 79,00 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10,00 23,50 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 15,00 35,00 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19.00 42,00 

62,50 

49,00 
55,00 

45,00 
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Postzegelveiling no. 393 
9,10 en 11 november 2009. 1 5 

London 

Onze afgelopen veiling (392) van april v\/as een groot succes. 
Voor onze komende veiling zijn wij doorlopend op 

zoek naar materiaal. Een taxatie aan kantoor is gratis 
en vrijblijvend. Voor grotere verzamelingen behoort 

een taxatie aan huis tot de mogelijkheden! 
Neemt u gerust contact met ons op! 

Rietdijk, een begrip in de Filatelie. 
* Ruim 90 jaar ervaring; 
* Een uitgebreide internationale klantenkring; 
* Een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
* De mogelijkheid van een renteloos voorschot; 
* Deskundige verkaveling; 
* Presentatie in luxe veilingcatalogus; 
* Extra publiciteit bij speciale collecties; 
* Bezoek aan huis voor grotere objecten; 
* Gratis verzekering. 

^*Aai iMfcaarf i*<MM^ 

Verzamelt u ook 
munten? 

Onze 386e 
muntveiling gaat 
plaatsvinden op 

12 juni 2009! 

Adres Noordeinde 41 
2514 GC Den Haag 

Telefoon 070-3647957 
Fax 070-3632893 
internet www.rietdijk-veilingen.nl 
E-mail info@rietdijl<-veilingen.nl 
Giro 420875 / Bank 47.35.68.705 

Wilt u de catalogus 
van de 393e veiling 

ontvangen? 
Maak dan € 3,- over 

op ons bank- of 
girorekening 

o.v.v. uw 
adresgegevens! 

http://www.rietdijk-veilingen.nl

