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* EUROPOST BREDA 
*

y ^ Ginnekenweg 311 ■ 4835 NC Breda ■ Tel. 076 56149 23 ■ Fax 076 565 5168 
-yjj^ www.europost.nl ■ Email: info@europost.nl 

Vernieuwde openingstijden: donderdag, vrijdag en zaterdag 10.00 17.00 uur of op afspraak 

EUROPOST EEN NIEUWEiNAAMJN BREDA 
SINDS 1986 EEMIBEGRIP IN POSTZEGELLAND 

O N Z E N I E U W E W I N K E L IN B R E D A B I E D T U H E T V O L G E N D E : 
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 insteekkaartjes 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 ! ! ! 

r.wv^iU)M@K(gSj!l^JSHJ 
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 zUver 
• Discretie verzekerd J^ 

B o n v o o r g r a t i s p r i j s l i j s t Leveringsvoorwaarden 
N a a m Porto bijdrage € 5,. Franco vanaf 
. , € 200,. Vooruitbetalingen op 

^"^^S rek. nr. 81.62.43.980 t.n.v. Europost 
P o s t c o d e / W o o n p l a a t s te Breda. Op rekening voor 

bekende relaties of bij tenminste 
1 eleiOOn 2 controleerbare ;^sV*^^V 
TT m o i l referenties. /#/ °'/^^A^^ 
^ ' ^ ' ^ i ^ [?{Aa28j 
V e r z a m e l g e b i e d ^ky>L4 
I k w i l m i j n v e r z a m e l i n g v e r k o p e n , n e e m t u c o n t a c t m e t m i j o p Q (evt. aanvinken) lm 

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

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


HIER EEN KLEINE GREEP UIT ONS ASSORTIMENT 
VOOS^fiG MEER.AAMBIEDINGEN GArNAAR 

I^AWA\^il mm POiSflJwNPIe 
(#367) Aland 1984-2006 Prijs € 16S,00 
Nette, goed gevulde postrfrisse verzameling in DAVO album 
(#145) Australië 1982-2002 Prijs € 325,00 
Vrijwel complete postfrisse verzameling in DAVO album incl. blokken. 
Tevens iets Antartica. Nominaal Aus $836,71 
(#325) België 1880-1945 Prijs € 1400,00 
Zeer mooie ongebruikte verzameling op insteekbladen vaak met vrijwel 
onzichtbare plakker. Cat. w. € 7072,-
(#382) België 1849-2000 Prijs € 3750,00 
Vrij complete gebruikte verzameling, deels gespecialiseerd met plaat-
fouten en kleurvariëteiten in 2 DAVO albums. Pracht geheel! 
Cat. w. € 17000,-

(#373) Canada 1970-1999 Prijs € 295,00 
Goed gevulde postfrisse verzameling in 2 DAVO albums. Nominaal 
Can $ 590,- (ca.€ 365,-) Prijs is onder postkantoorprijsü! 
(#235) Denemarken 1851-1997 Prijs € 295,00 
Gebruikte verzameling in DAVO album, vooral sterk in moderne periode 
Cat. w. € 3662,-
(#183) Duitsland- Berlijn 1969-1983 Prijs € 65,00 
Vrijwel complete postfrisse verzameling in Lindner album 
Cat. w. € 519,-
(#375) Duitsland- BerHjn 1952-1980 Prijs € 250,00 
Vrijwel complete postfrisse verzameling in Lindner album 
Cat. w. € 1360,-
(#175) Duitlsand Bundespost 1990-2000 Prijs € 190,00 
Overcomplete postfrisse verzameling in DAVO luxe album w.o. 
postzegelboekjes Cat. w. € 1507,00 
(#175) Duitisand Bundespost 1949-1980 Prijs € 1490,00 
Complete postfrisse verzameling met alle betere series w.o. Posthoorn! 
Cat. w. € 6433,00 
(#360) Duitsland- DDR 1959-1983 Prijs € 169,00 
Zo goed als complete postfrisse verzameling in insteekboeken 
Cat.w.€1715,-
(#195) Egypte 1958-1970 Prijs € 165,00 
Vrijwel complete postfrisse verzameling in Lindner album Cat.w. € 829,-
(#368) Faroer 1975-1999 Prijs € 195,00 
Complete postfrisse verzemeling incl. blokken en carnets in DAVO 
album Cat. w. € 1165,-
(#216) Frankrijk 1870-1969 Prijs € 195,00 
Nette verzameling in DAVO album Cat. w. € 1800,-
(#299) Gibraltar 1886-1999 Prijs € 625,00 
Pracht verzameling w.o. veel beter mater iaal in DAVO album 
Cat. w. € 2590,-
(#366) Hongarije 1967-1970 Prijs € 150,00 
24 ongetande verschillende postfrisse blokken op Lindner bladen 
Cat. w. € 687,-
(#302) Iran 1972-1994 Prijs € 200,00 
Mooie postfrisse verzameling in insteekboeken (zelden aangeboden) 
Cat. w. € 807,-
(#187) Israël 1948-1983 Prijs € 195,00 
Postfrisse verzameling in dik insteekboek, hoofdzakelijk alles met full-
tab. Tevens blokken, velletjes en postzegelboekjes Cat. w. € 2150,-
(#224) Liechtenstein 1912-1975 Prijs € 3250,00 
Zeer uitgebreide vrijwel complete postfrisse verzameling met alle 
betere series en blokken, tevens dienst, luchtpost etc. 
(#218) Luxemburg 1852-1995 Prijs € 1250,00 
Zeer uitgebreide verzameling in 2 DAVO albums w.o. veel betere series 
Cat.w. €11125,-
(#379) Luxemburg 1945-1980 Prijs € 595,00 
Vrijwel complete postfrisse verzameling in Lindner album Cat w. €2970,-
(#221) Malta 1860-2000 Prijs € 895,00 
Luxe verzameling in 2 insteekboeken veelal dubbel vezameld postfr. 
resp. ongebruikt én gestempeld verzameld cat. w. € 4570,-
(#214) Nederland 1852-1944 Prijs € 850,00 
Mooie verzameling in DAVO luxe album, op enkele hoofdnummers na 
compleet Cat, w. € 4660. 

(#386) Nederland 1899-1959 Prijs € 950,00 
Mooie verzameling, tot ca.1940 ongebruikt daarna geheel postfris met 
betere series in Leuchtturn album Cat. w. € 4300,-
(#271) Nederland 1940-1973 Prijs € 195,00 
Nette ongebruikte verzameling w.o. tralie en hartz Cat. w. € 2185,-
(#350) Nederland 1964-1976 Prijs € 80,00 
Verzameling postfrisse kinderblokken en combinaties uit postzegel 
boekjes op DAVO bladen Cat. w. € 361,-
(#332) Nederland 1986-1990 Prijs € 39,00 
Overcomplete filatelistisch gestempelde verzameling op Ka-Be bladen 
met o.a. Kerstvellen en automaatstroken Cat. w. € 155,-
(#204) Nederland 1964-1976 Prijs € 65,00 
Complete verzameling FDC's in DAVO album vanaf E64 t/m E153a, 
allen onbeschreven Cat. w. € 440,-
(#274) Ned. overzeese gebieden 1870-1950 Prijs €195,00 
Leuke verzameling in Importa album Cat. w. € 1275,-
(#387) Curagao 1873-1949 Prijs € 975,00 
Mooie, hoofdzakelijk gebruikte verzameling in DAVO album, een vrij 
compleet geheel cat. w. € 3923,-
(#355) Ned. Antülen 1977-2001 Prijs € 250,00 
Zo goed als complete verzameling op DAVO albumbladen cat. w. € 1663,-
(#290) Ned. Antillen 1949-2000 Prijs € 295,00 
Vrijwel complete postfrisse verzameling in 2 Lindner albums 
( gestempeld niet geteld ) Cat. w. € 1980,-
(#380) Ned. AntiUen 1949-2000 Prijs € 375,00 
Vrijwel complete gebruikte verzameling in 2 DAVO albums Cat. w. € 1870,-
(#385) Aruba 1986-2000 Pnjs € 125,00 
Complete postfrisse verzameling in album Cat. w. c a . € 500,-
(#381) Aruba 1986-2000 Prijs € 135,00 
Volledig gestempelde verzameling in DAVO album Cat. w. € 446,-
(#391) Suriname 1940-1975 Prijs € 195,00 
Goed gevulde verzameling in DAVO album Cat. w. € 1000,-
(#371) Rep. Suriname 1975-2000 Prijs € 295,00 
Zo goed als complete postfrisse verzameling incl. blokken en carnets in 
DAVO album en insteekboeken Cat. w. € 3223,-
(#291) Rep. Suriname 1982-1999 Prijs € 150,00 
Vrijwel complete postfrisse verzameling brugparen in insteekboek 
Cat. w. € 747,-
(#372) Nieuw Zeeland 1855-2002 Prijs € 1500,00 
Zeer uitgebreide verzameling in 2 DAVO albums ( klasiek niet meegeteld, 
wel aanwezig ) Cat. w. € 7300,-

(#210) Oostenrijk 1945-1967 Prijs € 395,00 
Vrij complete postfrisse verzameling in Lindner album w.o. complete 
serie luchtpost serie vogels Cat. w. € 2146,-
(#201) Portugal 1875-1995 Prijs € 2500,00 
Zeer uitgebreide verzameling w.o. betere series en zegels. Pracht object!!! 
Cat. w. € 12500,-
(#304) Spanje 1991-1998 Prijs € 175,00 
Vrijwel complete postfrisse verzameling in 2 DAVO albums 
( nominaal ptas. 32410= € 195 ) 
(#193) Syrië 1957-1983 Prijs € 250,00 
Vrijwel complete postfrisse verzameling in Lindner album en insteekboek
en, tevens enige doubletten ( zelden aangeboden ) Cat . w. €1143,-
(#390)Vaticaan 1950-2000 Prijs € 195,00 
Postfrisse verzameling in Lindner album Cat. w. € 1000,-
(#335) Ver. Naties 1951-2005 Prijs € 150,00 
Vrijwel complete postfrisse verzameling in Lindner album w.o. blok 1 
Cat w. € 950,-
(#196) Yemen (Y.A.R.) 1959-1966 Prijs € 275,00 
Goede gevulde postfrisse verzameling in Lindner album en insteekboek. 
Tevens ongetand (deels niet gecatalogiseerd ) Cat.w. €1385,-
(#205) Zwitserland 1850-1945 Prijs € 1500,00 
Zeer net te verzameling in DAVO album waarbij enkele zegels met 
certificaat Cat.w. € 7729,-



Postzegelhandei H. Zondervan 

Mr. P. J. Troelstraweg 89 
8916 CN LEEUWARDEN 
Tel. 0 5 8 - 2 1 2 2 0 9 6 
Fax 0 5 8 - 2 1 2 9 1 8 0 
e-mail pzvfries@xs4all.nl 
Bankrek. Friesland bank 29 80 57 948 

Geachte klanten. 

Voor u ziet u het eerste deel van onze nieuwe lijst met een geheel nieuw aan
bod, veel variëteit zoals u zult lezen en met de vertrouwde kwaliteit zoals u 
gewend bent van postzegelhandei H Zondervan 
Naast alle genummerde aanbiedingen zijn vele goedkopere albums en stock-
boeken in de aanbieding"! 
Alle aanbiedingen zijn vanaf nu schriftelijk, telefonisch, via de fax of per e-mail 
te bestellen en worden onmiddellijk toegezonden 

Onze verkooplijst is ook te bezichtigen op internet' www.pzv-friesland nl 

Het bekijken van alle kavels is mogelijk op werkdagen van 09 00 uur tot 17.00 
uur, liefst na telefonisch afspraak 
058 2122096 
Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u alles waar u geïnteres
seerd in bent rustig bestuderen Inruil of aankoop var uw doubletten of over
tollige collecties behoort tevens tot de mogelijkheden. 
Komt u gerust langs, u bent van harte welkom! 

Heeft u speciale wensen of vragen"? Aarzel dan met ons deskundig team in te 
schakelen 
Onze volledige prijslijst is op aanvraag gratis verkrijgbaar. 

WIJ wachten op uw bestelling! 

VERKOOPLIJST 
AANBIEDINGEN: 

Kaveinr. Omschrijving Afk. Prijs 

9 
10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 

19 
20 
21 

24 
25 

Stb 
Stb 

Stb 

Stb 

70,-
85,-

100,-

75,-

32 
33 
34 

Zweden vnl gebr partij in 12 st boeken iets oud en veel matenaal Doos 160-
Scandinavie en iets diversen vnl gebruikt ik 10 kleine st boeken 
w o iets oud Doos 35,-
Finland gebruikte partij in 7 st boeken w o iets Aland St b 65 
Denemarken leuke gebruikte partij met doubletten in 5 st boeken 
w o veel moderner materiaal St b 110-
Finland gebr coli in luxe st boek tot 1993 met vele toeslagseries Stb 45,-
Finland vnl gebr coli in dik st boek vanaf nr 13 tot 1996 Iets postfris Stb 110-
Noorwegen vnl gebr coli vanaf 1851/2000 in luxe st boek, 
her en der xxx/xx St b 225 -
Noonwegen gebr partij met doubletten in 7 st boeken oud/modern, 
veel materiaal Stb 120,-
Scandinavie vnl gebruikt in 9 st boeken w o ook iets diversen St b 85,-
Denemarken vnl gebr coli met iets oud matenaal tot 1970 Tevens iets xxx Stb 70,-
Scandinavie vnl gebr met doubletten v̂  o leuk Zv̂ eden en 
iets diversen in 4 st boeken St b 85 -
Scandinavië vnl gebr partij (ook xxx) v̂  o oud en veel Zv̂ eden St b 75,-
Zweden gebr coli vanaf klassiek tot 1970 na 1970/1980 xxx Stb 165,-
IJsland vnl gebr coli in luxe zwartbladig st boek {iets xxx), veel modern 
Faeroer gebr coli 1976/1997 v* o blokken in luxe st boek 
Nieuw Zeeland, gebruikt in 3 banden wo aardig klassiek en 
ouder matenaal met doubletten 
Canada xxx/xx/gebr coli vanaf klassiek tot modern 
in luxe zwartbladig st boek 
Australië xxx/xx/gebr coli 1913/1996 met zeer aardig materiaal 
in luxe st boek Stb 150,-
Nieuw Zeeland xxx/xx/gebr coli klassiek/modern in luxe st boek Stb 150-
Portugal vnl gebr coli vanaf klassiek tot 1985 w o mooie nr 34 Stb 350,-
Engeland vnl gebr coli 1850/1999 in 2 dikke st boeken 
w o betere nrs 1 en 2 (kort), betere 10 Shillings iets oud xxx, fosfor etc St b 575,-
Spanje vnl gebr partij (ook xxx) in 8 nngbanden met veel matenaal 
WO iets oud Stb 120,-
Liechtenstein vnl gebruikt (ook xxx/xx) coli 1919/1996 
w o zeer aardige senes St b 
Liechtenstein gebr/xx/xxx kleine coli in luxe zwartbladig st boek St b 
China xxx moderne coli tot 2007 met talloze senes, blokken, 
siervelletjes en enkele postz boekjes tvlooie koopi St b 200 -
BRD vrijwel geheel gebr coli in 2 luxe zwartbladige st boeken tot 2002 
met vele moderne toeslagsenes en 59 blokken Stb 125,-
BRD gebr coli m 2 dikke st boeken w o betere beginsets/nrs (iets xxx) 
en vele blokken Stb 175,-
BRD gebr coli tot 2005 met enkele betere beginsenes 
doch veel materiaal in 2 dikke st boeken Stb 125-
BRD gebr coli met iets doubletten in 4 luxe zwartbladige st boeken 
w o modern St b 85,-
DDR vnl gebr voorraad 1948/1990 in 6 dikke luxe st boeken 
met zeer veel cpl series Tevens iets dienst St b 225 -
China fantastische xxx coli modern in 2 dikke st boeken w o vele 
sterblokken, enkele ongetandei En iets ouder materiaal en postkaarten St b 385 -
Turkije leuke xxx coli op bladen cpl sets/blokken w o CepVmotief Map 90,-
Australie 7 speciale boekwerkjes met xxx sets en diverse mapjes in cassette Alb 20,-
Nederland gebr/xx (iets xxx) coli 1852/1993 wo mooie nr 3 6, 29 en 
vele vooroohogse toeslagsets gebruikt Hoge cat waarde St b 425 -
Nederland vrijwel geheel gebr coli met iets xx w o cpl sets 
1852/1994 in luxe st boek St b 100,-

17,-
45,-

Stb 

Stb 

Stb 
Stb 
Stb 

Stb 
Stb 

Stb 
Stb 

Stb 
Stb 

Stb 

Stb 

Stb 
Alb 

125 

75 

215 
70 
40 

70 
75 

125 
80 

65 
55 

260 

110 

75 
80 

Stb 85,-

36 Nederland vnl gebr partij (ook xx), meest na 1945 w i vele hoge waarden, 
div cpl senes engros en zeer veel materiaal 

37 Nederland gebr deelcoll 1852/1980 
WO vele cpl sets vnl tot 1960 in luxe st boek 

38 Nederland partij blokken gebruikt w o modern, 
combinaties uit allerlei postz boekjes en iets diversen Nederland 
in 2 dikke st boeken Hoge cat waarde 

39 Cura?ao/Ned Antillen/Aruba gebr/xx/xxx in dikst boek met veel matenaal 
40 Indonesië xxx of gebr in luxe st boek w o leuk gebruikt materiaal 
41 Suriname vnl xxx in luxe st boek met vele onafhankelijkheidssenes 

(Ook gebr mat) 
42 Ned Indie, Sunname, Nieuw Guinea gebr/xx/xxx tot 1976 in luxe st boek 
43 Nederland gebr/xx (iets xxx) deelcoll 1865/2000 

\N o dienst in 2 luxe st boeken 
44 Nederland gebr deelcoll 1852/2000 in luxe st boek wo nr 2 breedrandig 
45 Nederland gebr deelcoll tot 2000 in luxe st boek 

WO div cpl sets voor 1950 
46 Nederland gebr coli blokken (iets xxx/xx) en modern gebruikte sets/zegels 
47 Singapore mooie xxx coli vnl 1990/2007 en ouder materiaal xxx, 

o a Blok 2 en 101/106 (Michel) Pracht koopi 
48 Duitse Rijk en iets Gebieden vnl gebr partij w o leuke combinaties 

verder vnl eenvoudig matenaal in dik st boek 
49 Duitse Rijk en div Duitsland gebr/xx in 6 st boeken 

WO luxe, veel materiaal 
50 Faeroer xxx coli 1976/1994 in klemband 
51 Nederland gebruikte doubletten partij met 

cpl sets, hoge waarden 1952/1977, veeN 
52 Nederland gebruikte doublettenpartij in 2 luxe st boeken 

w o blokken van 4 
53 Suriname (onafh) xxx coli in spec UPU boek 1984/1989 
54 Suriname xxx 1984/1989 in UPU boek en st boek Nederland/Overzee 

WO blokken engros 
55 Nederland gebr partij in 7 nngbaden (zwartbl) vnl modern na 1976 Veel' 
56 Nederland gebr voorraad in winkelboek 1970/1995 wi vele toeslagsets 
57 Nederland gebr en iets xxx/xx partij in 5 grote en 2 kleine st boeken 
58 Nederland gebr toeslagsets engros in 8 grote st boeken 

WO '90er jaren Gat w €3000-
59 Maleisië prachtige xxx moderne coli sets/blokken tot 2007 
60 Danzig en Saarland vnl gebr/xx doublettenpartij in 2 dikke st boeken 
61 Berlijn grote gebr parti) met vele cpl toeslagsets en 

iets gebruikt België in dik st boek 
62 Duitse Staten en Gebieden gebr/xx coli in 2 dikke st boeken 

Enorme cat w Deels in diverse kwaliteit 
63 Berlijn gebr/xx/xxx coli wo vele betere sets 

o a nr 68/70 gebr en leuke deelcoll Franse Zone en Saarland 
64 Hongkong en Maleisië prachtige xxx moderne coli in luxe st boek 

w o zeldzame blokken Hongkong en o a ongetand 
65 Duitsland diversen in 2 luxe st boeken w o iets Duitse Kolomen, 

voorraad Württemberg etc Veel matenaal doch vnl eenvoudiger 
66 Duitsland Generaal Gouvernement Bohmen/Mahren en iets diversen 

gebr/xx/xxx partij in dik st boek 
67 Duitsland Franse Zone gebr/xx/xxx doubletten partij Tevens Bayern Veel' 
68 Duitse Rijk en BRD gebr/xx/xxx coli tot 1965 met veel materiaal 
69 België gebr semimoderne sets/zegels en diversen gebruikt wo Duitsland 
70 Duitse Rijk vnl xx en iets xxx coli met veel senes en div blokken 
71 Sahara Spaans xxx coli sets/blokken rond 1998 Pracht motief 
72 Macau mooie xxx moderne coli tot 006 in luxe st boek 
73 Macau xxx coli met ca 130 sets/blokken wo enkele betere 
74 Ierland xxx/xx/gebr coK vanaf 1919/1997 in luxe st boek 
75 Motief Vogels xxx coli vnl zeer modern rond 2000 
76 Ver Arabische Emiraten en Jordanië xxx coli met veel modern 

materiaal tot 2005 Schaars' 
77 Frankrijk ongetande ontwerpen met tekst/afb in speciale map 
78 Motief Vogels prachtige vnl moderne coli tot 2008 met 

vele exotische sets/blokken in dik st boek 
79 Saoedi-Arabie Koeweit en iets Midden-Oosten xxx coli modern Leuk' 
80 Oman en Bahrein xxx coli modern matenaal w o prachtig motief vogels 

Weinig aangeboden 
81 Quatar en Oman xxx moderne coli en iets Midden-Oosten 

Schaars matenaal 
82 Motief Vogels prachtige xxx coli in dik st boek met zeer veel sets/blokken 

w o WWF series Pracht koopi 
83 Libena prachtige xxx moderne coli tot 2005 wo vogels Veel' 
84 Engeland grote, vnl gebruikte partij (iets xxx) in dik st boek 

WO blokken van 4, labels etc 
85 USA en diversen verhuisdoos vol uitzoekwerk vnl gebruikt 
86 Liberia moderne xxx uitgebreide coli met fantastisch motief, 

uitsluitend 90er jaren en na 2000/2005 Pracht koopi 
87 Zuid-Amerika vnl gebruikt (iets xxx/xx) coli met Honduras, 

Equador en Panama in luxe st boek 
88 Australië grote xxx coli vnl moderne strips, blokken, div booklets etc 

tot 2008 w o vele opdrukken, ongetand blok en iets Antarctica 
89 Paraguay vnl gebr/xx coli met iets ouder materiaal 

Tevens Bolivia in luxe st boek 
90 Argentinië en iets oud Brazilië vnl gebr/xx (iets xxx) coli indik 

zwartbladig st boek 
91 Australië mooie xxx coli met vele moderne sets, booklets, 

blokken met opdruk etc met hoog nominaal in ringband 
92 Motief Vlinders uitgebreide xxx coli 

w o modern en div FDC's/kaarten in dik st boek 
93 USA gebr partij wo moderner matenaal 

tevens oud Zuid-Amenka gebr/xx in 2 dikke st boeken 
94 Frankrijk xxx coli carnets en postz boekjes in 2 st boeken 

WO Rode Kruis 1956/2000 vrw cpl en div vignetten en iets Monaco 
95 Canada moderne xxx coli vnl 1990/2006 in ringband 

WO vele booklets/blokken Hoog nominaal' 
96 Sahara Spaans xxx coli rond 1998 met prachtig motief 

Betaling-en leveringscondities 1 Alle prijzen incl 19 % BTW 2 Betaling a contant ten kantore of 
binnen 10 dagen na factuurdatum 3 Reclames binnen 8 dagen na ontvangst bestelling 4 Goederen 
blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden 5 Kavels zijn exclusief porto en 
verzendkosten 6 KvK Leeuwarden 01079297 

Onze volledige verkooplijst is op aanvraag gratis verkrijgbaar. 
Zie ook op internet: www.pzv-friesland.nl 
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Stb 
Stb 
Stb 
Stb 
Stb 
Stb 
Stb 
Stb 
Stb 

Stb 
Alb 

Stb 
Stb 
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Stb 
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Stb 
Doos 

Stb 

Stb 

Stb 

Stb 

Stb 

Stb 

Stb 

Stb 

Stb 

Stb 
Map 

75 
30 

50 
115 
50 
65 

225 
65 
75 

65 

185 

385 

175 

40 

65 
175 
115 
50 
90 
90 

110 
160 
100 
125 

175 
30 

650 
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125 

140 

400 
350 

100 
100 

375 

50 

500 

40 

40 

240 

275 

30 

250 

190 
50 
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http://www.pzv-friesland
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TE KOOP GEVRAAGD 

Postzegelen Munthandel Dutchstamp 
Maandereind 61 
6711 AB Ede 
Tel.: 06  5536 8838 (Jelle Komrij) 
email: postzegels@dutchstamp.nl 

■'<" nam' 

Collecties postzegels (alle landen/thema's) 

Handels of winkelvoorraden 

Gouden en zilveren munten 

Collecties munten gehele 
wereld 

Bij grote objecten, bestaat de 
mogelijkheid voor een bezoek aan 

huis door één van onze deskundige 
medewerkers. 

Wij garanderen een snelle financiële 
afwikkeling (contant, per bank of per giro). 

Postzegelen Munthandel Kienhorst 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal. 
Tel.: 0541  51 58 79 
Tel.: 06  5369 9834 (Clemens Kienhorst) 
email: kienhorst@planet.nl 

TE KOOP GEVRAAGD 

mailto:postzegels@dutchstamp.nl
mailto:kienhorst@planet.nl


De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiatelistisctie benodigdiieden. 

Korenstraat 104  7311 LP Apeldoorn 
Tel.(055)521 54 26. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.3017.30 uur, 
maandag gesloten. 

VAN LOKVEN FILATELIE BV 

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

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 (jan. 2008) 
(r) Australië en Australisch Antarctica (sept. 2008) 
(s) Nieuw Zeeland en Ross Dependency (sept. 2008) 
(u) Canada (okt. 2006) 
(v) Zuidelijlc Afrika (sept. 2008) 
(z) Motief vogels, scheepvaart en zeezoogdieren (juli 2007) 
Bij aanvraag gaarne vermelden welke lijst(en) V wilt ontvangen. 

wegens vakantie gesloten van 14 juni t/m 13 jiili 

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

Postz^lhandel 
Boomstamps 

•^ 

K I L O WA AR 
ZOMERAANBIEDINGEN 

250 gr FRANKRIJK GROOTFORMAAT € 28,
zeer veel 2008 en zelfs al zegels uit 2009 
250 gr JAPAN GROOTFORMAAT € 32,
megavariatie met bloczegels 
100 gr JAPAN FURISATO € 12,
enorme variatie regionale zegels 
500 gr NOORWEGEN MISSIE ook met h.w.'s € 23,
100 gr BELGIË GELEGENHEIDSZEGELS zeer nieuw € 14,
100 gr ZWEDEN GROOTFORMAAT met veel nieuw € 9,
(250 gr €21,) 

500 gr AUSTRALIË MISSIE met € 28,
veel grootformaat en nieuw 
100 gr FAROEREILANDEN eigen import met h.w.s € 35,
50 gr MONACO veel nieuw en h.w.'s € 15,
100 gr OOSTENRIJK GROOTFORMAAT 
voornl. Eurozegels € 19,
4 'A kg DUITSLAND MISSIE met nieuw en h.w.'s € 72,
(9kg€ 135,) 
100 gr MALTA GROOTFORMAAT met iets hw's € 9,
250 gr FINLAND GROOTFORMAAT € 12,
dubbel papier maar zeer nieuw 
100 gr KANAALEILANDEN € II,
met Isle of Man en zeer gevarieerd (250 gr € 25,) 
100 gr LIECHTENSTEIN geweldige variatie met h.w.'s 30,

Door schaarste aan goede kilowaar zijn levertijden niet uit te sluiten 

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

Paypal 

Postzegelhandel J. VAN HAARLEM 
Postbus 330, 6500 AH Nijmegen 

Tel. 0243777730 Fax 024  3730735 
Email: j .haar lem@wxs.nl 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen. 
Wij zijn geïnteresseerd In alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles! 
Een 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. 

Postzegelhancdel 
Lociewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

Nijmeegse 
Postzegel en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

mailto:j.haarlem@wxs.nl
http://www.niuntenenpostzegels.nl
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Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad uoor Philatelie in Den Haag 

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

Hoofdredacteur 
Aad Knikman AIJP 
Achtergracht 71 i^SiBLWeesp 
Telefoon 0294 432801 
Email philüteiie@tip nl 
Website UJUJUJJÏ latei ie lüs 

Advertentieverkoop 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 1349 CG Almere 
Jeanmede Iroye 
Telefoon 036 53 84 528 
Telefax 036 53 84880 
inJo(a)bureaudetroye nl 

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

(0900 2265263) 
Telefax 0251 31 04 05 
Mutaties viau;u;uj aboland nl 

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

*Hoe word ik abonnee?' 
Er zijn twee abonnementsmethoden 
1 een collectief abonnement 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij Filatelie is aangesloten het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit 
van uw verenigingscontributie 
2 een individueel abonnement 
hiervoor kunt u zich m u v België 
aanmelden bij Abonnementenland 
in Uitgeest (zie Abonnementen ) 
voor € 27 (Nederland) € 4 4 2 0 
(buitenland standaard) of €66 50 
(buitenland priority) Een individueel 
abonnement gaat per de eerste van 
een willekeurige maand m het loopt 
minimaal een jaar (11 nummers) 
Abonnementsbeeindiging zie Opzeg 
ging abonnement 

Belgische abonnees 
Woont u m België? Dan kost een 
abonnement €28 Stort dit bedrag op 
rekening000 0350882 3 3 t n v Pen 
ningmeester Filatelie Brussel 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden gezonden' 

Opzegging abonnement 
Een individueel ibonnement kan aan 
het eind van de lopende abonnements 
periode worden beemdigd Udoet 
dit door uiterli)k vier weken voor het 
aflopen van uw abonnement een brief 
te schrijven aan Abonnementenland in 
Uitgeest (adres zie Abonnementen ) 

Losse nummers 
Nummers van de lopendejaar^an^ 
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 

Bestuur 
uoorzitter 
GC van Balen Blanken AIJP 
secretaris 
Drs SWD Veenstra Roelofsstraat31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester 
H P G van der Lienden 

Copyright 
O 2009 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer 
32 000 exemplaren 

ISSN nummer 0166 3437 

Inhoud Filatelie 
Uit de wereld van de filatelie 

Nieuw op het postkantoor 

Verzamelgebied Nederland 

Verzamelgebied België 

De Posthoorn jaargang 58 mei 2009 

Bondspagina s 

Postzegelboekjes 

Kerst en nieuwjaarspost 2008 

Postwaardestukken 

Automaatstroken 

Indrul<wekkende boodschappers van het kleine staatje Liechtenstein 

402/403 

404 

406 
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408/409/410/411 

412/413 

414/415 

4i6/4i7;4i8/4i9 

420/421 

424/425 
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Velranden 
Filatelie is meer 
dan postzegels
alleen Neem de 

velranden die 
zijn ook uiterst 

interessant 
U kunt nu 

terugvallen 
op nieuwe 

handboeken die 
dit verzamel

gebied belichten 

426 

''rfiiglgi^P*™™'"' 

Studiegroep Velrandbijzonderheden publiceert nieuwe handboeken 
426/427/428 

Victor Coenen wil constante dialoog met KNBF leden 

Lezerspost 

Mr X op bezoek bij de NVPV afdeling West Friesland m Hoorn 

Filatelistische evenementen 

Boekenplank 

Nederlandse stempels 

Verblufte hoofdredacteur verblijd met eigen boekje 

Wij lazen voor u 

Emissies van TNTPost in de tweede helft van het jaar 2009 
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429 
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Victor Coenen 429 
De Konink

lijke Bond van 
Filatehstenvereni 

gingen (KNBF) 
heeft een nieuwe 

voorzitter Wu 
IS hij van plan' 

Dat leest u in een 
samenvatting van 
de maidenspeech 

die hij onlangs 
uitsprak u 

454 

Bil' de voorpagini 
Aad Knikman, scheldend hoofdredacteur 
van Filatelie, wist van mets toen hij op 
vrijdag 29 meijl het Automatenkabinet 
in zijn woonplaats Weesp werd binnen-
gelokt Daar zat de voltallige redactie 
van het blad op hem te wachten Geheel 
verbluft kreeg hij er zijn eigen (echtei) 
postzegelboekje uitgereikt In deze Fila
telie een verslag van deze bijeenkomst 
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postzegelhandel 

CRIMPEl'̂ ''-
In de periode 1979 tot 2006 was Postzegelhandel Crimpen B.V. op de achtergrond een 
drijvende kracht voor de wereldwijde filatelie met tientallen medewerkers en agenten. 
Vele aankoopadvertenties in vakbladen in o.a. Nederland, Duitsland, Frankrijk en de 
USA, werden door ons begeleid. Mede door onze bijdrage fleurden filatelistische 
gebieden als Portugal, Europa-Cept, Liechtenstein maar ook Nederland op en 
stegen prijsniveaus tot aangename hoogtes voor de verzamelaar. Duizenden ver
zamelingen vonden een nieuwe tevreden eigenaar In deze jaren hebben wij een 
wereldwijd netwerk van onschatbare waarde opgebouwd. 

De afgelopen jaren hebben wij onze horizon nog meer verbreed. En nu melden wij ons 
direct bij u, de verzamelaar. Wij zijn geïnteresseerd in de aani<oop van ieder wereldwijd 
filatelistisch gebied en betalen de correcte marktprijzen omdat uw verzameling zonder 
omwegen de juiste nieuwe eigenaar vindt. Wij geloven in de filatelie, juist in deze tijden 
van economische crisis. Met enthousiasme willen we u graag te woord staan en u pro
fessioneel, duidelijk en eerlijk begeleiden in de verkoop van uw postzegelverzameling. 

'dl 

U kunt ons bereiken maandag tot en met 
zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur op: 

tel: 0346 - 552585 of 06 - 43073077 
fax: 0346 - 552584 of 030 - 2892620 
of per e-mail: pzhcrimpen@xs4all.nl 

Marcel Steenhuis Clemens Smits 

Postzegelhandel CRIMPEN B.V. 

mailto:pzhcrimpen@xs4all.nl


postzegelverzameling in goede handen! J 

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

2. betere losse waardes van de wereld en rariteiten 

3. complete stocks en voorraden 

4. FDC's, jaargangen, vellen en blokken 

Momenteel zoeken we spedfiek 
en betalen topprijzen voor: 
Spanje en gebieden, Griekenland, Britse Koloniën, Motiefverzamelingen, Azië, Nederland 
en Koloniën, Scandinavië, Rusland, Zuid-Amerika, Exotische Eilandverzamelingen, USA. 

Tevens kopen wij diverse landen onder nominaal: 
80% van nom. Bundesrepubliek in Euros 
60% USA, Japan, Zwitserland, Singapore, Hong Kong, Engeland, Taiwan 
55% Europese landen in Euro in leuke mix 
50% Hongarije (na 1990) 
45% Zweden, Nederland, België, Frankrijk, Italië, Canada, Australië 
35% Monaco, Spanje, Finland 
30% Guernsey, Jersey, Isle of Man, Frans Andorra 
20% Faroèr 

(alleen frankeergeldige zegels met gom, prijswijzigingen voorbehouden) 

Commissie: 
Wij bieden u ook de mogelijkheid om uw verzameling in commissie te geven. In dit geval leggen 
wij gezamenlijk met u een verkoopprijs vast en bieden wij uw verzameling gedurende twee maanden 
aan via onze internationale verkoopkanalen. Bij daadwerkelijke verkoop berekenen wij slechts 
12% commissie. (VERGELIJK DAT EENS MET DE PERCENTAGES DIE VEILINGEN BEREKENEN) 

Buitenweg 26 H 3602 PS Maarssen e-mail: pzhcrimpen@xs4all. 



"TJUJT^ W7^ 
$inits l^jlat^ly n 

Amsteraamsestraat^eg 404 - 3551 CX Utrecht 
Tel.: 030-2443170 (24 uurs bestellijn) 

info@fiiateiie.net - Banfc: 38.1%8f .378 / Giro: 7227081 
WWW.FILATELIE.NEt - VPHP^^PSONTHEWEB.COiVI / 

Smits Philately: Een kleine greep uit onze 800 collecties/partijen ! 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 
11779 Albaniè. Prijs: € 300,00 
Map met stockbladen met betere luctitpost en port series van Albanië Bevat o a (Yvert no's) luchtpost 
1-7', 8-14*, 15-21* 22-26*, 29-35*, 35A-35G*, port 35-39* Mooie kwaliteit, zeer hoge cat waarde 
11803 Ascension 1938. Prijs: € 200,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Ascension 1938, Stanley Gibbons no 38-47 inclusief diverse 
kleuren en tandingen Cat waarde ca 650 pond 
11731 Australië starterscollectie. Prijs: € 100,00 
Gestempelde beginnerscollectie Australië in Davo album Veel materiaal, leuke collectie 
11748 Aziatische landen. Prijs: € 150,00 
Blanco album met voornamelijk gebruikt matenaal van diverse Aziatische landen Bevat zeer veel zegels 
11730 Azië. Prijs: € 250,00 
Ordner met blanco bladen met een postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Azie Bevat o a 
beter luchtpost RyuKyu, veel Libanon, Laos etc Leuke collectie, hoge cat waarde' 
11717 Barbados. Prijs: € 170,00 
Map met klem stockboekje met postfris, ongebruikt en gebruikt matenaal van Barbados Bevat 
veel klassiek materiaal met ook wat doubletten Hoge cat waarde 
11747 Blokken van diverse landen. Prijs: € 100,00 
Stockboek met diverse voornamelijk postfnsse, blokken van diverse landen Bevat ook wat 
Epreuves de luxe 
11760 Brieven. Prijs: € 100,00 
Stockboek met 86 brieven en kaarten van de hele wereld, maar voornamelijk van Engelse gebie
den Veel ouder materiaal met ook leuke stempels etc 
11763 Brits India en Nepal. Prijs: € 200,00 
Stockboek met oude bneven en wat voorfilatelie van Brits India en Nepal Leuke party met veel 
materiaal en veel leuke stempels 
11841 Bundespost 1949-1962. Prijs: € 525,00 
Voornamelijk gebruikte stock Bundespost 1949-1962 in dik stockboek Zeer veel beter matenaal zo
als (Michel no's) 111-112(3x) 113-115(2x) 116", 116(4x),12093x), 121-122,139-140(2x), 141-
142', 141-142 (2x) 143-146*, 143-146,147 (lOx), 150 (19x), 159 (5x), etc Gigantische cat waarde' 
11767 Bundespost 1955-1987. Prijs: € 225,00 
Vrijwel complete, postfnsse collectie Bundespost 1955-1987 in 3 luxe Lindner albums Koopje' 
11741 Cambodja, Laos en Vietnam Prijs: € 190,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Cambodja, Laos en Vietnam 1964-1971 in Minkus album Ook 
wat gestempeld matenaal aanwezig 
11843 Chili 1853-1990. Prijs: € 230,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Chili 1853-1990 in blanco Importa album Tevens wat Brazilië 
aanwezig 
11785 Curagao 1783-1963. Prijs: € 675,00 
Davo album met een ongebruikte en gebruikte collectie Curagao 1783-1963 Goed gevulde col
lectie met ook beter matenaal zoals 1-12, 29-43, 82-88*, 141-152*, 230-233*, port 7, l l fb , 12fa*, 
etc Leuke collectie zeer hoge cat waarde 
11780 Danzig 1920-1939. Prijs: € 225,00 
Map met albumbladen met een ongebruikte en gebruikte restantcollectie Danzig 1920-1939 
Collectie bevat nog veel matenaal, cat waarde ca 2400 euro 
11835 Denemarken. Prijs: € 175,00 
Klem voornamelijk gebruikt kavel Denemarken met veel klassiek matenaal en enkele proeven 
11845 Duitse gebieden 1914-1945. Prijs: € 1.050,00 
Mooie postfrisse/ongebruikte collectie met o a bezetting WO I en WO II, Danzig met goede port-
senes **, Saanncl beter. Memel, Generalgouvernement Böhmen & Mahren Theresienstadt vel
letje van 4 in zwart (cat 600 euro) etc in 2 dure Leuchtturm albums 
11844 Duitse gebieden 1920-1949. Prijs: € 1.200,00 
Mooie vnl ongebruikte/postfnsse collectie Danzig redelijk compleet Saanncl Ie sene, 1921 bei
de senes Volkshilfe beide senes 1931, vanaf 1947 nagenoeg compleet, Franse zone 45-49 com
pleet mol blokken (Baden en Württemberg Rode kruis blok alleen serie ongetand), in Italiaans al
bum MOOI lot' 
11814 Duitse Rijk combinaties. Prijs: € 1.150,00 
Map met Borek albumbladen met een ongebruikte collectie Duitse Rijk combinaties Collectie be
vat zeer veel beter materiaal zoals (Michel no's) W5*, W6*, W7*, W8* W9', W12* W13*, W21*, 
W22*, W23*, W24** W47-W50*, W55-W58*, S3*, S4' S5*, S6*, S7*, S8*, K7*, K8*, KZI 5*, etc 
Mooie collectie zeer hoge cat waarde 
11766 Duitse Rijk. Prijs: € 115,00 
Ongebruikte en gebruikte restant collectie Duitse Rijk in Scott album 
11830 Engeland 1840-1970. Prijs: € 525,00 
Meest ongebruikte collectie, begin spaarzaam en gebruikt wo penny black, vanaf 1939 byna 
compleet incl 1948 pond, Elisabeth met senes Tudor & Edward crown, liggend en kopstaande 
watermerken, grafiet en fosfor grafiet, alle dure kastelensenes (mcl de la Rue druk),alle fosfor se
nes etc in 2 albums 
11807 Engelse koloniën 'S' landen. Prijs: € 220,00 
Diverse deelverzameling van Samoa, Sarawak, Seychellen, Selangor, Singapore, South Africa 
etc mcl beter in band 
11759 Europa CEPT 1956-1994. Prijs: € 400,00 
Vrijwel complete, gebruikte collectie Europa CEPT 1956-1994 in twee Davo albums Collectie is 
bijna compleet inclusief Liechtenstein 1960 Andorra 1972 etc Ook veel blokken aanwezig Cat 
waarde ca 4000 euro 
11822 Filippijnen 1854-1978. Prijs: € 675,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Filippijnen 1854-1978 op Scott bladen m klemband 
Collectie bevat zeer veel matenaal, waaronder veel klassiek en veel beter zoals (Michel no's) 
184*, 227, 228, 231 275-289Bb*, 305-311*, 312-322* 326', 330-336*, 339-348*, 444-455* 
613B*'(blokvan4) dienst 1-4*, etc Tevens Japanse bezetting aanwezig Mooie collectie' 
11727 Filippijnen 1964-1977. Prijs: € 100,00 
Postfnsse collectie Filippijnen 1964-1977 op Scott albumbladen in map Leuke collectie met ook 
wat ongetand matenaal 

11720 Filippijnen, Puerto Rico, Cuba etc. Prijs: € 250,00 
Map met albumbladen met ongebruikt en gebruikt matenaal van Filippijnen Puerto Rico, Cuba 
etc Voornamelijk ouder matenaal met ook betere zegels 
11816 Frankrijk 1870-1905. Prijs: € 600,00 
Map met stockbladen met een gebruikte stock doubletten Frankrijk 1870-1905 Bevat 8 verschil
lende zegels, in totaal ruim 1600 zegels en ruim 14000 euro cat Leuk kavel voor stempel- of 
plaatfouten verzamelaar 
11833 Frankrijk 1967-1970. Prijs: € 250,00 
Postfnsse partij Frankrijk 1967-1970 m hele en halve vellen Heel veel materiaal, koopje' 
11758 Franse koloniën. Prijs: € 225,00 
Vier insteekboeken met divers postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van allerlei Franse kolo
men Cat waarde ca 3500 euro 
11837 Franse koloniën. Prijs: € 525,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Franse kolomen in Schaubek album Collectie loopt van klas
siek tot jaren 30 en bevat o a goed Madagaskar zoals (Yvert no's) 14* 28-42* 42A-47* lucht
post 45-54*, 63-77*, etc 
11823 Franse koloniën. Prijs: € 310,00 
Leuchtturm album met stockbladen met postfns materiaal van diverse Franse kolomen Bevat ma
teriaal van na de onaftiankelijkheid Mooie kwaliteit hoge cat waarde 
11817 Griekenland 1870-1940. Prijs: € 310,00 
Map met albumbladen en stockbladen met ongebruikt en gebruikt matenaal van Griekenland 
1870-1940 Bevat o a leuk Hermeskoppen Ook doubletten aanwezig 
11751 Indonesië 1954 RIAU. Prijs: € 750,00 
De hoge waarden 2Rp t/m 25Rp m complete velletjes van 100 stuks (lORp 2 halve vellen) wo 
iets tropisch doch zeldzaam en zeer zelden aangeboden Cat w Zonnebloem 5900+++ euro' 
11761 Indonesië- Molukken. Prijs: € 200,00 
Doos met een postfnsse partij senes van de Republik Maluku Selantan op kaartjes en in vellen en 
veldelen Heel veel series, koopje 
11728 Iran. Prijs: €210,00 
Map met albumbladen met voornamelijk gebruikt klassiek matenaal van Iran Mooi opgezette col
lectie met beter matenaal en ook wat doubletten 
11826 Italië 1900-2000. Prijs: € 135,00 
Gebruikte beginnersverzameling wo ook wat aardig materiaal, m 2 goedgevulde insteekboeken + 
wat moderner materiaal t/m 2005 
11722 Italië stempels. Prijs: € 170,00 
Map met stockkaartje met betere afslempelingen van Italië 
11782 Letland 1918-1940. Prijs: € 210,00 
Map met albumbladen met een gebruikte en ongebruikte collectie Letland 1918-1940 Collectie 
bevat wat beter materiaal zoals (Yvert no's) 113-117*132-136*, 137-142*, 143-148* 149-153*, 
190-194*, 195-199*, luchtpost 10-12*, etc 
11792 Liechtenstein topnummers 1912-1955. Prijs: € 4.750,00 
Schitterende accumulatie uitsluitend duurdere uitgaven wo 1912 10H*(6x), 25h'(5x), 1921 t/m 
1fr(6x), 1924 1 1/2fr(8), 1928 Rheinnot 8x wo gebruikt m blokken van 4, 1930 met o a 2fr(5x), 
1933 25c*, 1f20*(3) + l x gebruikt, diverse uitgaven in blokken van 4 gebruikt 1933 3fr(4), 1935 
2fr(2), andere hoge waarden m aantallen luchtpost Ie sene met Zeppelin afstempeling, 1931 
zeppelins (2x), 1936 zeppelins(3x), Vaduz blokje luxe gebruikt op briefstuk met certificaat, 1941 
10fr 2x blok etc etc Overwegend zeer mooie kwaliteit, in insteekboek Cat w Yvert 34 000+ 
11784 Liechtenstein. Prijs: € 280,00 
Map met beter materiaal van Liechtenstein op stockkaartjes Hoge cat waarde 
11787 Nederland 1852-1943. Prijs: € 2.900,00 
Gebruikte collectie Nederland 1852-1943 in Davo cnstal album Collectie bevat zeer veel beter 
matenaal zoals 1-3, 4-6 7-12, 13-18, 19-29, 34-44, 45-49 49, 80, 101, 104-105 130-131, 136-
138, 171af (m blok van 4), roltanding 19-31, 33-56, 57-70, 71-101, port 1-2, 3-12 (type 1), 3-12 
(type 2), 3-12 (type 3), 3, 4, 8, 9,11,12 (alle type 4), 27-28, 31-43, dienst 1-8, 9-15,16-19,20-24, 
telegram compleet m u v 25 cent, postbewijs compleet, etc Zeer hoge cat waarde 
11729 Nederland 1985-1991. Prijs: € 335,00 
Map met stockbladen met een collectie velrandbijzonderheden van Nederland 1985-1991 Heel veel zegels 
11783 Nederland Amphilex 1967. Prijs: € 225,00 
Map met Nederland Amphilex 1967 Bevat de 3 postfnsse velletjes, de velletjes op grote FDC's 
(3x) de sene op verschillende FDC's (9x) en tevens 6 grote FDC's met foutieve afstempeling (21-
IV-1967 ipv 21-V-1967) Tevens krantenartikel over deze fout 
11718 Nederland ansichtkaarten. Prijs: € 130,00 
FDC boekje met oude ansichtkaarten van Zeeland en Noord-Holland Bevat 80 ansichtkaarten 
met veelal klederdrachten 
11778 Nederland briefkaarten met perfins. Prijs: € 250,00 
Map met 20 bednjfsbriefkaarten van Nederland met perfms Mooie kwaliteit 
11790 Nederland gesigneerde zegels. Prijs: € 200,00 
Insteekboek met postfnsse zegels en FDC's , gesigneerd door de ontwerper Leuk geheel, in to
taal 33 Items 
11757 Nederland postwaardestukken. Prijs: € 375,00 
Stockboek met oude postwaardestukken van Nederland met kleinrondstempels waaronder beter 
Tevens wat oude ansichtkaarten en een per post verstuurde krant (Gooi en Eemlander) van 1910 
11789 Nederland puntstempels. Prijs: € 1.400,00 
Multoband met een collectie puntstempels van Nederland Bevat ca 240 zegels met veel betere 
stempels maar wel wat wisselende kwaliteit Bevat o a no 258 op 35 (met keur Koopman) Zeer 
hoge cat waarde' 
11786 Nederland stempels. Prijs: € 635,00 
Insteekboek met ruim 160 zegels met kleinrondstempels van bijkantoren en tremen Zeer mooie 
kwaliteit, zeer hoge cat waarde' 
11753 Nederland velrandbijzonderheden 1976-1992. Prijs: € 700,00 
Prachtige postfnsse collectie/partij met etsingnummers, knippen en andere velrandbijzonderhe
den, m insteekboek Nominale (opplakwaarde zonder toeslag) reeds 860+ euro, koopje 
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11775 Nederlands Indië proeven. Prijs: € 300,00 
Map met albumbladen met 36 proeven emissie 1870 Nederlands Irdie Zowel getand als onge-
tand materiaal, koopje' 
11773 Nederlands IndIë. Prijs: € 300,00 
Map met albumbladen met restanten Nederlands Indie Bevat vuat beter materiaal zoals 
Bandoeng serie ongebruikt, ongebruikt luchtpost etc Tevens wat Nederlands Nieuw Guinea aan
wezig 
11798 Nederlands Indië. Prijs: € 210,00 
Map met albumbladen met een voornamelijk gestempelde collectie Nederlands Indie Leuk gevul
de collectie met ook wat beter materiaal zoals 1,5 16, 30, 80, 98 etc Tevens wat Nederlands 
Nieuw Guinea aanwezig 
11706 Nicaragua, Panama en Salvador. Prijs: € 1.000,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Nicaragua Panama en Salvador in Scott Specialty album 
Bevat zeer veel materiaal waaronder beter zoals (Yvert no's) Nicaragua luctitpost 17-21*, 25A*, 
83-86*, Panama 114*, 115*, 117*, 118*, 119* 130-132* 145-156*, 169-174, 177-186A*, 177-
186B*, Luchtpost 10-14*, 20-25A*, 25B*, zeer goed aangetekend zegels etc Mooie collectie, ho
ge cat waarde' 
11770 Noorwegen 1855-2002. Prijs: € 1.400,00 
Zeer uitgebreide, vaak dubbel verzamelde, posttrisse, ongebruikte en gebruikte collectie 
Noon/vegen 1855-2002 in 4 ordners in doos Collectie bevat zeer veel matenaal, waaronder veel 
postfns na 1945, FDC's, veel boekjes etc Ook beter materiaal zoals (Michel no's) 1, 3,4, 5 ,11 , 
12, 13, 14, 62-64, 105-108*, 109-115*, 109-115, 116-119*, 128', 133-135*. 137-140* 159-161*, 
159-161,236**, etc etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
11804 Norfolk. Prijs: € 120,00 
Kleine, postfnsse en ongebruikte collectie Norfolk op stockbladen in map Koopje' 
11716 Polen 1965-1995. Prijs: € 150,00 
Postfnsse collectie Polen 1965-1995 in 4 dunne stockboeken Mooie kwaliteit, veel zegels 
Koopje' 
11838 Portugese koloniën. Prijs: € 475,00 
Album en twee stockboeken met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie en stock 
Portugese kolomen Ook wat Portugal aanwezig 
11788 Portugese koloniën. Prijs: € 1.200,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Portugese kolomen in blanco album en stockboek 
Collectie bevat zeer veel materiaal waaronder ook beter Hoge cat waarde' 
11711 Rhodesiè. Prijs: € 170,00 
Stockboek met een postfnsse collectie Rhodesie Mooie kwaliteit, cat waarde ca 850 euro 
11842 Saar 1920-1935. Prijs: € 975,00 
**/*/0 dubbele collectie, vrijwel compleet, deels overcompleet met Ie serie gebruikt en ongebruikt, 
2e sene t/m 3M ongebruikt en gebruikt t/m I M + de 10 mark, 1921 beide senes dubbel, 1922 se
rie dubbel 1929/1934 alle Volkshilfe senes ongebruikt, 1934 serie gebruikt, dienst overcompleet 
in album Gat w ruim 6000 euro" 
11836 Servië en Montenegro 1866-1941. Prijs: € 300,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Servië en Montenegro 1866-1941 op albumbladen in klem
band Collectie bevat beter materiaal zoals (Yvert no's) Servië 4*, 5*, 6, 7 14*, 16C*, 178,19A, 
21B, 22C, 23d, 24d, krantezegels 1-11*, Montenegro Ie emissie etc 
11781 Sleeswijk Holstein. Prijs: € 185,00 
Map met klassiek materiaal van Sleeswijk Holstein met o a meerdere gekeurde zegels met eert 
Leuk klem kavel 
11813 St. Vincent 1885-1980. Prijs: € 215,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie St Vincent 1885-1980 op blanco bladen in klemband Leuke 
collectie met veel materiaal waaronder aardig klassiek 
11794 Suriname 1873-1975. Prijs: € 725,00 
Collectie Sunname 1873-1975 in Davo luxe album Collectie is postfns compleet vanaf 1928 en 
bevat zeer veel beter materiaal zoals 111-114** 115** 116-117**, 130-136**, 137-140**, 141-
144", 146-149**, 151-156**, 157-178**, 220-243", luchtpost 20-22**, 23**, 24-26*, etc Mooie 
collectie, zeer hoge cat waarde 
11721 Syriè 1958-1970. Prijs: € 125,00 
Postfnsse en ongebruikte, vrijwel complete collectie Syrie 1958-1970 op albumbladen in map 
11818 Timor 1885-1973. Prijs: € 1.950,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Timor 1885-1973 op stockbladen in Safe album 
Collectie IS dubbel verzameld (gebruikt en ongebruikt), dubbel vrijwel compleet en bevat veel be
ter materiaal zoals (Michel no's) 1-10*, 11-20*, 193-204*, 231-247*, 248-256* 257**, A268-
V268", A268-V268, 269-276**, 269-276, blok 1** (2x), 283-292**, 283-292 etc Ook vele kop-
staande opdrukken aanwezig Mooie collectie zeer hoge cat waarde 
11708 Tristan da Cunha. Prijs: € 210,00 
Stockboek met een postfnsse collectie Tnstan da Cunha Bevat o a betere langlopende senes 
Hoge cat waarde' 
11839 Tsjecho-Slowakije 1918-1962. Prijs: € 620,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde, gespecialiseerde collectie 
Tsjecho-Slowakije 1918-1962 in twee albums Collectie bevat veel beter materiaal zoals (Michel 
no's) 334Zf, blok 7*, blok 8 I I " , 630-633", 630-633, 678-681**, 921-924*, 921-924, etc 

11737 Tsjecho-Slowakije 1918-1990. Prijs: € 335,00 
Twee dikke ordners met zelfgemaakte bladen met een zeer uitgebreide, voornamelijk gebruikte, 
collectie Tsjecho-Slowakije 1918-1990 Zeer uitgebreide collectie met ook blokken, bneven, aan
hangsels etc Zeer veel materiaal waaronder ook doubletten, hoge cat waarde' 
11709 Tsjecho-Slowakije. Prijs: € 125,00 
Dik stockboek met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte voorraad Tsjecho-Slowakije Heel 
veel materiaal, waaronder ook veel blokken 
11715 Tunesië. Prijs: € 150,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock Tunesië in twee stockboeken Voornamelijk klassiek 
materiaal Zeer veel zegels, aanrader' 
11832 Turkije 1863-1990. Prijs: € 775,00 
Stockboek met een voornamelijk postfnsse en ongebruikte collectie Turkije 1863-1990 Bevat o a 
(Michel no's) 721*, 804*, 805*, 805*, 825, 843-856*, 868-881*, 905*, 911*, 912*, 964-970*, 971-
979*, 985-997* (vrouwensene, zonder 2 hoogste waarden), 1019-1028*, etc Leuke samenstel
ling, hoge cat waarde 
11750 Tuvalu 1976-1980. Prijs: € 150,00 
Speciaal album met Tuvalu 1976-1980, postfns met alle opdruk "Specimen" 
11827 U.S.A. 1861-1969. Prijs: € 160,00 
Aardige gebruikte beginnersverzameling wo beter materiaal, parcelpost, port etc in band 
11744 USA 1870-1995. Prijs: € 280,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie USA 1870-1995 in twee Davo albums Collectie be
vat veel zegels, waaronder veel modern nominaal matenaal 
11707 USA 1938-1954. Prijs: € 335,00 
Postfnsse collectie USA 1938-1954 in Minkus album met ook blokken van 4 Tevens een album 
met postfnsse luchtpost plaalblokken 
11719 USA. Prijs: € 250,00 
Map met insteekbaden met postfns engros materiaal van USA Bevat veel matenaal met ook wat 
betere zegels 
11772 Wereld. Prijs: € 1.400,00 
Doos met 6 kleine dealerboekjes met voornamelijk beter klassiek materiaal van de hele wereld 
Bevat gebruikt en ongebruikt materiaal van o a Luxemburg Liechtenstein, Turkije, Zuid-Amenka, 
Egypte, Spanje etc Zeer hoge cat waarde' 
11811 Wereld. Prijs: € 150,00 
Doos met insteekboekjes kaartjes zakjes, rondzendboekjes etc Zeer gevarieerd materiaal, voor
namelijk klassiek Zeer leuk kavel, aanrader' 
11736 Zuid Amerika. Prijs: € 250,00 
Drie nngbanden met blanco bladen met postfns ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse 
Zuid Amenkaanse landen Heel erg veel zegels met veel ouder materiaal 
11840 Zuid Amerika. Prijs: € 675,00 
Twee superdikke stockboeken met een postfnsse ongebruikte en vooral gebruikte stock Zuid 
Amerika Zeer veel materiaal met ook wat beter Schitterende uitzoekpartij, gegarandeerd zeer 
hoge cat waarde 
11771 Zweden postzegelboekjes. Prijs: € 400,00 
Doos met album met postfnsse boekjes van Zweden en tevens 600 (') boekjes 
Wereldkampioenschap Schaatsen 1966 (Michel 10 II) in originele verpakking 
11796 Zwitserland 1850-1997. Prijs: € 1.300,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1850-1997 in twee albums Collectie 
bevat veel beter materiaal zoals (Michel no's) 8 12,121*. 128-129* 145* 226*, 227*, 250-255**, 
270-276**, 328-330V* 328-330w", 447-459* (Pax), blok 6 " , 7**, 9 " , 13" , 15*, etc Ook leuk 
luchtpost aanwezig Zeer hoge cat waarde 
11829 Zwitserland 1854-1967. Prijs: € 350,00 
Leuke (on)gebruikte/postfrisse collectie WO vele betere zegels senes en blokken luchtposten, in 
2 dure, goedgevulde Leuchtturm albums 
11819 Zwitserland 1860-1960. Prijs: € 485,00 
Map met klem stockboekje met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1860-
1960 Collectie bevat leuk klassiek materiaal, betere senes zoals (Michel no's) 128-129 (2x), 130-
132 (3x), 133-135 (4x), 182*, 182,190*, 190, leuk luchtpost, keerdrukken etc Zeer hoge cat waarde' 
11825 Zwitserland 1880-1996. Prijs: € 700,00 
Zeer goed gevulde, gebruikte collectie Zwitserland 1880-1996 m Kabe album Collectie bevat 
zeer veel beter matenaal zoals (Michel no's) 128-129,130-132,133-135,228,233-234,447-459 
(PAX serie) blok 10, dienst 28-45, port 1-9, etc Mooie kwaliteit, hoge cat waarde 
11831 Zwitserland 1945-2001. Prijs: € 675,00 
Postfnsse en ongebruikte, zo goed als complete collectie Zwitserland 1945-2001 in twee Davo cnstal al
bums Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (Michel no's) 447-459* (Pax sene), 500-505**, 
506-507', 518**, blok 11**, 12*, 13*, 14** 15' dienst 64-74**, BIT/ILO 83-93", BIE/IBE 29-39**, etc Koopje' 
11733 Zwitserland 1965-1974. Prijs: € 115,00 
Postfnsse collectie Zwitserland 1965-1974 in luxe Lindner album Tevens wat ouder matenaal 
aanwezig en wat Vaticaan 
11820 Zwitserland dienst. Prijs: € 175,00 
Map met 3 stockblaadjes met postfnsse dienstseries van Zwitserland Bevat (Michel no's) dienst 
64-74, BIT/ILO 83-93, ONU/UNO 1-11 12-20 Cat waarde 875 euro 

Onze openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur 

SMITS PHILATELY KOOPT ALLES, HEEFT U IETS AAN TE BIEDEN? 
Vul nu de bon in en ontvang een jaar lang kosteloos onze prijslijst 

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

- ^ . 

Kies één van onderstaande mogelijkheden: 
O ja, Stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst 
O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 
met mij op via tel. nr. 

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



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

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

Postzegelhandel Zeist is een groeiend bedrijf met een steeds grotere klantenkring in binnen en 
buitenland, onze succes formule is een snelle verkoop tegen een winstmarge van maar 15%, bij 

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

Postzegelhandel Zeist 
Bachlaan76 3706 BD te Zeist. Tel 0346351705 Fax 0306560277 

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

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

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, FDCs, 
partijen of engros-posten betreft. Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse En niet alleen Nederland, 
de gehele w êreld 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:info@pzhzeist.nl
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VERZAMELT U NEDERLAND OF OVERZEESE RIJKSDELEN! 
DAN ZIJN WIJ U GAARNE VAN DIENST \ 
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71-73 XX 2 2 5 , -
74-77 X 3 0 , -
78-81 X 17,50 
82-85 X 16,50 
86-89 XX 59,50 

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

X 
XX 

13.75 
105,— 
3 0 , -
9 8 , -
3 0 , -
8 4 , -
2 0 , -

DIENSTZEGELS 
1-8 XX met eert. 600,-
1-8 
9-15 
16-19 
16-19 
20-24 
25-26 
27-32 
33-40 
41-43 
44-58 
44-58 
59-60 
59-60 

X 
o 
XX 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
XX 
o 
XX 
o 

Ve l 59 -60 XX 

1 2 5 , -
27,50 
72,— 
17,50 
2,50 
7,50 
2 , -
2,50 
0,75 
7,50 
7,50 
1 , -
1,— 

12,50 

NEDERLANDS INDIE 
4047 
60H51 
62 
138-141 
140f 
145a 
160e 
330b 

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

Luctitpost 1-5 
XX 

Luehtpost6-10 
XX 

Luctitpost 13 
XX 

Luctitpost 14-16 
XX 

Luctitpost 18 

120,— 
125,— 

5 , -
2 5 , -

270,— 
950,— 

75,— 
312,50 

4 8 , -

6 0 , -

30,— 

95,— 

RIS 
1,75 

3-25 XX eert. 395,— 

PRESTIGE BOEKJE 
1999 sterrenboekje 

o I 75,— 
(slecfits 1 bescf i ikbaar I) 

NEDERLAND 
POSTZEGEL
BOEKJES POSTFRIS 
Nr. 

1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
68 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
7A 
7B 

Prijs € Prijs € 
met 

Telblok 
4,— 
6,— 
1,50 
2,00 
1,50 
1,50 
3 , -
7 0 , -
22,50 
22,50 
5 , -
1,50 
3,25 
1 0 , -
2,— 
2 , -

4 , -
6 , -
4,— 
8 , -

110,— 
35,— 
3 5 , -

9,50 
5,— 
5,— 

1 5 , -
4,— 
4,50 

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

3,50 
6,— 
5,50 
22,50 
6 , -
11 .— 
32.50 
7,50 
80,— 
57,50 
45,— 
57,50 
17,50 
1 0 , -
4,— 
32,50 
4 0 , -
8 0 , -
57,50 
15,— 
3,— 
4,— 
5 , -
11,— 
5 , -
6,— 
6,— 
7,50 
2,50 
2,50 
2,60 1 
1,35 
1,80 
2,25 
1,80 
2,251 
7,50 
2,25 
3 , -

47A47B 2,25 

6 , -
9,— 
7.50 

3 5 , -
9,— 

16,25 
42,50 
1 0 , -

1 6 0 , -
8 5 , -
62,50 

102,50 
27,50 
17,50 
1 3 , -
55,— 
67,50 

1 6 0 , -
102,50 
3 0 , -

6 . -
7.— 
8 , -

18,75 
8 , -
9 , -

1 0 , -
12,50 
4,— 
4 , -
3 , -

per boekje 
per boekje 
per boek je 

per boek je 

per boekje 
per boekje 
per boek je 

SURINAME 
AANBIEDINGEN 
SURINAME POSTFRIS 
COMPLETE 
JAARGANGEN 
VANAF 30%! 

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

Pnjs € 
45,— 
11,— 
9,— 
8 , -

15,— 
1 9 , -
2 0 , -
20,— 
22,— 
40,— 
3 9 , -
3 5 , -
3 9 , -
3 4 , -
32,— 
40,— 
4 0 , -
6 0 , -
7 6 , -
8 0 , -
8 0 , -
86,— 
95,— 
7 0 , -
90,— 
9 1 , — 
9 4 , -
97,— 

134,— 
134,— 
128,— 
129,— 

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

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

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

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

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Prins Berntiardstraat 4 
4132XGVianen 
Tel. 0347-372908 of 0347-320943 
Fax 0347-371874 
Postbank 42.69.335 

Bestellingen boven de € 35,— worden franco 
toegezonden. Verzending gesctiiedt na ontvangst bedrag op 
postbank 42.69.335. 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 dagen . Levering 
zolang de voorraad strekt 

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

E-MAIL: pos tzege l t i ande lden f iGr tog@kl i ksa fe .n l 

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

mailto:postzegeltiandeldenfiGrtog@kliksafe.nl
mailto:postzegelhandelclenhertog@kliksafe.nl


mpE^wssM E 
WERELD MUZIEK CONCOURS IN KERKRADE 
KREEG ZIJN EIGEN PERSOONLIJKE POSTZEGEL 

De oorsprong van het 
bekende Wereld Muziek 
Concours (in het Engels: 
World MUSIC Contest) ligt in 
194g. In dat jaar nodigden 
twee harmonieorkesten, 
St. Pancratius uit Nulland 
en St. Aemilliaan uit 
Bleijerheide, een Engelse 
brassband uit voor een 
concert. De uit mijnwer
kers bestaande Carlton 
Mam Fricley Collierij Bond 
uit Yorkshire ging op de 
invitatie in en zo kreeg 
Kerkrade zijn Wereld 

Muziekconcours. 
Het concert bleek zó 
succesvol te zijn dat men 
op het idee kwam om in 
Kerkrade een steeds te
rugkerend internationaal 
festival voor amateuror
kesten te organiseren, en 
dat te combineren met 
concerten van profes
sionele gezelschappen. 
In die naoorlogse jaren 
leefde de verbroederings-
gedachte nog volop: dat 
bleek een goede voe
dingsbodem te zijn voor 

dit muzikale initiatief 
Nu het zestig jaar geleden 
is dat het Concours ont
stond, heeft de Eerste 
Kerkraadse Philatelisten 
Vereniging EKPV een 
Persoonlijke Postzegel 
uitgegeven. Sinds haar 
oprichting in 1955 vraagt 
de EKPV elke keer als het 
WMC wordt gehouden 
een gelegenheidsstem-
pel aan bij de post; dit 
verzoek wordt sinds 1958 
gehonoreerd. Ook dit jaar 
is er weer zo'n aanvraag 
gedaan; bij het ter perse 
gaan van dit nummer 
was nog niet duidelijk of 
dat verzoek zou worden 
ingewilligd. 
Maar een speciale zegel 
is er dus, in velletjes van 
tien stuks. Hij was voor 
het eerst verkrijgbaar op 
een ruilbeurs die op 17 
mei jl. in Kerkrade werd 
gehouden. Gelukkig zijn 
de zegels ook per post te 
bestellen; ze kosten 7.50 
euro per velletje. U betaalt 
I euro verzendkosten 
voor I of 2 velletjes; voor 
drie velletjes of meer zijn 
de verzendkosten 1.50 
euro. Het verschuldigde 
bedrag kunt u overmaken 
op rekening 3428194 ten 
name van A. Haan, onder 
vermelding van 'WMC-
zegel'. 

VLUGGE ZEGELS IN 
GROOT-BRIHANNIË 

Bij ons hebben we ze 
al even, in Engeland 
worden ze geleidelijk aan 
ingevoerd: 'vlugzegels' 
ofwel FastStamps. Klinkt 
flitsenderdan 'baliefran-
keerstroken' en ze zien er 
ook veel beter uit, dankzij 
het gebruik van het Ma-
chin-kopje dat al veertig 
jaar de langlopende 
Engelse zegels siert. Maar 
de FastStamps (een term 
die filatelisten gebruiken; 
Royal Mail noemt ze Post 
& Go Stamps) zijn sjieker 
dan de Nederlandse stro
ken: het zijn zelfklevende 

zegels met tanding. De 
basis van de zegels (on
derdruk) is steeds gelijk, 
maar de machines die de 
labeltjes uitprinten, van 
Wincor/Nixdorf, brengen 

er een wisselende opdruk 
op aan. De machines 
kunnen vijf verschillende 
tarieven aan. 
Voorlopig worden de 
machines in circa tachtig 
Engelse postkantoren 
geplaatst. De stroken 
zijn voorzien van twee 
fosforbalken, zodat ze 
gemakkelijk door de 
sorteermachines kunnen 
worden herkend. 
Meer informatie vindt u 
in de rubriek 'Automaat
stroken', elders in dit 
nummer van Filatelie. 

FRANS HERMSE LEGT 
VOORZinERSCHAP NEER 

Tijdens de jaarvergade
ring in Dubhn (Ierland) 
op 18 april jl. trad onze 
medewerker Frans 
Hermse af als President oj 
the Irish Philatelic Circle. 
Hij droeg het voorzitter
schap over aan zijn opvol
ger Patrick Smithers, een 
echte Ier. 

TELEURSTELLING: EEN 
KRANT, GEEN BOEK 

Leo Crandel stuurt ons 
een mailtje dat hij ontving 
van Jim Findlay uit Zuid-
Afrika. Jim haalde een 
pakketje op bij het post
kantoor van zijn woon
plaats Parklands. Hij had 
in Engeland een prachtig 
boek besteld - Interconti
nental Airmails Volume 2 
van Edward B. Proud - en 
wilde daar graag een blik 
in te werpen. Het dure 
boek (£ 80) was goed ver
pakt, maar die verpakking 
bleek wel te zijn geopend 
en weer gesloten, met 
plakband van de post van 
Zuid-Afrika. Toen Jim het 
pakje opende zag hij dat 
hij geen boek had ontvan
gen, maar een krant: de 
Saturday Star van 14 maart 
jl. Jim had al ervaringen 

met zendingen die door 
de Zuid-Afrikaanse post 
waren geopend. 'Ken
nelijk zijn diefstal en cor
ruptie alledaagse zaken 
geworden voor het South 
African Post Office,' con
stateert Jim bitter. Oppas
sen dus, met zendingen 
naar Zuid-Afrika! 

MOOIE VOETBALZEGELS 
VAN NEC NIJMEGEN 

Ze zijn er wat trots op, in 
Nijmegen, op de speciale 
NÉC-postzegels die in de 
loop van de vorige week 
uitkwamen. Het eerste 
NEC-velletje werd op 22 
april jl. aangeboden aan 
Rutger Worm, speler van 
het eerste elftal van de 
Nijmeegse voetbalclub. 
Het gaat om een initiatief 
van het postkantoor van 
TNTPost in Nijmegen. 

TNTPost sponsort de 
voetbalvereniging NEC en 
het is dus niet zo vreemd 
dat er niet alleen finan
ciële, maar ook postale 
steun wordt verleend. De 
velletjes waren verkrijg
baar bij het kantoor van 
TNTPost aan de Bis
schop Hamerstraat 2 in 
Nijmegen. Ze kostten zes 
euro per velletje. Onder 
de klanten die het NEC-
velletje aanschaften werd 
een NEC-wedstrijdbal 
verloot. 

44 eurocent fe 44 eurocent; 



VOGEL(NAAM) BLEEK 
TE ZIJN GEVLOGEN 

U ziet het verschil tussen 
beide hieronder afge
beelde velletjes natuurlijk 
meteen: het bovenste 
velletje moet het doen 
met een zegel zonder 
landsnaam! Daaron
der de gecorrigeerde 
versie, die enkele weken 
later verscheen. De foute 
versie, die op 21 januari 
jl. voor het eerst te koop 
was, was al dus enkele 
weken in omloop toen de 
omissie werd ontdekt; je 
ziet 'm dan ook veelvuldig 
aangeboden op eBay. 
Waarom stond de 
landsnaam Malaysia er 
aanvankelijk niet op? Om

dat men er vlak voor het 
drukken achter Icwam dat 
een Latijnse vogelnaam 
op het velletje onjuist was 
geschreven. Om dat recht 
te zetten moest de zwarte 
drukgang worden aange
past en mèt die correctie 
verdween ook een deel 
van het zwart, waaronder 
de landsnaam. 
Ook interessant: het was 
de bedoeling van de Ma
leise postom het velletje 
op een tentoonstelling 
in het Chinese Luoyang 
te verkopen, voorzien 
van een speciale opdruk. 
Aangenomen mag wor
den dat daarvoor dan wel 
velletjes mèt landsnaam 
zijn gebruikt, maar zeker 
weten doen we dat niet. 

POSTZEGELMARKT ROHERDAM TIJDELIJK 
VERHUISD NAAR DE HOOGSTRAAT 

Voor bezoekers van 
postzegelmarkten kan het 
handig zijn om te weten 
dat de bekende postze
gel- en muntenmarkt 
in Rotterdam tijdelijk is 
verplaatst; dit in verband 
met werkzaamheden op 
het plein voor de Laurens-
kerk. 

De markt is gelukkig 
maar een klein eindje 
verhuisd, namelijk naar 
de Hoogstraat, op het 
pleintje tegenover de 
poffertjeskraam en naast 
de snackkraam van de 
friteskoning Bram La-
dage. Hemelsbreed is dat 
slechts ongeveer vijftig 

meter van de vertrouwde 
locatie. Voorlopig staat de 
Rotterdamse postzegel-
markt daar nog tot en met 
september van dit jaar, en 
wel iedere dinsdag van 
g.30 tot 14 uur (dan staat 
er slechts één kraam) 
en op zaterdag van g tot 
15.30 uur (met ongeveer 
zeven kramen). Veel ple
zier gewenst op de markt, 
op de tijdelijke locatie! 

OVERZICHT MUTATIES 
VERENIGINGSADRESSEN 

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

NVPV 
Het hoofdbestuur van de 
NVPV heeft een nieuwe 
secretaris: K. Schokker, 
Bovenweg 249,1834 CN 
SintPancras, telefoon 
072-5626095. 

Amsterdam 
AV 'De Philatelist' heeft 
een nieuwe secretaris: 
A. Springer, De Oever-
lander 253,1441 RE 
Purmerend, telefoon 
0299-421957. 

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

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

43STE FILATELISTENDAG: 
GESCHUT OP ZEGEL 

Ter gelegenheid van de 
43 ste Limburgse Filate-
listendag in Echt/Suste-
ren, die op 29 maart jl. 
werd gehouden, is een 
persoonlijke postzegel 
uitgegeven. Deze zegel 
is zowel los verkrijgbaar 
als op een bijzondere en
velop; in het laatste geval 
is de zegel ontwaard met 
het bijzondere stempel 
dat in Filatelie van april, 
in de rubriek 'Neder
landse stempels', werd 
afgebeeld. 
Zegel en envelop zijn 
verkrijgbaar bij Vic Bours, 
Irenelaan 6, 6114 BS Sus-
teren. Als u nadere inlich
tingen wenst kunt u hem 

een e-mailbericht zenden 
(boursii(a)pIanet.nl). 
U bestelt de losse zegel 
door 1.25 euro (inclu
sief verzending) over te 
maken op bankrekening 
415643090 t.n.v. Vic 
Bours in Susteren. Als u 
de envelop wilt bestellen 
kunt u vier euro overma
ken op eerdergenoemde 
rekening; ook dit is inclu
sief verzending. 

43" Umburgae Fllatellstendag 
Echt Sustaran 
29 maart 2009 

046/250 

TNTPOST VEENENDAAL: 
ZUINIG GEBOUWID] 

Het distributiecentrum 
van TNTPost in Veenen-
daal is het duurzaamste 
gebouw van Nederland. 
Greencalc-i-, een com
puterprogramma van de 
Rijksgebouwendienst, 
heeft het gebouw een 
score van 632 punten 
toegekend. 'Veenendaal' 
heeft daarmee de eerste 
plaats veroverd in de 
top-io van duurzaamste 

gebouwen in Nederland. 
De hoogste score tot nu 
toe bedroeg 323 punten. 
Het gebouw in Veenen
daal, gerealiseerd door 
VolkerWessels, is het 
eerste in een reeks groene 
gebouwen die TNTPost 
als onderdeel van haar 
milieuprogramma Planet 
Me gebruikt. Het bedrijf 
streeft er naar om de 
CO^-uitstoot van alle 
panden (zo'n drie miljoen 
m^ aan onroerend goed, 
verspreid over 65 landen) 

drastisch te verlagen. 
VolkerWessels heeft het 
distributiecentrum, dat 
in oktober 2008 werd 
opgeleverd, zo duurzaam 
mogelijk gemaakt. Door 
diverse technieken te 
combineren is een ener
giebesparing van ruim 
70% bereikt. 
De duurzaamheid van 
een gebouw wordt door 
GreenCalc+ uitgedrukt 
in één getal, de milieu
index. Hierbij wordt het 
gebouw beoordeeld op 
de milieubelasting ten 
aanzien van energiege
bruik, watergebruik en 
materiaalgebruik. Gebou
wen die gerealiseerd zijn 
in 1990 hebben een index 
van ongeveer 100. Stan
daardgebouwen van onze 
tijd hebben een index van 
ongeveer 160 ä 170. Echt 
duurzaam is een gebouw 
pas als de index boven de 
200 punten uitkomt. 

EVEN VOORSTELLEN: 
EDWIN MULLER 

We stellen in deze editie 
van Filatelie graag Edwin 
Muller aan u voor. Edwin 
is de opvolger van Gerard 
Geerts, samensteller van 
het 'buitenlandse deel' 
van onze vaste rubriek 
'Wij lazen voor u'. 
Edwin Muller is veertig 
jaar, komt uit Leusden, is 
getrouwd en heeft twee 
kinderen. Zijn verzamel-
interesses liggen op het 
gebied van de postge-
schiedenis: de eerste 
jaren van Oekraïne na de 
onafhankelijkheid van 
1992, de postgeschiede-
nis van Praag tot 1918 en 
vooral de postgeschiede-
nis van onbezet België in 
de Eerste Wereldoorlog. 
Hij is lid van de filatelis
tische contactgroep 
Oost Europa, waar hij de 
functie van penningmees

ter vervult. Hij was drie 
jaar hoofdredacteur van 
De Loupe in Leusden en 
hij heeft daar (en ook bij 
de filatelistische contact
groep Oost Europa) veel 
gepubliceerd. 
We wensen Edwin veel 
succes toe bij de samen
stelling van de maande
lijkse afleveringen van 
'Wij lazen voor u'! 

Redactie Filatelie 

Ediuin Muller 
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16 JUNI: MN DELFZIJL 
EN VERZAMELVEL 

Op i6 juni verschenen 
weer twee velletjes in de 
reeks 'Mooi Nederland'. 
Delfzijl sluit de reeks van 
20og af en verder Icwam 
er een verzamelvelletje 
uit, met daarin de vijf 
verschillende zegels van 
de huidige jaargang. In 
deze serie zijn smds 2005 
zo'n veertig Nederlandse 
plaatsen voor het voetlicht 
gebracht, van Groningen 
tot Vlissingen en van 
Den Helder tot Sittard. 
Steden met geheimzin
nige oude kastelen, tot 
de verbeelding sprekende 
historische personen, 
intrigerende moderne 
architectuur, spraakma
kende kunstenaars, grote 
culturele evenementen of 
uitbundige feesten. Op de 
vellet|es 'Mooi Nederland' 
van TNTPost kwamen 
al deze aspecten van de 
verschillende plaatsen 
voorbij. 
In 2009 kregen vijf 
Nederlandse plaatsen een 

eigen postzegelvel. Het 
velletje, gewijd aan Delf
zijl is alleen in die plaats 
verkrijgbaar en bij de Col-
lectClub in Groningen. 
Het verzamelvel 'Mooi 
Nederland' is op de be
kende verkooppunten van 
TNTPost te koop, zolang 
de voorraad strekt. 

EMISSIEKALENDER 
JULI/AUGUSTUS 2009 

14 juli: 
Muziek in Nederland; zes 
verschillende gegomde 
postzegels van 77 cent in 
een postzegelvelletje met 
tien postzegels. 
4 augustus: 
Grenzeloos Nederland (twee
lingemissie met Brazilië); 
vel met zes verschillende 
gegomde postzegels van 
95 cent. 
25 augustus: 
Sporttop - aandacht uoor 
Talent; vijf verschillende 
gegomde postzegels van 
44 cent in een postzegel
velletje met tien postze
gels. 

* ! S , r GRENZELOOS « 
ZZiTS NEDERLAND «. BRAZILIË" 

GRENZELOOS ^m^ 
NEDERLAND S BRAZILIË » ^ 1 ^ 

GRENZELOOS ^m^ 
NEDERLAND 4 BRAZILIË l ^ ^ l ^ 
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4 AUGUSTUS 2009: 
GRENZELOOS NEDERLAND 

Vorig jaar gaf TNTPost 
voor een eerst een emissie 
uit op het thema 'Gren
zeloos Nederland'. De 
'postale partners' bij dit 
project waren de postad-
ministraties van de Neder
landse Antillen en Aruba. 
'Grenzeloos Nederland' 
krijgt dit jaar een inter-

' nationaal vervolg: op 
4 augustus verschijnt een 
tweede uitgifte op hetzelf
de thema. TNTPost wijdt 
drie postzegelvelletjes met 
zes zegels van 95 cent aan 
onze historische banden 
met Brazilië. Ontwerper 
Arienne Boelens legt 
onder meer de nadruk 
op de belangrijke rol die 
de i7de-eeuwse graaf en 
vorst Johan Maurits van 

Nassau-Siegen in Brazilië 
speelde. Onder zijn lei
ding werd in 1648 het na
slagwerk Historia Naturalis 
Brasiliae samengesteld, 
waarin voor het eerst de 
flora en fauna van Brazilië 
werd beschreven. 

Op het eerste postzegel-
vel staan de Tarairiu, een 
indianenstam waarmee 
Johan Maurits een goede 

band had. Zes stamleden 
voerden destijds in het 
Mauritshuis m Den Haag 
hun rituele vechtdans uit; 
die is onder meer op de 
velrand te zien. 
In het oosten van Bra
zilië liet Johan Maurits 
Mauritsstad rond zijn 
paleis Vrijburgh bouwen. 
Het tweede postzegelvel 
staat in het teken van 
deze stadsuitbreiding. De 

suikerplantage verwijst 
naar de inzet van Maurits 
voor onder andere de 
suikerproductie. 
Op het derde postzegel
vel zijn de passiebloem, 
de passievrucht en de 
cashewstruik met de 
cashewnoot te zien, sa
men met de bijbehorende 
pagina's uit het eerder 
genoemde naslagwerk 
Historia Naturalis Brasiliae. 



BEHEER 
UW COLLECTIE ONLINE 
...EN SAMEN CATALOGI MAKEN 

Collectweb is een catalogus website waar professionals en 
verzamelaars 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. 

http://www.collectweb.nl 
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DRIE KONINGINNEN 
OP EEN RIJ 

Op 28 april jl. verscheen 
een zegel ter gelegenheid 
van de honderdste ge
boortedag van koningin 
Juliana. Zoals de laatste 
jaren gebruikelijk is, 
werd ook dit keer een 
hoge waarde voor dit 

doel misbruikt. De zegel 
kan theoretisch worden 
gebruikt voor aangete
kende stukken, maar de 
praktijk is dat TNTPost 
het gebruik van 'gewone' 
frankeerzegels voor 
bijzondere zendingen 
heeft afgeschaft: eigenlijk 
moeten er postzegels 
voor aangetekende post 
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(de door vele filatelisten 
verfoeide groene stickers) 
op de stukken worden 
geplakt, of een ter plekke 
bedrukte sticker uit de 
Barcode Blasterloketfran
keerprinter! 
Bij zegels van  nu alweer 
7 euro  mag dan vanwege 
de hogere productiekos
ten een hoge aanschaf

prijs aan
nemelijk 
zijn, maar 
dan niet 
omdat ze als 
echte 'pos
tale post
zegels' zijn 
voorzien, 
maar eerder 
alsverzamel

1 0 X 4 4 CENT BEATRIX 
(NIEUWE OPUGE) 

Volledig onverwachts ver
scheen in de laatste week 

van april jl. een nieuwe 
oplage van de hang
blokjes met daarin tien 
Beatrixzegels van 44 cent 
(ontwerp: Peter Struyc
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ken. Het gaat om een aan
passing van de tekst die 
de posttarieven weergeeft; 
tot dusver werden nog de 
buitenlandtarieven van 
begin 2007 vermeld. Ook 
de slogan Schnjuen zegt 
meer is nu verdwenen. 
Wat echter het meest 
opvalt is dat de elliptische 
gaten aan de zijkanten 
van de zegels verdwenen 
zijn, dat wil zeggen: 
het zijn weer gewone 
slitgaten geworden. Is er 
een vergissing gemaakt 
en kunnen we binnenkort 
een verbeterde versie 
verwachten? Of waren die 
grote gaten als beveili
gingsmaatregel eigenlijk 
onnodig? 
Deze laatste variant komt 
in de plaats van de pas in 
april in 'Verzamelgebied 
Nederland' vermelde vari
ant met de grovere rasters 
voor zwart en oranje, een 
versie die vermoedelijk 
pas omstreeks de jaar
wisseling in omloop is 
gekomen. Het is zaak om 
 als dat tenminste nog 
mogelijk is  deze versie te 
pakken zien te krijgen als 
u die tot dusver hebt laten 
schieten! 

item, onder het motto 'de 
verbruiker betaalt'... De 
zegelblokken zullen wel 
grotendeels Itnea recta in 
de albums belanden! 
En dat zal helemaal het 
geval zijn met het nog 
sterker op filatelisten 
gerichte prestigeboekje, 
waarin hetzelfde blok is 
opgenomen. 
Nou ja, een prijs van 9.95 
euro voor een boekje met 
een zegelblok van 7 euro 
is niet eens zo'n slechte 
koop... 
De zegels zelf zijn 
gedrukt in offset, dat 
wil zeggen voor zo ver 
het de portretten van 
koningin Juliana en 
koningin Beatrix betreft. 
Het portret van koningin 
Wilhelmina is uitgevoerd 

in plaatdruk; door wie 
zou dat gegraveerd zijn? 
De blokjes zijn gedrukt 
onder verantwoordelijk
heid van Joh. Enschedé 
Security Printing in 
Haarlem. 
Het portret van koningin 
Beatrix is een 'offset
aanpassing' van het 
stippenportret zoals Peter 
Struycken dat ontwierp: 
de punten zijn grover en 
ze zitten bijna tegen el
kaar aan. Peter Struycken 
heeft uit een aantal hem 
voorgelegde varianten 
van het portret de beste 
gekozen. 
Even buiten het portret 
van koningin Beatrix zit 
nog een extra gouden 
stip, die op alle blokken 
terug te vindenis. 

VOOR DE TWEEDE KEER: 
MERCI BEAUCOUP 

Eind vorig jaar werd door 
TNTPost een postwaarde
stuk uitgebracht dat een 
aantal mercichocolaatjes 
bevat. Op de kartonnen 
verpakking prijkte een 
gedrukte 'zegel' van 2.20 
euro. Of er veel gebruik is 
gemaakt van dat aanbod 
is de vraag. Of er verza
melaars zijn geweest die 
dachten 'dit is leuk voor 
mijn verzameling' mag 
betwijfeld worden. 

Hoe dan ook, de actie is 
weer opnieuw gestart en 
sinds eind april (leuk voor 
Moederdag!) konden er 
weer pakjes merci worden 
gekocht. 
Voor de verzamelaar 
blijkt nu helaas dat de 
beide versie op een aantal 
punten verschillen. Niet 
qua zegelbeeld maar wel 
qua bedrukking, de bar
codes en dergelijke. Meer 
hierover in de rubriek 
'Postwaardestukken', 
elders in dit nummer van 
Filatelie. 

mailto:dziew0n@xs4all.nl
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BELGISCHE EMISSIES 
IN JUNI 2009 

Op 8 juni jl. verschenen 
twee nieuwe Belgische 
emissies: 
- Groene zegels; 
- Lucht- en ruimtevaart -
van Blériot tot De Winne. 
Later deze maand, op 29 
juni a.s., komen nog eens 
twee nieuwe emissies uit: 
- Koningspaar 50 jaar 
getrouwd; 
- Jeugdfilatelie (Yoko 
Tsuno). 

Groene zegels 
Een hangblokje met tien 
zelfklevende zegels met 
de waardeaanduiding ' i ' 
(momenteel 0.5g euro), 
gewijd aan duurzame 
energie en het zuiniger 
omgaan met energie), 
verscheen op 8 juni. 
Net als in Nederland 
spoort nu ook De Post zijn 
afnemers en klanten aan 
om bewuster om te gaan 
met energie: windmolens, 
zuinige lampen, zonne
collectoren, woningiso
latie en samen rijden. Het 
ontwerp van de zegels is 
van Clotilde OlyfF. 
De zegelblokken zijn 
gedrukt in vierkleuren 
rasterdiepdruk, op een 
van de Goebel-rotatie-
persen (druk aan de rol) 

van de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. 

Lucht en ruimtevaart 
Eveneens op 8 juni 
verscheen een blokje met 
tweemaal vijf zegels met 
de waardeaanduiding 
' i ' , gewijd aan de eerste 
vlucht van Blériot in 1909 
en met aandacht voor de 
latere ontwikkelingen in 
de lucht- en ruimtevaart, 
in stappen die steeds een 
veelvoud van tien jaar 
beslaan. Het ontwerp is 
van het ontwerperscol
lectief iVlVTM, bestaande 
uit Myrian Voz en Thierry 
Martin. 
Dit zijn de vijf thema's: 
- 2009 - International 
Space Station; 
-1969 -Apollo II; 
-1969 - eerste vlucht 
Concorde; 
-1929 - Zeppelin; 
-1909 - eerste vlucht 
Blériot. 

Louis Ble'not (Cambrai, i 
juh 1872-Parijs, 2 augus
tus 1936) was een Franse 
luchtvaartpionier. Hij 
vloog op 25 juli 1909 als 
eerste met een vliegtuig 
over het Kanaal, met een 
door hemzelf ontworpen 
toestel (de Ble'not XI, met 
een drie-cilindermotor 
die 25 pk leverde. De 

vlucht van Calais naar Do
ver over een afstand van 
circa 45 kilometer duurde 
37 minuten. 
Frank De Wmne werd op 25 
april 1961 geboren nabij 
Gent (Ledeberg); hij werd 
in 2002 de tweede Belg in 
de ruimte. Net als de eer
ste. Dirk Frimout, werd 
De Winne verheven in de 
adelstand. Sinds 2000 
maakt hij deel uit van het 
ESA-astronautenkorps. 
Hij is momenteel aan 
boord van het internatio
naal ruimtestation ISS. 
De lucht- en ruimte
vaartzegels zijn in 
vierkleuren rasterdiep
druk vervaardigd, op een 
van de Goebel-persen 
(druk aan de rol) van 
de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. Het zegelfor
maat is 40.20x27.66 mm, 
de perforatiemaat is 11% 
(22 tanden horizontaal, 
16 tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek-
richting. De perforatie 
loopt aan de linker- en 
rechterkant niet door, aan 
de boven- en onderkant 
is de perforatie geheel 
doorlopend. 
Op de drukcilinder zijn 
vermoedelijk vier blokken 
geplaatst. 
De productbarcode staat 

op de onderrand van het 
blok. 

Gouden huwelijksfeest 
Op 29 juni 2009 komt een 
blok uit met daarin een 
zegel met de waardeaan
duiding'3' (momenteel 
1.77 euro), gewijd aan het 
gouden huwelijksjubile
um van het Belgische ko
ningspaar. Het ontwerp 
is van MVTM (Myrian Voz 
en Thierry Martin). 
Koning Albert II werd 
geboren in Brussel, in het 
kasteel van Stuyvenberg, 
op 6 juni 1934. Bijzijn 
geboorte kreeg hij de 
titel Prins van Luik. Hij 
is de zoon van koning 
Leopold III en koningin 
Astrid, geboren prinses 
van Zweden. 
Op 2 juli 1959 trad prins 
Albert in het huwelijk 
met donna Paola Ruffo di 
Calabria. 
Koningin Paola werd 
geboren op 11 september 
1937 in Forte dei Marmi 
(Lucca) in Italië. Zij is de 
jongste van zeven kinde
ren van prins Fulco Ruffo 
di Calabria (heldhaftig 
piloot tijdens de Eerste 
Wereldoorlog) en gravin 
Luisa Gazelli. Haar groot
moeder aan vaderszijde 
was de Belgische Laure 
Mosselman du Chenoy. 

irt ïi3nsoiW9iii Maiuomiis T 

Koning Albert II en ko
ningin Paola hebben drie 
kinderen: prins Filip (geb. 
15 april i960), prinses 
Astrid (geb. 5 juni 1962) 
en prins Laurent (geb. 19 
oktober 1963). 
De zegels zijn gedrukt 
in vierkleuren raster
diepdruk, op een van de 
Goebelpersen (druk aan 
de rol) van de Zegel
werkplaats in Mechelen. 
Het zegelformaat is 
48.75x38.15 mm en de 
perforatiemaat is 11% 
(28 tanden horizontaal, 
22 tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek-
richting. 
Op de cilinder zijn ver
moedelijk twee blokken 
geplaatst. 

Jeugdfilatelie (Yoko 
Tsuno) 
De tweede emissie die 
op 29 juni 2009 zal 
verschijnen is een blok 
met daarin vijfmaal twee 
zegels met de waardeaan
duiding 'i ' . Afgebeeld is 
de stripfiguur Yoko Tsuno 
van Roger Leloup. De 
compositie is van MVTM 
(Myrian Voz en Thierry 
Martin). 
In 1969 maakte Leloup 
een aanzet voor het eerste 
verhaal waarin Yoko Tsuno 
de hoofdrol vervult: Trio 
in het onbekende. Het werd 
gepubliceerd in het strip-
weekblad Robbedoes. 
De reeks Yoko Tsuno gaat 
over de belevenissen van 
een Japanse vrouw die 
ingeklemd zit tussen twee 
culturen: de West-Euro
pese en de Japanse. 
Het blokje is vervaardigd 
in rasterdiepdruk, op een 
van de Goebel-persen 
(druk aan de rol) van 
de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. 
Het zegelformaat is 
27.66x40.20 mm en de 
perforatiemaat is iiH 
(16 tanden horizontaal, 
22 tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek-
richting. 
De tanding loopt aan de 
boven- en onderkant met 
één perforatiegat door. De 
linker- en rechterrand zijn 
geheel doorgeperforeerd. 
Op de cilinder zijn ver
moedelijk tweemaal twee 
blokken geplaatst. 
Op de rechteronderrand 
van het blok is de product
barcode aangebracht. 
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: TOESTEMMING 
■ Het overnemen van arti

kelen uit De Posthoorn is 
toegestaan, maar alleen met 
bronvermelding. 

REDDE 
De postbode was vroeger Iemand 
waar naar uitgekeken werd. Lang 
geleden kwam hij zelfs een paar 
l<eer per dag. Hij bracht niet al
leen de post, maar maakte ook 
zo links en rechts een praatje. 
Hij kende de mensen waar hij 
de post bracht en zij kenden 
hem. Hij leefde mee in tijden 
van vreugde en verdriet. Die 
tijden zijn voorbij. Wie kent zijn 
postbode nog? Alles moet steeds 
eflRciënter en daar is op zich mets 
mis mee. Maar niet iedereen is 
er blij mee. Er is tegenwoordig 
steeds meer concurrentie op 
postgebied. Naast de postbodes 
van TNT brengen ook bezorgers 
van andere bedrijven post rond. 
Zij doen dat voor minder loon, 
maar komen niet zes dagen in 
de week. TNT Post vindt dat het 
postbedrijf alleen maar de hui
dige service kan bieden als de 
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postbodes zo goedkoop mogelijk 
hun werk doen. Oude gewoonten 

verdwijnen daardoor. Nog even 
een bakkie doen is er dus niet 
meer bij. Het betekent ook dat 

ITNT vindt dat de postbodes min
I der moeten gaan verdienen. An

ders moeten 10.000 postbodes 
ander werk gaan zoeken. De post

bodes denken dat het niet nodig 
is om mensen te ontslaan, maar 
TNT heeft al gezegd dat ze zich 
daarin vergissen. De postbodes 
krijgen onder andere steun van 
de SP, een politieke partij. Die 

heeft de actie "Red de postbode" 
opgezet. Volgens de site van de 
SP hebben al heel veel mensen 

een speciale sticker aangevraagd 
met het logo van de actie. Som

mige mensen gebruiken het logo 
zelfs om er persoonlijke actie

postzegels mee te maken. Heb jij 
al zo'n exemplaar gezien? 

50 JAAR CEPT 
Het is dit jaar precies 
vijftig jaar geleden dat de 
PTT's van 19 Europese 
landen besloten hun 
krachten te bundelen. Op 
26 juni 1959 richtten zij 
de CEPT op en beloofden 
samen te werken. Dat 
moest gebeuren op het 
gebied van het post en 
telefoonverkeer. Op die 
manier werd het makke
lijkerom binnen Europa 
met elkaar te communi
ceren. De aangesloten 
landen geven jaarlijks 
Europapostzegels uit. 
Eerst hadden de zegels 
hetzelfde ontwerp, later 
kregen ze een gemeen
schappelijk thema. In de 
jaren tachtig en negentig 
werden gespecialiseerde 
afdelingen opgericht, die 
hun eigen taken kregen, 
zoals PostEurop voor de 
postdiensten en ETNO 
voor de telecommunica
tie. Vandaag de dag zijn 
telt de CEPT 48 leden. 
Om het halve eeuwfeest 

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 

van de CEPT te vieren 
gaf Ierland een postzegel 
uit. Daarop zie je het 
embleem van de CEPT 
dat is opgebouwd uit vier 
posthoorns. Verder staat 

er op de zegel een deel 
van een draaischijf van 
een ouderwetse telefoon 
en de bovenkant van 
een oerdegelijke Ierse 
brievenbus. 

STUUR EENS EEN BRIEFJE 
Elk jaar verschijnen in het 
voorjaar de Zomerzegels. 
Al enige tijd vragen ze 
aandacht voor de senio
ren in onze samenleving. 
De Zomerzegels van dit 
jaar willen laten zien dat 
je ook op hogere leeftijd 
nog actief kunt zijn. Op 
een van de postzegels 
zegt een mevrouw dat 
ze op zoek is naar een 
penvriend(in). Het schrij
ven van brieven en kaar
ten is een goede manier 
om contact te houden 
met de buitenwereld. Ken 
jij ook iemand die niet 
meer zo jong is? Stuur 
eens een briefje met een 

+22 eurocent .' 
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mooie postzegel. We we
ten zeker dat het op prijs 
wordt gesteld. Wie weet 
is het wel het begin van 
een leuke briefwisseling. 

WACHTEN OP DE POST In de jaren vijftig van de vorige eeuw 
verhuisden veel mensen uit Nederland 
naar Australië. In die tijd was er nog 
geen internet, was bellen nog heel 
duur en iets bijzonders en even op en 
neer vliegen was er met bij. Wie naar 
Australië vertrok, was er zeker van dat 
hij zijn familie en vrienden lange tijd 
niet meer zou zien. Zelfs een brief was 
met zo maar aan het andere eind van de 
wereld. Het kon dagen en zelfs weken 
duren voordat brieven hun bestemming 
bereikten. Des te meer werd er naar 
uitgekeken. Brieven werden gekoesterd 
en herlezen. Het was het enige contact 
met het verre Nederland. De Australi
sche post heeft een postzegel uitgege
ven waarop te zien is hoe een aantal 
geëmigreerde kinderen vol aandacht 
opgestuurde foto's bekijken. Nee, dan is 
internet toch een stuk fijner. Alleen jam
mer dat je er geen postzegels bij krijgt. 
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STEL JE NOU EENS VOOR DAT JE EEN 
LiuKE SPORT DOET. EN JE VERZAMELT 
POSTZEGELS. DAN ZOU^E EIGENLIJK 
WEL GRAAG^EN POSTZEGEL VAN JE 
SPORT WILLEN HEBBEN. KAN DAT? ^ 

^JA, KIJK MAAR HIERONDER. 
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Het kost wat moeite 

: ^ 

Rob van Tuyl is golfer 
en verzamelaar. Hij 
heeft tien jaar lang 
met TNT Post gepraat 
over een golfzegel. En 
dat ging goed. Binnen 
de mogelijkheden 
van de Persoonlijke 
Postzegel heeft TNT 
een ingevulde variant 
uitgegeven. Ik ben er 
blij mee, want ik golf 
ook. 

Hoe werkt golf? 

je legt een bal op een 
minipaaltje, dat heet 
een tee. Dan geef je 

de bal met je stok, 
die heet een club, een 
enorme zwiep. Hoe 
verder, hoe beter. Maar 
denker aan, je moet 
met scheefslaan. 
Mooi recht, richting 
het doel. 

Het doel 

Na een paar slagen 
ben je dan bij het doel 
van de baan, de hole. 
Dat is een klein gaatje 
in de grond. Om te 
wijzen waar het is, zet

ten ze er een vlaggetje 
in. De plek rondom 
de hole heet de green. 
Het gras is daar heel 
kort. Als je de bal in de 
hole gaat spelen, halen 
ze het vlaggetje even 
weg. 

Met een aparte club, 
de putter, sla je de bal 
in de hole. Liefst in 
één keer, maar dat lukt 
bijna niemand. 

J 
Op naar de 
volgende hole 

Als je bal in de hole is 
gevallen, is het klaar. 
Je telt met hoeveel 
slagen je het balletje in 
de hole hebt gepeeld. 
Dat is je score. Wie 
van jouw groepje de 
minste slagen heeft, 
heeft gewonnen. 
Dan loop je naarde 
volgende afslagplaats, 
die ligt een stukje 
verderop. Je legt de bal 
op de tee en je geeft 
je bal weer een knal. 
Zo doe je dat i8 keer. 
ledere keer weer van 
de tee naarde hole. Je 
wandelt heel wat af 
Intussen geniet je van 
de natuuren van het 
mooie weer. 

De obstakels 
Tot zover denk je mis

schien: dat is lekker 
makkelijk, dat golf Dat 
dacht ik in het begin 
ook. 
Vergeet het maar. Hier 
zie je een golfer in een 
zandbak staan. Dat 
heet een bunker. Daar 
krijg je je bal van z'n 
levensdagen met meer 
uit. 

^ ^ 

Speel de bal 
zoals hij ligt 
Een van de regels van 
golf is datje de bal 
moet spelen zoals hij 
gevallen is. Dit is wel 
lastig, want je voelt 
wel aan dat dit niet 
gaat lukken. Er zijn 
hele beroemde golfers 
die soms tot hun 

knieën m het water 
staan omdat hun bal 
daar in ligt. En ieder

een lachen! 

Een hele 
beroemde baan 

Sommige golfbanen 
zijn heel beroemd, 

(ytoe/k^ 

omdat ze zo prachtig 
zijn. Of zo moeilijk. 
De baan op deze zegel 
is de beroemdste van 
de wereld. Nee, daar 
mag ik niet spelen. 
Niet goed genoeg. 

Tot je honderdste 
Golf is een sport voor 
alle leeftijden. Zowel 
kinderen als ouderen 
kunnen met elkaar een 
rondje golf spelen. 
Maar je moet er wel 
wat voor doen: blijven 

oefenen. Elke week ga 
je naar de baan om les 
te nemen of op een 
veldje te gaan slaan. 

Is een eigen ^ 
postzegel een idee? 
Wat Rob gedaan heeft, 
kan jij ook. Schrijf een 
mooie brief aan TNT 
Post over je onder

werp. 

Vraag of ze het een 
idee vinden om daar 
een zegel van uit te 
geven. Blijf proberen, 
de aanhouder wint, 
dat weet je. Ik ben 
benieuwd. 

é 
SUCCES ER MEE! 
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Als jij dit kunt lezen komt dat doordat je op school hebt leren schrij

ven. Je hebt kennis gemaakt met de 26 letters van ons alfabet. En 
daardoor ben je nu in staat om met andere mensen te communice

ren door middel van schrift. Wij zijn gewend om te schrijven in het 
Romeinse schrift. Die manier van schrijven is pas enkele duizenden 
jaren oud. Ooit wilden mensen vastleggen wat ze tegen elkaar had

den gezegd en wat ze met elkaar hadden afgesproken, met andere 
woorden, ze ontwikkelden een schrift. En daar zijn er heel veel van. 
Ik laat er hier enkele zien. 

De oudste manier van 
schrijven kennen we 
als "spijkerschrift". Het 
werd ontwikkeld door de 
Sumeriërs, die woon
den aan de Perzische 
golf. Dat was omstreeks 
35003000 vóór Christus. 
Kooplieden wilden hun 
handel vastleggen. Dat 
deden ze door met een 
stijve puntige rietsten
gel figuurtjes, putjes en 
streepjes te krassen in 
zachte klei. 

' ^ I l ^ l ^ 

bietten" op. Ze schreven 
dus niet met spijkers. 
Nee, de afdrukken van 
die streepjes lijken 
veel op tegenwoordige 
spijkers en daarom heet 
die manier van schrijven 
spijkerschrift. 

In het naburige land 
Egypte hebben ze een 
hele andere techniek ont
wikkeld om met elkaar 
te communiceren. Daar 
ontstond in de loop der 

VENPA 25c 
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De brokken klei werden 
dan in een oven gebak
ken om ze houdbaar te 
maken. En dat leverde 
dan de beroemde "kleita

THE HBTOW OF WRITING 

eeuwen vóór onze jaartel
ling een schrift dat we nu 
"hiërogliefen" noemen. 

Eigenlijk zijn het tekenin
getjes. Elk figuurtje stelt 
een woord of een ge
zegde voor. Die figuurtjes 
zijn vooral bekend van 
de tempels, paleizen en 
grafkelders van de oude 
Egyptische koningen. 
De Egyptenaren heb
ben trouwens nog iets 
belangrijks ontdekt. Door 
het merg van ^ , , , , . 
de papyrusplant 
te pletten en te 
drogen maak
ten ze "papier" 
waarop veel 
gemakkelijker 
kon worden 
geschreven met 
inkt of verf. 

In Griekenland 
werd al 9 eeuwen vóór 
onze jaartelling het 
Griekse alfabet ontwik

keld. Het bestaat uit 
24 letters, waarmee 

De beroemde Steen 

van Rosetta is te zien 

in het Brits Museum 

in Londen. Hij is wel 

een beetje beschadigd. 

Deze steen van zwarte 

basalt heeft dezelfde 

inscriptie in drie schrijf

wijzen: Hiërogliefen, 

Demotisch en Grieks. 

De steen dateert van 

196 jaar vóór onze 

jaartelling. 

^ 
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woorden kunnen worden 
gevormd. De Grieken 
gebruiken deze oude taal 
nog steeds. Ze hebben 
wel de letters een beetje 
aangepast. 

' H V t : ^it^^m 
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In de wiskunde worden 
veel Griekse letters ge
bruikt. Misschien heb je 
wel eens gehoord van de 
letter n (spreek uit als pi), 
die gebruikt wordt in een 
formule om de omtrek 
van een cirkel te bepalen. 

EGYPT' 
2" 

■ • ' ' . l l t i 
Het heeft duizenden 
jaren geduurd voor
dat we de Egyptische 
hiërogliefen konden 
begrijpen. In 1799 werd 
in Egypte bij de plaats 
Rosetta (nu El Rashid) 
in de Delta van de Nijl 
door Franse genietroe
pen van Keizer Napoleon 
een eigenaardige zwarte 
steen ontdekt waarop 3 
verschillende talen waren 
geschreven (eigenlijk 
gebeiteld). Dat waren 
hiërogliefen, een demo
tisch schrift (een andere 

Egyptische volkstaal) en 
het Grieks. 

Het was de Franse pro
fessor Champillion (hij 
leefde van 1790 tot 1832) 
die in 1822 de drie talen 
kon ontcijferen. Het bleek 
een bericht te zijn van de 
priesters van Memphis 
aan de Egyptische koning 
Ptolemaeus V Epiphanes. 

Er zijn op de wereld nog 
meer manieren om te 
schrijven. Denk maar 
eens aan talen zoals het 
Chinees, het Arabisch, het 
Russisch en het Hindi. 
Allemaal talen met een 
schrijfwijze waar de mees
te Nederlanders geen kaas 
van kunnen maken. 
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Het Chinees bijvoorbeeld 
is ook zo'n schrift dat een 
beetje lijkt op spijker
schrift, allemaal punten, 
streepjes en ronde bogen. 
Elk figuurtje in het Chi
nees stelt een lettergreep 
voor. Je kunt nog zien dat 
men in het oude China 
schreef met een kwast. 

Ik hoop dat er op de Dag 
van de Jeugdfilatelie in 
Apeldoorn dit jaar nog 
meer te leren valt over 
communicatie door mid
del van schrift. En wie 
weet, mischien ga jij dan 
ook wel Chinees leren le
zen, praten en schrijven. 
Ik ben benieuwd. 

Toon Oomens 

REPUBUQÜE FRANCAISE 
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WIST]E DAT... 
...de Grote of Stille Oceaan éénderde deel van de 
aarde bedekt? Dat is wel erg groot, hoor. De breed
te van de Grote Oceaan is bijna 18000 kilometer 

' en dat is iets minder dan de helft van de omtrek 
( van de gehele aarde. De gemiddelde diepte is 
I 4200 meter. Het diepste punt ligt zelfs meer dan 

11 kilometer onder het wateroppervlak 

■ »■■■■H^»»'»« FwyywTPWWif'w \ 

Onder water vind je dan ook heuse bergen, 
bergruggen en vulkanen. Soms steekt er een 
stukje land boven water uit, zoals Hawaï bijvoor
beeld. Hawaï is zelfs het bovenste randje van een 
geweldig grote vulkaan die wel 9 kilometer hoog 
is. En er zijn nog duizenden andere eilandjes en 
honderden atollen (koraaleiianden). Je begrijpt het 
wel, de Grote Oceaan is een echt vakantieparadijs 
als je van zonnen en van water houdt. Er is ruimte 
genoeg om te vissen, te snorkelen, te zeilen en te 
surfen. Maar wel even opletten op de haaien. 

Toon Oomens ' 

W a n 1250 jongens 

en meisjes gingen je voor! 

1 / I; De postzegelclub 

*»? van JFN op internet: 

de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.org 

ABC VAN HET POSTZEGELS VERZAMELEN 
Een boek dat iedereen in zijn boekenkast moet hebben is het ABC van het 
Postzegels Verzamelen deel 2 (2' druk). Het is uitgegeven door JFN en 
geschreven door een aantal deskundige verzamelaars die al jaren verzamelen, 
meedoen aan tentoonstellingen en optreden als jurylid. Het gaat over de 
manieren waarop je kunt verzamelen en over de vele soorten verzamelingen 
die er zijn. Het is een ideeënbus. In de Posthoorn geven we af en toe wat van 
die ideeën uit het boek aan jullie door. Deze maand stellen we de vraag: 

Hoe beginnen we met het maken van een plan? 
Je gaat een plan maken over paarden. Je vraagt je af "waar wil ik het allemaal 
overhebben ?" Op een leeg vel papier schrijf je dit op. Zo'n lijst zal in het begin 
rommelig zijn. Alles staat in een willekeurige volgorde opgeschreven. Maar het 
is een begin. Op een nieuw vel zet je de dingen bij elkaar die iets met elkaar 
hebben te maken. Zo krijg je een aantal hoofdstukken. Die hoofdstukken geef 
je een naam. Als ze een naam hebben is het makkelijker geworden om ze in 
een "logische" volgorde te zetten. Er wordt soms moeilijk gedaan over dat 
woordje "logisch". Maar hoe vaak zeg je zelf niet tegen een vriendje of vrien
dinnetje: "dat is toch logisch"? Daaruit blijkt dat je zelf best ideeën hebt over 
wat je logisch vindt of niet. 
Als je het hebt over een logisch plan gaat het vooral over de volgorde van de 
verschillende hoofdstukken. Stel je hebt de volgende hoofdstukken in gedachten: 

Paardensport 
Afstammingen rassen 
Gebruik als transportmiddel 
Leefwijze 

Nu staat alles wel erg door elkaar. 
Waarschijnlijk kom je tot de conclu
sie dat je het eerst over de paarden 
zelf wilt hebben en daarna hoe de 
mensen paarden gebruiken. De 
volgorde wordt dan bijvoorbeeld : 

Afstamming en rassen 
Leefwijze 
Gebruik als transportmiddel IHHIIIIIIIIillillll 
Paardensport 

Vind je dat ook niet beter staan ? 
fU/t ABC van het Postzegels Verzamelen deel 2, biz. 17 en i8) 
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Daan Koelewijn 

DOE MEE MET 
HETJEUCDWEEKEND 

Ben je 15 jaar of ouder dan kan je meedoen aan het 
jeugdweekend dat JFN organiseert tijdens de Dag 

van de Jeugdfllatelie (17 en 18 oktober) in Apeldoorn. 
Naast een bezoek aan de tentoonstelling staan er 

verschillende activiteiten op het programma, waaron
der een spetterende Bonte Avond. Het kost 30 euro 

om mee te doen. Voor meer informatie kun je terecht 
bij Raymond Kragten (rkragten@casema.nl). 

PUZZEL JUNI 2009 

Hier volgen de vragen van deze maand: 
1, 
2 
3 

Hoe wordt de Stille Oceaan ook wel genoemd? 
Hoeveel PTT's waren er in 1959 lid van de CEPT? 
Hoe heten de Nederlandse zegels die elk jaar in 
het voorjaar verschijnen? 

4. Naar welk land verhuisden veel Nederlanders in 
de jaren vijftig? 

5. Wat is een "tee"? 
6. Hoe heten de "zandbakken" op een golfbaan? 
7. Wie ontwikkelden het spijkerschrift? 
8. Waar maakten de Egyptenaren papier van? 
Stuur je antwoorden voor 1 september 2009 naar 
de redactie van De Posthoorn, De Coedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. Vergeet niet je naam en adres 
te vermelden en filatelistisch te frankeren met 
geldige postzegels! 

ANTWOORDEN 
PUZZEL FEBRUARI 
2009 

Hier volgen de ant
woorden van de puz
zel van februari 2009: 
1. Apeldoorn, 2. de 
haaien en de mens, 3. 
wilde zwijnen, 4. Tjisa
dane, 5. In Noord
Amerika, 6. van de os, 
7. 24.000.000.000, 
8. om ziekten te voor
komen. 
Na loting heeft Joanne 
Weerheim uit Zeven
huizen een prijsje 
gewonnen. Hartelijk 
gefeliciteerd! 

 m 

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

http://www.stampkids.org
mailto:rkragten@casema.nl


KONINKLIJKE NEDERXANDSE BOND VAN FILATELISTENVERENIGINGEN 
POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

BONDSADR£SSEN 

Bondsbureau: 
Zeeiantlaan n , 3526 AK Utrecht 
Telefoon 030-2894290 
Fax 030-2800128 
Internet: www knbfnl 
E-raai!: bondsbureQtj@l<nbf nl 

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

Voorzitter: 
V.T.J.M. Coenen 
Telefoon 0168-472029 
Fax 0168-471336 
E-maiI: foeneg3g(tt)planrt.nl 

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

Penningmeester: 
S. Tuin 
Telefoon 059S-626447 
E-mail: mrgarden^ß^gmaü com 

Verenigingszaken: 
B.Mol 
Telefoon 0345-613002 
E-mail: benmol@i2moue nl 

Evenementen: 
P. Walraven 
Telefoon 033-4806816 
E-mail: walraven cxquis@)casema nl 

Juryzaken: 
Vacature 

Filatelistische vorming 
Ën Jeugdzaken: 
Sj. Bangma 
Telefoon 0187-611542 
E-mail: sbangma@xs4ai!.nl 

Pers en I^bliciteit 
Vacature 

Webmaster KNBF-site 
(www knbfnl): 
J. Boon 
E-mail: ujebmast€r(3)knbf.nl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
J.J.M. Pieters 
Telefoon 071-5761726 
Materia a Icommissans 
Th.A.E. Kniese 
Langestraat7i 
2312 SL Leiden 
E-mail: e Ifniese@planet.nl 

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

De bibliotheek van de Koninklijke 
Nederiandse Bond van Filatehsten-
verenigmgen is gevestigd op 
het volgende adres: 
Hoofdstraat I, 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035-5412526 
E-mail: bibliotheek@knbf.n[ 

Openingstijden: elkevi'oensdag 
van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur. 

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

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter 
F.C.W. van Beckum 
Keurzendingen s.v p. aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeuringsdienst: 
H. Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 079-3611910 
E-mail' bondskeunngsdienst®)planet nl 

Serviceafdeling 
Informaue over de ServiceafdeÜng 
wordt verstrekt door het 
Bondsbureau in Utrecht. 
Bestellingen- via het Bondsbureau, 
Bankrekening 3264776 ten name van 
NBFV bijzondere activiteiten. 

Verzekeringen 
Informatie via de website www knb/.nl 
en bij het Bondsbureau. 

ALGEMENE VERGADERING 
VAN DE KNBF IN HOENDERLOO 
Op 25 april werd in 
Hoenderloo de Algemene 
Vergadering 20og van 
de KNBF gehouden. Bij 
binnenkomst werden de 
bezoekers getrakteerd op 
een taartje met daarop 
de afbeelding van de post
zegel '125 jaar NVPV'. De 
jubilerende NVPV bood 
deze door de aanwezigen 
gewaardeerde traktatie 

Tijdens de vergadering 
werden enkele belang

rijke onderscheidingen 
uitgereikt. Nadere infor
matie treft u elders op 
deze pagina's aan. 
De financiële jaarstukken 
werden goedgekeurd, 
evenals de verschillende 
jaarverslagen. De con
tributie voor 2010 werd 
vastgesteld op 4.35 euro 
per lid van de vereniging. 
De heren Ben Mol en 
Victor Coenen werden als 
bestuurslid herkozen, 
waarna Victor Coenen 
tot voorzitter van de 

KNBF werd benoemd. Hij 
aanvaardde zijn benoe
ming met een speech 
over de toekomstvan de 
(georganiseerde) filatelie. 
Een samenvatting van 
die toespraak is elders in 
Filatelie te vinden. 
Het Beleidsplan voor 
2009-2012 werd goedge
keurd. De plannen met 
betrekking tot de ver
nieuwing van de ledenpas 
werden met instemming 
begroet. 
De Algemene Vergadering 

2010 wordt op 29 mei 
2010 in Den Bosch gehou
den, tegelijkertijd met het 
filatelistische evenement 
Hertoflpostaoio. 

De twee winnaars van het 
Jo Toussaint Bekertoer
nooi 2009, Jo Toussaint 
en Jos Stroom, hielden 
in Hoenderloo hun 
winnende inleidingen, 
respectievelijk getiteld Die 
Quadriga en Verrassingen bij 
UV-licht De verhandeling 
van Jos Stroom is op dvd 
bij de Audiovisuele Dienst 
van de bond beschikbaar 
voor gebruik bij vereni
gingsavonden. 

VICTOR COENEN IN HOENDERLOO BENOEMD 
ALS NIEUWE VOORZIHER VAN DE KNBF 

De op de Algemene Ver
gadering in Hoenderloo 
aanwezige vertegenwoor
digers van de leden van de 
bond benoemden Victor 

Coenen met algemene 
stemmen tot voorzit
ter van de KNBF. Victor 
maakt sinds 2006 deel 
uit van het bondsbe-

stuur. Het laatste jaar 
functioneerde hij als 
waarnemend Commis
saris Juryzaken, nadat 
Piet Alderliesten met zijn 
werkzaamheden voor de 
bond was gestopt. 
Met de benoeming van 

Victor Coenen eindigt het 
waarnemend voorzitter
schap van Ben Mol. De 
afgelopen maanden heeft 
Ben de bond, naast zijn 
werkzaamheden als vice-
voorzitter, op uitstekende 
wijze geleid. 

WALLERMEDAILLES UITGEREIKT AAN 
PIET ALDERLIESTEN EN CEES JANSSEN 

Pieter Wilhelm Waller 
werd geboren in Amster
dam op 5 januari 1869 en 
leefde tot 19 juni 1938. 
Als tienjarige begon hij al 
met het verzamelen van 
postzegels. Waller nam in 
1920 deel aan de zevende 
Olympische Zomerspelen 
in Antwerpen. Hij was 
deelnemer op de schiet-
onderdelen kleiduiven, 
trap en team. Het Neder
landse team werd zesde 
met 222 treffers. Van 1922 
tot 1932 was hij bestuurs-
Hd van het Nederlands 
Olympisch Comité. 
In de tijd dat hij handelaar 
in tabak was, kwam hij in 
aanraking met vooraan
staande postzegelverza
melaars; hij ging zelf een 
collectie opbouwen. Zijn 
belangstelling groeide en 
hij stelde in de loop van 
zijn leven zowel een his
torische als een filatelisti
sche verzameling samen. 
Op verschillende ten
toonstellingen in binnen 
en buitenland verwierf 
hij bekroningen. Door 

de schenking van zijn 
enorme verzameling aan 
de Staat gaf hij in 1929 de 
aanzet tot het stichten van 
het Postmuseum. 
Waller werd toen ook de 
eerste voorzitter van het 
Stichtingsbestuur van het 
museum en als zodanig 
een stuwende kracht 
bij de opbouw van de 
museumverzamelingen. 
In het jaar 1934 eerde de 
Bond de heer Waller door 
het instellen van de Wal-
ler-medaille. Het bestuur 
van de Nederlandsche 
Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzame
laars, zoals de naam van 
de Bond destijds luidde, 
besloot in zijn vergade
ring van 12 november 
1933 tot het instellen van 
een nieuwe Bondsme
daille. Deze - naar P.W. 
Waller de Waller-medaille 
genoemd - geeft de Bond 
de mogelijkheid personen 
te eren, die zich tegenover 
de filatelie in het alge
meen bijzonder hebben 
onderscheiden. 
In 2009 bestaat de Waller-
medaille 75 jaar. Tijdens 
de Algemene Vergadering 
op 25 april 2009 werden 
twee Waller-medailles uit
gereikt. Dat werd gedaan 
door Jan Balkestein, ere-
voorzitter van de KNBF. 
De medailles werden tot 
hun verrassing uitgereikt 
aan de heren Piet Alder-

Wallermedailies uoor Piet Alderliesten (links) en Cees Janssen. 

liesten en Cees Janssen. Piet 
Alderliesten ontving de 
Waller Medaille vanwege 
zijn grote verdiensten 
voor het jurywerk en de 
goede organisatie van het 
jurywezen in Nederland, 
waarmee ook veel suc
ces in het buitenland is 
geboekt. Cees Janssen 

ontving de Waller Me
daille omdat hij sinds vele 
jaren veel voor de filatelie 
heeft betekend, in het bij
zonder voor de Bond, de 
Stichting Filatelie en voor 
het maandblad Filatelie. 
De beide echtgenotes 
ontvingen een mooie bos 
bloemen. 

VAN DER WILLIGEN MEDAILLE VOOR 
A.C. LENSEN EN H. WIERSMA 

De heer A.C. Lensen is 
onderscheiden met de 
Van der Willigen Medail
le. De Van der Willigen 
Medaille kan toegekend 
worden aan auteurs van 
oorspronkelijke publica
ties, die blijk geven van 
studiezin, filatehstische 
kennis en pubhcistische 
vaardigheden. De heer 
Lensen heeft de onder
scheiding gekregen voor 
zijn publicaties over post 
die werd vervoerd op de 
tramlijn Breskens-Malde-
gem en voor zijn maan

delijkse bijdragen aan het 
Nederlandstalig Maand
blad in België. Helaas kon 
de heer Lensen niet op de 
Algemene Vergadering 
aanwezig zijn. 
De heer H. Wiersma is 
eveneens onderschei
den met de Van der 
Willigen Medaille. De 
heer Wiersma heeft de 
onderscheiding gekre
gen voor zijn artikel over 
Masson-stempels, dat in 
De Postzak, een uitgave van 
de vereniging Po&Po, is 
verschenen. 

mailto:Ifniese@planet.nl


GOUDEN BONDSSPELD 
VOOR MR. W.P. HEERE 

Mr. Wybo Paul Heere is 
sinds april 1987 voorzit
ter van de Nederlandse 
Vereniging van Aero-Phi-
latelisten 'De Vliegende 
Hollander'. Mr. Heere 
was van mei 1979 tot april 
1990 redacteur van de 
Aero-Phiiatelist, het vereni
gingblad, dat zes keer per 
jaar verschijnt. Hij vervult 
sinds april 1987 de fiinctie 
van voorzitter van de 
'Stichting Tentoonstelling 
De Vliegende Hollander', 
die jaarlijks een tentoon
stelling organiseert ter 
gelegenheid van de 'Dag 
van de Aerofilatelie'. Hij 
speelt een belangrijke 
rol bij de controle van 
publicaties die onder de 
vlag van de vereniging 
worden uitgegeven. 
Het gaat daarbij onder 
andere om de publicaties 
Luchtuaort- en Luchtposten
cyclopedie (deel i), Bnd în^ 
tfie Continents in Wartime en 
de Luchtpostcotaloflus uan 
Nederland en Overzeese Rijks
delen. Hij geeft lezingen 
tijdens bijeenkomsten van 
de vereniging. Mr. Heere 
is ook voorzitter van het 
Bondsinformatiebureau 
van de I<CNBF. 

Bondsbestuurder Paul 
Walraven verraste mr. 
Heere tijdens de Alge
mene Vergadering van de 
vereniging op zaterdag 
18 april 2009 in sociëteit 
Amicitia in Amersfoort 
met de gouden speld van 
de KNBR Dit vanwege 
zijn vele verdiensten 
voor de vereniging en de 
aerofilatelie in Neder
land en daarbuiten. Zijn 
echtgenote kreeg een 
mooie bos bloemen. De 
binnenkomst van Paul 
Walraven was door hem 
wel opgemerkt tijdens de 
vergadering, maar werd 
niet direct in verband 
gebracht met iets bij
zonders. Misschien was 
dat ook omdat Paul lid is 
geweest van de vereniging 
en het dus wel vaker voor
komt dat hij zijn gezicht 
laat zien. 
Toen Paul aan het eind 
van de vergadering het 
woord vroeg én mr. 
Heere's echtgenote bin
nenkwam, was hij zeer 
verrast. Echtgenote Wea 
komt maar zelden naar 
de bijeenkomsten van 
de vereniging, maar was 
door de secretaris van de 
vereniging ingelicht en 
wilde dit speciale mo
ment zeker niet missen! 

KAPIHEL KENT COSTERUS-MEDAILLE 
TOE AAN R. VAN NIEUWKERK 

De Costerus-medaille 
wordt toegekend voor 
wetenschappelijke pu
blicaties en/of bijdragen 
op filatelistisch gebied. 
De heer R. van Nieuuikerk 
heeft een standaardwerk 
over de Japanse bezetting 
van een deel van Neder-
lands-Indië het hcht doen 
zien. Het boek is getiteld 
The Postal History o/the 
Less Sunda Islands, Moluccas 
and Neu; Guinea during 
the Japanese Occupation 
and Immediate Aftermath 
1942-1946. HetCosterus 
Kapittel heeft de heer 
Van Nieuwkerk hiervoor 
onderscheiden met de 
Costerus-medaille. Bij 

m .. 1,,..... iM 1 &I 1 
Ben Mol rijlrt de medaille uit 
aan de heer Van Nieuwkerk. 

de medaille behoort de 
uitnodiging om tot het 
Costerus Kapittel toe te 
treden. 

BONDSKEURiNGSDIENST PAST DE TARIEVEN 
MET INGANG VAN 1 JUNI 2 0 0 9 IETS AAN 

Kostenstijgingen nopen 
ook de BondsKeurings-
Dienst haar tarieven af 
en toe aan te passen. Het 
tarief voor de keuring van 
zegels en filatelistische 
objecten die 'echt' blijken 
te zijn blijft ongewijzigd: 
circa 3% van de catalo
guswaarde (bij heel dure 
zegels is dit iets minder). 
Maar per i juni 2009 
wordt wel het minimum
tarief iets aangepast, 
namelijk van 10 naar 12 
euro per object. Ook de 
kosten van een certifi
caat van echtheid gaan 
iets omhoog, namelijk 
van 7 naar 8 euro. Voor 
de meeste keuringen is 
deze aanpassing dus niet 
noemenswaardig. 
Ook als uw te keuren 
object 'vals' blijkt te zijn 
wordt de minimumprijs 
aangepast: van 10 naar 12 
euro en de keuring van 
iedere volgende zegel die 
vals blijkt te zijn kost 6 
euro in plaats van 5 euro. 
Zoals u wellicht weet 

Een echteNVPH nr. 102. 

hoeft u de rekening niet 
te betalen als u de (valse) 
zegel (s) afstaat aan de 
referentieverzameling van 
de BKD. 
Los van de keuringskos
ten worden de portokos
ten die wij maken aan u 

doorberekend, inclusief 
een deel van de porto
kosten voor het verkeer 
tussen de keurmeesters. 
Daarnaast kunnen (altijd 
na overleg met u) de 
kosten van een eventueel 
onderzoek in rekening 
worden gebracht. Dit deel 
van de tarieven verandert 
niet. 
De tarieven gelden zowel 
voor zegels en objec
ten van Nederland en 
Ovezeese Gebieden als 
voor buitenlandse zegels 
en objecten. 
Zoals u ziet zijn de tarie
ven zeer gematigd. Maak 
daarom een eind aan uw 
knagende onzekerheid 
over de echtheid van uw 
zegels en laat uw twijfel
gevallen keuren door de 
Bondskeuringsdienst! 

Proeven of uerualsingen.̂  

FILATELISTISCHE 
VORMING, WAAROM? 

Vijftien jaar geleden, in 
1994, is de Koninklijke 
Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen 
(KNBF) begonnen met 
het geven van cursussen 
in verenigingsverband. 
Niet alleen voor begin
nende postzegelverzame
laars maar zeker ook voor 
de meer geroutineerde 
hobbyisten. Een flink 
aantal docenten, ver
spreid over het hele land, 
staat sindsdien klaar 
om op verzoek ook uw 
vereniging te bezoeken. 
Op dit moment hebben 
al honderden leden van 
meer dan zestig vereni
gingen de weldaad van 
het volgen van deze cur
sus gevoeld. De meeste 
cursisten hadden nooit 
gedacht dat het verza
melen van postzegels zó 
interessant kon zijn, ook 
al hadden zij al vele jaren 
op perfecte wijze hun 
verzameling gekoesterd. 
Vele onverwachte aspec
ten werden zo aan het ver
zamelen van postzegels 
ontdekt. Zaken waar de 
verzamelaar nooit bij stil
staat. Eenvoudige maar 
ook moeilijke begrippen 
komen aan bod. 
Als aanvulling op het 
cursuspakket, maar tege
lijkertijd als dienstverle
ning van de KNBF aan de 

St S^ ^ M t«itnv ÜDclinacts 

Filatelistische vorming - introductie 

In 1994 IS de KNBF de NsdeiUndi« Bond vsn FDatvhiten varanigmgvn begonnen met het geven 
van cursussen m verenigingsvertiand met alleefi voor beginnende postzegelverzamelaars maar 
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hele Land staat klaar om op verioek ook uw vereniging te beioeken Op dit moment iijn er al 
honderden leden van me« dan 60 verenigingen die de weklaad van het volgen van dere Cursus 
hebben gevoeld De meeste curs«(en hadden nooit gedacht dat het venamel«n van postiegals 
10 interessant kon iijn ook a) hadden ïi) at vele jaren op perfecte wijie voor hun venamebng 
gezorgd 

)r tegelijkertijd als dienstverlenmg van de KN8F aan d« 
n tMfital artikelen van de hand van 5jo«rd Bangma A« 
»n«g«ff*t>t«t*n Elk artikel heeft een van de friatekstsche 
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ispecten van het betraffende element D« 
onderbrekir>g m de 

Als aanvuUmg op het cursuspakket m 
aangesloten verenigmgan verKti>|nt • 
kutwn wofrtfn ovn^anomen n d« va 
et*m«fit«n ah utgangipunt, maar nwl 
omvang van het artikal) meestal tot enkele t>i(ionder 
aibkelen zuten verschijnen met teHcens een maand tussenruimt a 
zomervakantie Elk artikel telt 4 pagmas op A4 formaat Zt iqn met 
zetten in een boekje op AS formaat dat als katern m een clutit>(ad van dat fomiaat kan worden 
ingevoegd Ook m dit verkleinde fonnaat zgn tekst en afbeeldingen r>og goed leesbaar Redacties 
die de omzetting naai AS met voor elkaar knjgen kunnen het via het Bondsbureau toegestuurd 

aangesloten verenigingen 
verschijnt een tiental 
artikelen van de hand 
van Sjoerd Bangma die 
kunnen worden overge
nomen in de verenigings
bladen. Elk artikel heeft 
een van de filatelistische 
elementen als uitgangs
punt, maar niet in de 
gebruikelijke volgorde en 
beperkt zich (gezien de 
omvang van het arti
kel) meestal tot enkele 
bijzondere aspecten van 
het betreffende element. 
De artikelen zullen 
verschijnen met telkens 
een maand tussenruimte 
en met een onderbreking 
in de zomervakantie. Elk 
artikel telt vier pagina's 
op A4-formaat. Ze zijn 
met Adobe Reader 8 om 
te zetten in een boekje op 
A5 formaat, dat als katern 
in een clubblad van dat 
formaat kan worden 
ingevoegd. Ook in dit 

verkleinde formaat zijn 
tekst en afbeeldingen nog 
goed leesbaar. Redacties 
die de omzetting naar A5 
niet voor elkaar krij
gen kunnen het via het 
Bondsbureau toegestuurd 
krijgen. 
Op de website van de 
KNBF {wwiv.knhf.nl) is het 
eerste artikel opgenomen. 
Titel: Wat kunnen we te^en-
ujoordî  nog met dejïlatelie.> 
Weet u het antwoord? 

BONDSBUREAU GAAT 
HEEL EVEN DICHT 

Liet Bondsbureau zal ge
durende de zomervakan
tie gesloten zijn van 20 
juli tot 3 augustus 2009. 

Het Bondsbestuur en 
de medewerkers van het 
Bondsbureau wensen u 
een heel goede vakantie 
toe. 

http://%7bwwiv.knhf.nl
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FINLAND: POSTZEGELBOEKJE 
MET EEN SAUNALUCHTJE 
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staat de karakteristieke 
toren uit 1905 en de ver
vaarlijk uitziende Icop van 
een neushoorn. 
Tegelijk met dit boekje 
 de dag van uitgifte is 
10 juni  verschijnt er 
ook een prestigeboelqe 
met diverse velletjes met 
combinaties van de vier 
zegels. 

Supporters op het boekjeskajtje elk beschilderd met de vhg van 
één der deelnemende landen. 

Aland 
Eilandspelen 
Op de eilandengroep 
Aland worden dit jaar, 
vanaf 27 juni, de Eiland
spelen georgansieerd. 
Deze spelen vonden voor 
het eerst in 1985 op het 
eiland Man plaats en zijn 
intussen uitgegroeid tot 
een tweejaarlijks sport
evenement met meer dan 
drieduizend deelnemers 
afkomstig uit 25 eilanden. 
Het dit jaar te verschijnen 
boekje met persoonlijke 
zegels heeft alles met 
deze spelen te maken. 
Het is verkrijgbaar vanaf 
27 juni en de zegels heb
ben als afbeelding een 
startende sprinter. De 
aanduiding Varlden geeft 
aan dat ze bedoeld zijn 
voor luchtpost naar alle 
bestemmingen. 
Het is de bedoeling dat 
het kader van de nieuwe 
zegel ook voor eigen per
soonlijke zegels gebruikt 
gaat worden. 

Tentoonstellinasboekjes 
Net als in 2008 geeft de 
post van Aland ook nu 
weer boekjes uit bij grote 
manifestaties. Het waren, 
c.q. zijn dit jaar Norrphil, 
Zweden (2729 maart). 
Turku, Finland (45 april), 
Frimynt, Zweden (18 

^ april), Bnejinarkenmesse 
S Essen, Duitsland (610 
^ mei), HonflKon^ 20og, 
= China (1417 mei), Nordm 
^ 20og, IJsland (2931 mei), 
^ Briefmarkenborse Berlijn, 
2 Duitsland (24 oktober), 
2 Tamjila, Finland (911 
"^ oktober), Italm 200g, 
11 Italië (2125 oktober), 

.•: Briefmarkenborse Sindeifin
aen, Duitsland (2325 
oktober), Frimarksmassa, 
Finland (2425 oktober) 
en Frimzrkeforum, Dene
marken (68 november). 

Vermoedelijk is er daarna 
ook weer een set met alle 
tentoonstellingsboeicjes 
verkrijgbaar. 

Australië 
Niet zomaar nagerechten 
Vier klassieke Australi
sche toetjes staan centraal 
op een serie postzegels, 
verschenen op 15 mei: de 
Pauloua (schuimgebak, 
geïnspireerd op de Rus
sische ballerina Anna 
Pavlova), de Peach Meiba 
(genoemd naar de so
praan Dame Nellie Melba), 
Lamm t̂ons (biscuitgebak 
dat de naam onüeent 
aan de gouverneur van 
Queensland) en Anzac 
biscuits (ook bekend in 
NieuwZeeland, 'over
leeft' langdurig transport 
naar de Anzactroepen). 
De postzegels zijn ook 
verkrijgbaar in een 
gewoon boekje (tienmaal 
55 c.) en in een prestige
boekje. Dit laatste bevat 
ook recepten voor de 
desserts. 

Kajtjc met de toetjeszctjfis van 
Australië. 

Denemarken 
Dierentuin 
De Zoolo îsk Haue te 
Kopenhagen viert dit jaar 
z'n honderdvijftigste ver
jaardag. De jaarlijks door 
zo'n 1.2 miljoen mensen 
bezochte dierentuin 
verdient daarom wel een 
serie postzegels. Eén van 
de zegels, die van 5.50 k., 
is ook per tien in een 
boekje verkrijgbaar. 
Op de zegel in dit boelqe 

ben  de zachte geuren 
van berkenblaadjes. De 
zegels bevatten microsco
pisch kleine capsules die 
na stevig wrijven openbar
sten en het behaaglijke 
luchtje verspreiden. 
Ook dit boekje heeft 
eersteklaszegels. Oplage 
is 400.000. Drukker is nu 
de LoweMartin Group uit 
Canada. 

Frankrijk 
Vakantieboekje 
Het op 13 mei in Frankrijk 
verschenen vakantie
boekje bevat veertien 

Tien Deense diercntuinzeaels m een boekje. 

bevinden met allerlei mo
tieven die met vakantie in 
verband gebracht kunnen 
worden. 

Frankrijk op postzegels 
Ook 'Frankrijk op 
postzegels' is een soort 
vakantieboekje, dat 
gebruikt kan worden door 
buitenlandse toeristen 
die het thuisfront willen 
groeten. De acht zegels 
zijn bestemd voor wereld
wijde frankering (= 85 c) . 
Het boekje verscheen op 
23 mei. De afbeeldingen 
laten wat onbekende 
stukjes Frankrijk zien: 
EifFeltoren, Notre Dame, 
Mont SaintMichel... 

GrootBrittannië 
UniuersaI Mail United 
Kingdom 
Het wordt er voor de 
Engelandverzamelaar 
niet gemakkelijker op. 
Na het opheffen van het 
postmonopolie is de eind 
2006 opgerichte firma 
Universal Mail United King
dom oktober vorig jaar 

Finland 
Moomms 
Al enkele malen eerder 
gaf Finland een boekje uit 
met de Moommsstripfi
guren en hun avonturen. 
Het zijn creaties van 
Tove Jansson en ze zijn 
in een op 6 mei versche
nen boekje afgebeeld op 
zes eersteklaszegels (= 
80 c) . 
De door Enschedé ver
vaardigde boekjes hebben 
een oplage van 700.000 
stuks. 

Sauna 
In de Finse sauna's 
hangen typische geurtjes: 
de vijf zegels in een ook 
op mei verschenen boekje 
openbaren  na enig krab

Waar ueel Fransen uitsluitend het Frans beheersen, komt de post de 
buitenlander behoorlijk tegemoet 

postzegels met de 
aanduiding lettre prioritaire 
203 (= 56 c) . Opvallend 
is dat er zich acht grote 
(38x24 mm) en zes kleine 
(20x26 mm) zegels in 

Tarrapostiinerkkeia 
p • S t i SiatvhïFtande frimürki 

Linkd de achtste Finse uitjjiftc met stiips van de Moomim 
en blaadjes uoor de finse sauna 

ihts hout 

begonnen met het uitge
ven van eigen postzegels. 
Deze zijn verkrijgbaar 
in hangboekjes met vijf 
zegels. Meteen maar liefst 
tien verschillende, met 
zegels waarop afbeeldin
gen staan van bekende 
Londense bezienswaar
digheden. Eén boekje 
bevat zegels met de Union 
Jack. Op de zegels in de 
andere negen staat rechts 
een deel van de vlag. 
De zegels zijn voor 
brieven en kaarten naar 
het buitenland. Door een 
speciale overeenkomst 
met Royal Mail kan de ge
bruiker ze gewoon in de 
rode brievenbussen en bij 
de postkantoren posten! 
Hoe het dan verder gaat is 
nog wat duister. Sommige 
poststukken krijgen een 
normale verwerking bij de 
Britse post, andere gaan 
in een buikzending naar 
partner DHL die de ver
dere distributie verzorgt. 
Natuurlijk hebben verza



Handboekje met zegels uan Uni
uersal Mail United Kingdom 

meiaars allang uitgepro
beerd wat er gebeurt met 
post voor binnenlandse 
bestemmingen. Het is de 
bedoeling dat er strafport 
betaald wordt, maar ook 
hier werden er brieven 
met de normale post 
bezorgd. 
Het zijn de eerste Britse 
zegels zonder de kop van 
de koningin en met de 
vermelding United King
dom. Ze zijn zelfklevend, 
hebben fosforstrepen 
en zijn gedrukt door 
niemand minder dan Joh. 
Enschedé. 

Ierland 
Europese Hondenshou; 
Op initiatief van de Irish 
Kennel Club vond van 30 
mei tot I juni in Dublin 
een prestigieuze honden
show plaats met maar 
liefst 8.000 a 10.000 
honden (en een drievoud 
aan begeleiders). Dat is 
een postzegel waard en 
die verscheen dan ook, 
op 21 mei. De zegel van 
55 c. is ook verkrijgbaar 
in boekjes van tien stuks. 

Maleisië 
Traditionele trouuikledij 
Trouwceremonies in Ma
leisië zijn vaak uitbundig. 
Ook de kleding van bruid 
en bruidegom is heel 
bijzonder. In een op 23 
maart verschenen post
zegelboekjes is daarvan 

TRADI' IONAL WEDDIMG COSTUI,'ES 

BukU SctCm Stiimi, Bovklei R1V13 

Kajt uan het boekje met bruidsparen uit Maleisië. 

een vijftal voorbeelden te 
vinden. Maleisië huisvest 
een bonte verzameling 
van verschillende etnische 
groepen  prima geïnte
greerd overigens  waar
van de belangrijkste te 
zien zijn: Bajau (zeenoma
den), OanQ Uiu, Indiërs, 
Chinezen en Maleisiers. 
Het boekje bevat twee
maal de vijf zegels van 
30 sen. 

NieuwCaledonië 
Cagou 
Het nationale symbool 
van het  Franse  Nieuw
Caledonië is de cagou. 
Op de permanente zegels 
van dit eilandengebied is 
al sinds jaar en dag deze 
grote (tot wel een halve 
meter hoge) loopvogel te 
zien. Sinds 1992 ook in 
boekjes. 
Op 6 augustus verschijnt 
er weer zo'n boekje. Het 
wordt een geïllustreerd 
boekje met tien postze
gels van 75 f 

Noorwegen 
Boekje met persoonlijke zegels 
Ook in Noorwegen zijn 
de persoonlijke zegels 
een succes. Men is ermee 
gestart in de herfst van 
2006. Intussen zijn er al 
meer dan één miljoen 
uitgeleverd. 

Op 2 maart van dit jaar 
zag een nieuw zegelka
der het hcht. De zegels 
zijn nu verkrijgbaar in 
boekjes van acht stuks. 
Afgebeeld op de zegels 
is de Hepatica oftewel het 
leverbloempje. Op de kaft 
van het boekje staat ook 
het nieuwe logo van de 
Noorse post. 

Eeuujjeest Bergen Spoorlijn 
De Bergen Line viert dit 
jaarz'n honderdste 
verjaardag. Deze spoorlijn 
verbindt niet alleen Oost
en WestNoorwegen met 
elkaar, maar door z'n 
grote hoogte bezorgt hij 
de reiziger ook de aller
mooiste uitzichten. 
Twee van de op 17 april 
verschenen toeristenze
gels hebben de Bergen Line 
als thema. De andere vier 
showen highliglits van de 
Noorse natuur. De zegels 
zijn alleen in boekjes 
verkrijgbaar. 
De waarden zijn als volgt: 
tienmaal A  binnenland 
(8 k.), tienmaal A  Eu
ropa (10 k.) en tienmaal A 
wereld (12 k.). 

Uruguay 
2008 
Schromelijk laat kan ik nu 
pas melden dat Uruguay 
op 25 september vorig 

posten 
Turistfrimerker 2009 

HettuJaalfde postzcflelboekje uan Uruguai). 

jaar een boekje uitgaf 
met drie zegels: $io, $12 
en $15. De prijs van het 
boekje was $50. De zegels 
hebben betrekking op 
de strijd van een aantal 
steden tegen racisme, dis
criminatie en xenofobie. 
Er zijn 5.000 boekjes 
vervaardigd. 

Verenigde Staten 
Maar e'e'n boekje 
In het vorige nummer 
besprak ik enkele Ameri
kaanse boekjes met de 
nieuwe vlagzegel van 44 c. 
Het blijkt dat de zegel 
volop in rollen, maar 
slechts in één boekje te 
koop is, met tien van deze 
zegels (uitgifte: 5 juni). 

' USA44 "^ 1 

Voor de ajiuisselina met de hele 
vlag maar een stukje ervan. 

Simpsons, een stripcomedy 
die al vele jaren op prime 
time op de Amerikaanse 
televisie uitgezonden 
wordt. Striptekenaar Matt 
Groening vervaardigde 
zelfde tekeningen voor de 
postzegels. 
De zegels zijn uitsluitend 
verkrijgbaar in boekjes 
van twintig stuks, elk 
van 44 c. Bovendien zijn 
er vier kaftvarianten met 
afbeeldingen van één of 
twee van de zegels. 

Zweden 
Nationale parken 
Vier van de vijf Zweedse 
zomerzegels zijn sinds 
14 mei in een boekje 
verkrijgbaar. 
Het zijn plaatjes van 
nationale parken met een 
kenmerkende plant of 
dier: Abisko (het noorde
lijkst gelegen park, met 
de er veel voorkomende 
kogelbloem), Garphyt
tan (centraal Zweden, 
relmuis). Store Mosse 
(Smaland, cranberry) en 
Stenshuued (ZuidZweden 
met de Europese boom
kikker). Aanleiding tot de 
uitgifte is het eeuwfeest 
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Het hortenpaar uit het Amerikaonsc Loueboekje 

De Bergen Spoorlijn op tuiee zegels m een postzegelboekje. 

Hartenurouu; en hartenheer 
Voor de Louezegels van 
dit jaar vond de ontwerp
ster Jeanne Greco mooie 
plaatjes in achttiende
eeuwse Franse speelkaar
ten. Zij koos de harten
vrouw en de hartenheer 
 in Amerika overigens 
koningin en koning  voor 
de zegels in het op 8 mei 
verschenen postzegel
boekje. Het bevat twintig 
zegels van 44 c. 

Simpsons cartoons 
Op 7 mei verscheen er 
in Amerika een boekje 
met plaatjes van de vijf 
hoofdpersonen uit de The 

van het eerste nationale 
park. De inhoud van het 
boekje bestaat uit tien 
zegels van 6 kronen (aan
geduid met breu). 

Bezienswaardigheden 
Op dezelfde datum Icwam 
er ook een boekje uit met 
vier zegels van 12 k. (voor 
prioritypost naar het 
buitenland). Afgebeeld 
zijn de Balder, een houten 
achtbaan van een kilome
ter lengte, de Kaknatornet, 
een radio en tvtoren 
van 155 meter hoog, de 
skischans Lugnet en het 
grootste gebouw van Zwe
den, de Turning Torso. 



KERST EN NIEUWJAARSPOST 2008: 
VOOR 34 CENT EN MINDER 

Sorteercentrum Nieuwegein verminderde de werkdruk 
D O O R F . S . J . G . H E R M S E , S I T T A R D  L I D N E D E R L A N D S E A C A D E M I E V O O R F I L A T E L I E 

Kerst(s)port 
In 2007 verwachtte ik al dat 
het tarief voor de zogenoemde 
'kerstzegels' (TNTPost spreekt 
van 'Decemberzegels') naar 
34 cent zou gaan, zodat het ver

schil met het normale brieftanef 
weer net als voorheen tien cent 
zou bedragen In december 2008 
was het alsnog zo ver De zegels 
met hun randverschijnselen 

Bijna zomer: een mooi moment om terug te blikken op de 

kerst en nieuwjaarspost van het afgelopen jaar. En zoals 

de traditie dat wil, verzorgt onze vaste medewerker voor 

moderne filatelie, Frans Hermse, die terugblik voor u. 

werden door mijn collega Rem 
Bakhuizen van den Bnnk al eer

der op deskundige wijze belicht\ 

Bi) het publiek bestond grote on

duidelijkheid over de vraag hoe 
er met 'oude' zegels van 29 cent 

moest worden gehandeld De in

formatie die hierover door Oom 
TeaelTea werd verstrekt, was zeer 
kang en die kwam bij de meeste 
klanten ook met aan De tips die 
op de achterkant van het velletje 
decemberzegels {afbeelding 1) 
werden gegeven, hadden toen 
gemakkelijk kunnen worden 
uitgebreid met bijvoorbeeld 
'Decemberzegels van 29 cent 

^ . • e f . J ï u f . ' 
'Ik denk aan je!' '5, ;. * 

Tijdens de feestdagen wilt u extra aandacht aan een ander geven. Een kaart sturen ;J 
laat zien dat u aan een ander denkt Post hoort immers bij Kerst en Nieuwjaar net als 
versierde kerstbomen, kaarsen en cadeautjes De Decemberzegels tonen dit jaar al deze 
elementen in één stad kerststemming anno 2008, in een ontwerp van Jet van der Horst 

Tips voor het gebruik van Decemberzegels 
■ Het kortingstarief van € 0,34 is geldig van 18 november 2008 tot en met 4 januari 20C9 

voor ai uw kerst en nieuwjaarskaarten tot en met 50 gram binnen Nederland, Voor 
overige post geldt het standaardtarief van € 0,44

• Na 4 januari 2009 kunt u resterende Decemberzegels blijven gebruiken Frankeer dan 
wei bij tot het standaardtarief 

• Verstuur uw kersten nieuwjaarskaarten m een dichtjeplaku envelop, voorzien van de 
juiste postcode Zo voorkomt u beschadiging en vertraging . 

• TNT Post streeft ernaar uw kerst en nieuwjaarskaarten binnen 3 werkdagen te bezorgen 
• Voor kerst en nieuwjaarskaarten naar het buitenland geldt het normale 

buitenlandtanef Gebruik hiervoor bi| voorkeur de Priorityzegel 

Kijk voor de juiste postcode en voor meer informatie of tips op www tntpost.nl 

Persoonlijke nieuwjaarswensen via de Kaartenservice 
De allerleukste nieuwjaarswensen maakt u zelf op tntpost.nl Daar maakt u snel en 
makkelijk persoonlijke kaarten met een eigen foto en tekst Bezorgd door de postbode 
van TNT Post 

TNT Post wenst u prettige feestdagen! 
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kunnen dit jaar nog worden 
(op)gebruikt zonder bijfranke-
ring'. Niet dus. Het gevolg was 
dat veel klanten hun poststukken 
met 5 cent bijfrankeerden {ajbeei-
d'mgi) of twee zegels van 29 cent 
opplakten {afieelaing^i). Erger is 
dat de TNTPost-medewerkers 
ook niet op de hoogte waren. Zo 
frankeerde het Servicepunt Vijlen 
de kerstpost bij met loketfran-
keerstroKen (qpeeW/Vig 4). Ook 
bleken bij meerdere verkoop
punten geen zegels van 10 cent 
te worden verkocht, die toch 
nodig waren om de December-
zegels na 4 januari te kunnen 
bijfrankeren. Verwezen werd naar 
het postkantoor. Waar zijn die er 
nog?^ Dit leidde tot overfranke-
ringen [afbeelding 5) en dat was 
dus Kassa voorTNTPost. 
Het gebrek aan (juiste) informa
tie leidde tot een bonte verzame
ling van frankenngen. Hieruit 
zou men gemakkelijk een i-kader 

. 1 ^ . 'Kernst 
' eoeeo ' 

GeluKKig 
Nieuuiiaar ( 

inzending kunnen samenstel
len (wie durft?). Allereerst wil 
ik wijzen op een bijzondere 
frankering die niet met het eerder 
genoemde gebrek aan informatie 
te maken heeft. De Postcodelo
terij gebruikte namelijk envelop
pen meteen ingedru We zegel 
met de tekst 'PORT BETAALD 
TNT POST' (afoeelding 6). Het 
zegelbeeld was typografisch 'ver
nietigd'. Het interessante eraan 
is dat voor het zegelbeeld een af 

beelding uit het velle
tje Decemberzegels 
werd gebruikt. Het 
was met moeilijk de 
desbetreffende zegel 
te vinden: het bleek 
om de zegel op posi
tie 4 (respectievelijk 
14) uit het velletje te 
gaan, met links en 
rechts stukjes van de 
zegels op de posities 
3 en 5 (respectie

velijk 13 en 15) - zie afieeldingy. 
Blijkbaar waren de ontwerpers 
bijzonder gecharmeerd van dit 
zegelbeeld want in een adver
tentie die in meerdere dagbladen 
verscheen werd zegel 4/14 ook 
al afgebeeld [afbeelding S). Bij de 
gebruikte zegels van voorgaande 
jaren doken twee kraszegels op: 
een gekrast en een ongeKrast 
exemplaar [afbeeldingen g en iq). 
Het fortuin dat eventueel onder 
de kraslaag van de ongekraste 

zegel schuil gaat is niet meer 
opeisbaar! De oudste zegel die ik 
aantrof was er een van 55 (oude) 
centen uit 1996 [afbeelding n). 
De envelop was bijgefrankeerd 
met l o eurocent, in totaal dus 
35 eurocent. Verder vond ik 
zegels van 60 cent uit 2000 
[afbeelding 72). De zegel van 
27 eurocent (60 cent) uit 2001 
werd ook aangetroffen, eenmaal 
zonder bijfranlering [afbeelding 
73) en eenmaal bijgefrankeerd 
met een zegel van 2 eurocent 
[afbeelding 74). Ook December
zegels uit 2004 en 2005 bleken 
nog ergens in een la te liggen 
[apeeldingen 75 en 76). De zegels 
van ̂ PM Serious Request, even
eens eerder in Filatelie bespro
ken, kwam ik slechts twee keer 
tegen: een keer ongestempeld en 
een keer gestempeld [afbeelding 
77). Dat is toch wel een indicatie 
dat ze weinig gebruikt werden 
(0.4% van alle poststukken). 
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Een nog zeldzamer exemplaar 
is ongetwijfeld de persoonlijke 
postzegel van 34 cent die ik op 
een bnef van de hoofdredacteur 
van dit blad mocht ontvangen 
[apeeldingiS). 
DeKNBLOzegelshebik 
helemaal niet op poststukken 
aangetroffen. Een brief met een 
zegel van de Arabische Emira
ten werd door TNTPost braaf 
afgestempeld [afieeldingig); er 
zijn aanwijzingen dat deze brief 
echt uit deze Arabische golfstaat 
kwam. 
De prijs voorde meest inventie
ve frankering {apeelding 20) gaat 
naar mijn vriend Piet J., wiens 
achternaam ik om voor de hand 
liggende redenen niet voluit durf 
te geven. In een begeleidend 
briefje gaf hij een onnavolgbare 
verklaring van de frankering. Zijn 
explicatie :s blijkbaar door TNT
Post ook niet begrepen, want er 
vond geen beporting plaats. 
Het neoliberale denken, dat ons 

het laatste jaar zo 
veel voordeel heeft 
gebracht, ligt ook 
aan de basis van de 
liberalisering van 
het postwezen. Op 1 
april werd in Neder
land het postmono
polie voor brieven tot 
50 gram opgeheven. 
In Friesland is dat al 
iets eerder gebeurd. 
Bij de Merenpost kon 
men al langer terecht voor 25 
cent en bij FRL Post voor 30 cent 
(afljeelding 21). 
Een andere concurrent op de 
postmarkt is Sandd. Een inwoner 
van Amsterdam gebruikte een 
envelop met de afbeelding van 
een vriendelijk kerstmannetje 
(afl)eelding22). 

Op bezoek in Nieuwegein 
Op uitnodiging van TNTPost 
bracht ik op 22 december, samen 
met mijn collega Edward Froon, 

een bezoek aan het Sorteer
centrum in Nieuwegein. Om 
de werkdruk te verminderen 
(er werden ca. 180 miljoen 
stuks kerst en Nieuwjaarspost 
aangeboden) werd de brieven
buspost op een andere manier 
dan gebruikelijk verwerkt. De 
van de zogenoemde 'outlets' 
afkomstige post, waarvoor de 
gebruikelijke standaard van 24
uursbezorging gold, werd op de 
normale manier verwerkt. Onder 
'outlets' wordt in het postale 

jargon verstaan: postkantoren, 
servicepunten, businesspoints 
en post afkomstig van de afhaal
service van grotel<lanten. Om de 
Sorteercentra te ontlasten werd 
een gedeelte van de uit de brie
venbussen afkomstige post in 
de VBC's (voorheen voorsorteer
centra genoemd) gestempeld. 
Dit gebeurde voornamelijk met 
behulpvan de Klüssendorfma
chines. Vervolgens ging ook deze 
post naar het Sorteercentrum, 
waar in de sorteermachine klein 
(SMK) de procesinformatiecode 
(PRIC) en de sorteerindex (SIX) 
werden aangebracht. Door een 
gebrek aan capaciteit werden de 
PRIC en de SIX op een gedeelte 
van de post niet aangebracht. 
Vervolgens ging de post weer 
naar de VBC's, waar ze op 
loop en huisnummer werden 
gezet. Dit gebeurde voor de 
geïndexeerde post met huisnum
mersorteermachine (HSM). De 
overige post werd echter met de 
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hand gesorteerd, waarvoor een 
groot aantal vakantiewerkers 
werd ingezet. Circa 12% van 
post was niet voorzien van een 
SIX, zodat deze alleen met de 
hand kon worden gesorteerd. 
Met name vierkante enveloppen 
en enveloppen die niet aan het 
minimumformaat voldeden, 
waren niet machinaal verwerk
baar (ajbeelding2^). Van de door 
mij onderzochte 540 poststuk
ken werd 74% in een van de zes 
Sorteercentra gestempeld, de 
rest in de VBC's. Een enkele keer 
komen er ook handstempels 
voor [afieeldingen 24 en 25), met 
name op ondermaatse stuk
ken. Tot mijn verdriet zag ik in 
Nieuwegein ook iemand met een 
rolstempel in de weer. Dit soort 
'vernietiging' wordt door verza
melaars niet erg gewaardeerd 
(afieelding26). 
Vervolgens werd ons in Nieuwe
gein vol trots de Porten Innen 
Machine (PIM) gedemonstreerd 

[ajbeelding 2fi. Gezegd werd dat 
deze PIM uniek is in Nederland, 
ja zelfs in de gehele wereld . 
Als u het afgelopen halfjaar een 
poststuk heeft ontvangen met 
een etiket met de tekst Frankering 
gecontroleerd [ajbeeld'mg 2S). dan 
kun u er zeker van zijn dat uw 
post werd gepimpt (volgens 't 
kofschip: gepimpd). De bedoe
ling is dat alle ongefrankeerde 
en ondergefrankeerde post in 
Nieuwegein wordt verwerkt. Tot 
nog toe gebeurde dit in de VBC's 

(voorheen 'vesti
gingen' genoemd), 
door middel van 
het aanhechten 
van een portkaart 
[ajheeld'mg2C)). Het 
principe van de PIM 
is eenvoudig. De 
on(der)gefrankeerde 
poststukken worden 
met behulpvan een 
lopende band naar 
een zwarte doos ge

voerd. Daar worden ze gewogen 
en worden de adresgegevens 
gelezen, die in een systeem 
worden opgeslagen. Tenslotte 
wordt het poststuk voorzien 
van het eerdergenoemde etiket. 
De computergegevens worden 
naarCendris (een dochtervan 
TNTPost) gestuurd, waar een 
kaart van A5formaat wordt 
aangemaakt [afbeelding2°)■ Op 
de voorkant zit een zelfklevend 
etiket met het adres van het 
beporte stuk. Als deze sticker 

wordt verwijderd, wordt een 
adres in Alphen aan den Rijn 
zichtbaar. Op de kaart moet 
het verschuldigde port worden 
geplakt. Ondergefrankeerde post 
naar het buitenland wordt 
blijkbaar in Amsterdam van een 
stempel voorzien [afiieelding ji). 
Er vindt verder geen beporting 
plaats! 
Tenslotte wil ik nog een voor
beeld tonen van hoe in Oos
tenrijk met ondergefrankeerde 
stukken wordt omgegaan. Het 
stuk wordt geretourneerd aan 
de afzender met het verzoek het 
ontbrekende port bij te plakken 
[ajbeelding22). Dat noem ik nog 
eens klantvriendelijk. 

Met bijzondere dank aan Cor 
Dongstra, Fn/slan 

Noten: 
I: Filatelie 2009/1, pagina 23. 
2: Filatelie 2008/12, pagina's 882 tot 
en met 884. 
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Aan het postkantoor 

Afdeling administratie portstukken 
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SAMENSTELLING: 
DRS. JACQUES SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

NEDERUND 

Nieuw 'merci'-doosje 
De proef in november 
2008 met de voorge
frankeerde verpakking 
'merci'-cliocolaatjes is 
waarschijnlijk een succes 
geweest. Ter gelegenheid 
van Moederdag 200g 
kwam er namelijk een 
vervolgactie; weer een 
doos van 20 chocolaatjes, 
in een verpakking met 
een zegelbeeld van 2.20 
euro. Hij was te koop in 
de grotere postvestigin-
gen en in de kaartenwin-
kel van TNT op Internet. 
De postkantoorprijs was 
deze keer 6.49 euro (dat 
is 54 cent meer dan in 
november) en de internet-
prijs 8.95 euro (inclusief 
een dubbele wenskaart 
met eigen tekst). 
Er zijn duidelijke verschil
len tussen het eerste en 
het tweede 'merci'-post-
waardestuk: 
het eerste heeft vier 
adresregels, het nieuwe 
slechts drie; 
de barcode op de 
achterzijde is gewijzigd 
van 8 714341 053428 in 
8714341055095; 
op de achterzijde zijn 
teksten toegevoegd: Bij 
temperaturen hoger dan 
24° C raden mij aan de 
verzending van merci even 
uit te stellen. Hier openen en 
Voor verzending plakstrip 
verwijderen en dichtplakken. 
Onder de klep bevin
den zich bij het eerste 
postwaardestuk de code 
099933.oii_VK22g5 2-1 
en vijf lege regels. Bij 
het tweede is de code 
09933.i2_VK24479 2, met 
vier lege regels en daarbo
ven de tekst Schrijf hier uu; 
persoonlijke boodschap:. 
Op de zijkant is de tekst 
Tegen warmte beschermen' 
vervallen en achter de 
tekst Ten minste houdbaar 
tot: is nu een witte datum
sticker geplakt in plaats 
van een rode. Op mijn 
internetbestelling zat 
trouwens geen sticker. 

i 'Port betaald'-kaart: 
2 geen postwaardestuk 
= Verschillende lezers 
TT hebben me gewezen op 
/ y een kaart die zij begin 

april ontvingen. De kaart 
maakte onderdeel uit van 
een wedstrijd, waar
bij deelnemers na het 
beantwoorden van enkele 

vragen een 'persoonlijk 
energielabel' toegekend 
kregen en kans maakten 
op het winnen van een 
milieuvriendelijke auto. 
Opvallend aan de kaart 
is de rechterbovenhoek, 
waarin een zegelbeeld is 
afgedrukt dat ontleend 
is aan de postzegel van 
44 cent in het type 'Denk 
Groen Doe Groen'. Het 
zegelbeeld is echter gro
ter dan de voorbeeldzegel 
en het vermeldt geen 
waardeaanduiding, maar 
de tekst Port betaald, met 
daarnaast het logo van 
TNTPost. 
De vraag volgt dan: is 
dit een postwaardestuk? 
Kort gezegd: nee. Het is 
blijkbaar een reclame-
kaart van TNTPost die 

aan een (groot?) aantal 
adressen is verstuurd. 
Een leuk poststuk, maar 
geen postwaardestuk. De 
opgedrukte zegel is een 
'PortBetaald'-zegel, zoals 
die ook gebruikt worden 
als plakzegel op partij-
enpost (maar deze zegel 
als plakzegel heb ik nog 
nooit gezien). 
Om tot de postwaar-
destukken gerekend te 
kunnen worden, moet er 
bij een poststuk sprake 
zijn van vooruitbetaling: 
men koopt vandaag een 
briefkaart, die men later 
kan gebruiken. Bij partij-
enpost wordt de rekening 
door de verzender niet 
vooraf betaald, maar bij 
aanlevering van de stuk
ken, of zelfs nog daarna. 

Wat is jouw energielabel? 

T N T Post maak t ztch st«rk voor een 
groenere were ld 
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NIEUWE UITGIFTEN 

Aland 
De post van Aland heeft 
een set van drie briefkaar
ten uitgebracht met als 
thema 'Eilandenrijk'. Drie 
verschillende kaarten, 
waarvan een ronde, met 
verschillende zegelbeel-
den, uitgiftedatum 8 mei 
2009. 

Duitsland 
De 250ste geboortedag 
van August Wilhelm Iff-
land werd op g april 200g 
herdacht met de uitgifte 
van een envelop (formaat 
C5) [i]. IfBand (1759-
1814) was acteur, toneel
schrijver en leider van 
een theatergezelschap. 
Hij is de naamgever van 
de belangrijkste Duitse 
toneelprijs: de IJland-
Rmg. Het zegelbeeld (55 
eurocent) van de envelop 
is ontieend aan de post
zegel 'Schiller-jaar'uit 
2005. Links op de envelop 
ziet men een portret van 
Iflfland, een citaat uit zijn 
Verzameld Werk en uitleg 
over de Iflland-Ring. 

Op de gecombineerde 
postzegelmanifestatie 
IBRA/NAPOSTA/Internatio-
nale Briefmarken Messe in 

Essen (mei 200g) werd 
als Messeganzsache een 
envelop uitgebracht 
een ingedrukte zegel 55 
eurocent 'Dag van de 
Postzegel/ Eichstättbrief' 
[2]. Links op de envelop 
staat de tekst '160 jaar 
Duitse postzegels' met 
een afbeelding van een 
postkoets op een markt
plein plus het embleem 
van de Bond van Duitse 
Filatelisten (BDPh). 
In de catalogus zat een 
voorgeadresseerde Plus-
brief aan met zegelbeeld 
'Dag van de Postzegel 
2008' en een tentoonstel-
lingsstempel [3]. 

Estland 
Briefkaarten uit Esdand 
zijn voorzien van een 
volgnummer, wat voor de 
verzamelaar gemakkelijk 
maakt te zien of zijn col
lectie compleet is. Sinds 
mijn laatste melding (in 
september 2008) zijn de 
volgende kaarten versche
nen: 
120 jaar tram in Tallinn; 
zegelbeeld paardentram, 
illustratie stadsbeeld met 
moderne tram (nr. 45, 
september 2008); 
90 jaar Technische Uni
versiteit Tallinn; zegel
beeld embleem, illustratie 
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Studenten op campus (nr. 
46, september 2008) [4]; 
Olympische zilveren 
medaille voor roeiers 
Jaanson en Endrekson; 
zegelbeeld roeiers in 
boot, illustratie roeiers na 
medaille-uitreiking (nr. 
47, september 2008) [5]; 
WK Sumo-worstelen; 
zegelbeeld logo van het 
WK, illustratie stieren
beeld in schijnwerpers. 
Op de achterzijde in 
lichtbruine onderdruk: de 
sporthal van Rakvere (nr. 
48, oktober 2008); 
Postzegeltentoonstelling 
Hiiu Ruut in Kardia; ze
gelbeeld gestileerde post
zegel met achtergrond 
watervlakte, illustratie 
tentoonstellingslogo op 
watervlakte (nr. 49, okto
ber 2008); 
50 jaar Filatelistenvereni
ging Tallinn; zegelbeeld 
uitsnede uit stadsgezicht, 
doorlopend over de 
gehele adreszijde (nr. 50, 
eind 2008); 
85 jaar Olympisch Comité 
Esdand; zegelbeeld logo 
met Olympische ringen; 
illustratie gewichthefFer 
Alfred Neuland, eerste 
gouden medaille voor 
Estland in 1920 (nr. 51, 
eind 2008); 
Museum in Kumu, Euro

pees Museum van 2008; 
zegelbeeld jubileumtekst, 
illustratie schilderij 
'Landschap met rode 
wolk' van Konrad Mägi 
(nr. 52, eind 2008). 

Finland 
Bij de postzegelemissie 
'Sauna' van 6 mei 200g 
zijn vijf maximumkaarten 
uitgebracht (nummers 85 
tot en met 89). De 'Port 
betaald'-zegelbeelden 
wijken af van de postze
gels op de beeldzijde en 
kunnen dus een aardige 
aanvulling op het thema 
zijn. Prijs van de set is 
7.00 euro. 

Frankrijk 
Enveloppen met een 
barcode waarmee de 
voortgang in het postver-
keer gevolgd kan worden 
(Track & Trace), worden 
in Frankrijk uitgegeven 
onder de naam Lettre Suivi. 
Sinds 2 maart 2009 is 
er een nieuw exemplaar 
beschikbaar in formaat 
C5, voor een prijs die 
varieert van 1.91 euro voor 
een los exemplaar tot 1.69 
euro per stuk bij bestel
lingen van meer dan 
100.000 stuks [6]. Of er 
klanten zijn die dergelijk 
aantallen bestellen, is 

mij niet bekend. Het lijkt 
me een heel werk om al 
die enveloppen met hun 
individuele barcode te 
volgen... 

Hongarije 
Op 24 april 2009 werden 
twee voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten uitge
bracht: 
220 jaar aansluiting van 
de stad Kiskunhalas op 
het postnetwerk [7, 8]. 
Zegelbeeld 75 f postkoets 
en posthoorn; beeldzijde: 
stadsgezicht met wapen, 
tekst en ingetekende 
postkoets met vierspan; 
100 jaar zelfstandige 
Jezuïetenorde in Hon
garije en H. Hartkerk in 
Pest [9, lo]. Zegelbeeld 
75 f Madonna met Kind; 
beeldzijde: hoofdaltaar in 
de kerk, portret van het 
eerste hoofd van de Orde 
in Hongarije, Christus
beeld, buitenzijde kerk, 
orgel en jubileumem
bleem. 

Italië 
De Nationale Filatelisti-
sche Manifestatie vond 
dit jaar op 27, 28 en 29 
maart plaats in Milaan. 
Zoals gewoonlijk werd er 
een gelegenheidsbrief-
kaart uitgegeven met 

herdenkingstekst en em
blemen. In het zegelbeeld 
(0.60 euro) zien we een 
afbeelding van de colon
nade van de San Lorenzo: 
zestien zuilen die vroeger 
deel uitmaakten van de 
kerk San Lorenzo Maggi-
ore in Milaan. Ook in het 
bijbehorende eerstedag-
stempel is de colonnade 
afgebeeld. 

Liechtenstein 
De post van Liechtenstein 
houdt er wat postwaar-
destukken betreft een 
bescheiden uitgiftebe-
leid op na. Daarom is 
het aardig twee nieuwe 
voorgefrankeerde prent
briefkaarten te kunnen 
melden. De kaarten zijn 
op 8 juni 2009 uitgegeven 
bij de postzegelemissie 
'Kasteel Vaduz in de vier 
seizoenen (I)' en hebben 
als zegelbeeld respectie
velijk 1.30 f 'Lente' [11] 
en 1.80 f 'Zomer' [12]. 
Op de beeldzijde van de 
kaarten staan foto's van 
het kasteel. De prijs van 
de kaarten ligt een halve 
frank boven de nominale 
waarde. 

Verenigde Staten 
Op 17 april 2009 versche
nen briefkaarten met 

zegelbeeld 28 dollarcent 
'Koi karper'. Het gaat 
om twee losse kaarten 
met elk een verschil
lend zegelbeeld en een 
dubbele kaart waarvan de 
vraagkaart met het ene 
zegelbeeld is bedrukt en 
de antwoordkaart met het 
tweede. Per losse kaart 
wordt een papiertoeslag 
van 3 dollarcent bere
kend, zodat de enkele 
kaarten 0.31 euro kosten 
en de dubbele kaart 
$0.62. 

Zwitserland 
De beroemde tentoon
stelling NABA, die voor 
het eerst in 1934 werd 
gehouden, is het thema 
van een voorgefrankeerde 
prentbriefl<aart die op 8 
mei 2009 in Zwitserland 
verscheen [13]. In het 
zegelbeeld (i f) zien we 
de postwagon die in de 
jaren 1901-1931 achter de 
tram in Limmattal gekop
peld was. De beeldzijde 
van de kaart toont een 
rondvaartboot die langs 
de Fraumünsterkerk, de 
St.-Peter en het post
kantoor vaart. Aan het 
postkantoor is een banier 
gehangen met een afbeel
ding van het tentoonstel
lingsblokje NABA 1934. 
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3 en 4 juli 2009. 
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

• KIJKDAGEN: maandag 29 juni t/m donderdag 2 juli 
van 10.00 tot 16.00 uur. Vrijdag 3 juli van 10.00 tot 19.00 uur. 
Zaterdag 4 juli van 8.30 tot 12.30 uur. 

• VEILING: vrijdag 3 juli vanaf 17.00 uur, de zgn. 
'kleine kavels'. Zaterdag 4 juli vanaf 13.30 uur de 
verzamelingen, partijen en dozen. 

• Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
• Veiling 163 wordt gehouden op 18 en 19 september 2009. 

Tevens renteloze voorscliotten op grotere kollekties. 

1/1/. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 
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SAMENSTELLING: DR. PIETBRHOUDEWIND, EMAIL: p houdewmd@woImaiI.nl 

De tariefverhoging van 2 janu

ari 2009 had gevolgen voor de 
waarden die uit de automaten 
komen: Standaard Europa ging 
van 0.70 naar 0.74 euro; Priority 
Europa van 0.75 naar 0.77 euro 
en Priority Wereld van 0.92 naar 
0.95 euro [i] . 

€ 0.77 1 
•m 

€0,95 1 

Einde aConautomaten 
De aConautomaten bij de Super 
de Boersupermarkten waren al 
sinds 9 oktober 2008 verdwenen, 
nu zijn ook de aConautomaten 
met de nummers TNT 00102 
en TNT 00104 bij de Kruidvat

vestigingen in Hoofddorp en 
Veenendaal op 30 maart 2009 
verwijderd. 
De evaluatie van de pilot toonde 
aan dat gebruik en kosten van 
de automaten niet in de juiste 
verhouding tot elkaar staan. 
Mocht de techniek goedkoper 
worden dan is toepassing van de 
automaten opnieuw mogelijk. 
De sluiting van de postkantoren 
heeft ook effect op de Wincor 
Nixdorfautomaten: op 2 april jl. 
sloot het postkantoor Heemstede 
en dat betekende ook de laatste 
dag van gebruik van de Wincor 
NixdorfPropostal automaten 
PKoooooi en PK000002 aldaar. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Aland 
= Op 2 februari 2009 verschenen 
° op Aland nieuwe automaatstro

■̂  ken met de afbeelding van een 
; zeilboot en een Russische boei. 
^ De serie bestaat uit de waarden 
^ 0.65, 0.75, 0.80 en 0.90 [2]. 

Australië 
In de serie Kangoeroes en 
Koala's verschenen de volgende 
CPSuitgiften: 
i605'o8 Lions Darium 08 
i i  io 'o8 Stampex 2008 
i2io'o8 Congress 2008 
25io'o8 Salisbury 2008 

België 
Op 21 februari 2009 was in 
Pleuris een Amielautomaat met 
speciaal papier opgesteld, ter 
promotie van Antverpia 2010. De 
automaat leverde vier verschil

lende automaatstroken met de 
bedrukking ' i ' , '2 ' , 'Europa i ' 
en 'World i ' . De oplage bedroeg 
2.417 stuks [3]. 

Faeröer 
De eerste automaatstroken van 
Faeröer verschenen op g oktober 
2008. De ingebruikneming 
van de (enige) aConautomaat 
in Torshavn is enkele malen 
verschoven, omdat er een porto

verhoging was gepland die door 
het parlement eerst goedgekeurd 
moest worden. 
De automaatstroken van de 
filatelistische dienst hebben een 
kleine waardeopdruk [6], terwijl 
de automaatstroken uit de aCon

automaat van een grote waar

deopdruk zijn voorzien [7]. 
De serie bestaat uit de waarden 
6.00,8.00,10.00 en 12,00 k. 

Op 7 maart 2009 was de Amiel

automaat in Menen, met speciaal 
papier voorzien van de bedruk

king Preserve the Polar Regions and 
Glaciers. De oplage was 2.530 
stuks [4]. 

*m 'icmp§ 

/ <\ 

Wh 12.00 

1200 
000^?n00015 

'S-tvK-

^ 
12.00 

cc 
iS 

/^^^ 'STUK, 

12.00 

Cyprus 
De automaat in oude stad van 
Nicosia levert sinds 9 juni 2008 
automaatstroken op groen 
posthoornpapier in eurowaarden 
zonder automaatnummer. De 
andere Amielautomaten zijn 
voorzien van klaproos en aman

delbloesempapier en leveren 
automaatstroken in eurowaarden 
met automaatnummer. 

Denemarken. 
Tijdens de postzegeltentoonstel

ling in Fredericia op 7, 8 en 9 
november 2008 verscheen een 
speciale automaatstrook [5]. 
Op 10 juni jl. verschenen stroken 
in een nieuw ontwerp, met 
afbeeldingen van waterwerken 
en bestemd voor de aConauto

maten. 

Frankrijk 
Tijdens de 62ste Salon Philatelique 
d'automne in Parijs (6 november 
2008) waren vijf LISAi automa

ten in gebruik. De serie bestond 
uit de waarden 0.50, E 0.50, 
0.65 Prioritaire en Lettre 0.88 [8]. 

SAION PHILATÉUOUE M PRiNTf MPS] 
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Vanaf 27 maart 2009 werd in 
Macon de Salon Philatelique de 
Prmtemps gehouden. Na de tarief

verhoging van 2 maart jl. lever

den de drie LISAi automaten de 
volgende waarden: 0.51, E 0.51, 
P 0.70 en Lettre 0.90 euro [9]. 

Op de Exposition Philatelique Inter

regionale in Raedersheim (4 april 
2009) waren twee LISA2 auto

maten geplaatst die automaat

stroken leverden met een afbeel

ding van een typisch val<werkhuis 
en een ooievaar. Voor het eerst 
was de nieuwe serie geprogram

meerd: 0.51, 0.56 Lettre prioritai

re, 0.70 Prioritaire, 1.50 MINIMAX 
en voor aangetekende brieven 
RLI AREUR4.36, RL2AREUR4.96 
enRL3 AREUR5.86. 

FransPolyneslë 
Ter gelegenheid van het 50jarig 
bestaan van eigen postzegels van 
FransPolynesié verschenen op 
6 november 2008 drie speciale 
automaatstroken met uitsneden 
van postzegels uit 1958: jonge 
man, jonge vrouw en Polynesisch 
kruis. De automaatstroken heb

ben vrij hoge nominale waarden: 
100, 360 en 720 CFP. De oplage 
bedraagt 1.500 series. 

GrootBrittannié 
Na 23 jaar en vijfFRAMAau

tomaten zijn er weer automaat

stroken in GrootBrittannié. De 
eerste Wincor NixdorfPropostal 
automaat werd op 8 oktober 
2008 in gebruik genomen, in 
Bristol. Er zijn vijf knopwaarden 
(Fast Stamps), met de volgende 
teksten: ist CLASS Up to 1005 (In

land), ist LARGE Up to loofl (Inland), 
Europe Up to 205, Worldwide Up to 
105 en WorlduJide Up to 20g [10]. 

r ' Class 
Up to lOOg j ^ 

02051120008303 .»^rf*

1" Large 
Up to lOOg 

020511 2000833^. 

Europe 
Up to 20g 

4^%\l 2000454E. 

Worldwide 
Up to lOg 

0205112000401' 

Worldwide 
Up to 20g 

020511 2000838C' 

Ierland 
De filatelistische dienst van Ier

land levert automaatstroken met 
nummer 0250 en datum A 203 
= 21 juli 2008. Sinds 21 juli 2008 
zijn er weer strokenautomaten in 
het land. Twee Wincor Nixdorf

automaten werden in Dublin 
in gebruik genomen, maar na 
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enkele dagen buiten gebruik 
gesteld. Er waren problemen met 
het voordrukpapier (met fosfor
streep rond het zegelbeeld) en 
daarom werd een tweede oplage 
(met drie fosforstrepen in het 
midden) gedrukt. De automaat 
bij het hoofdpostkantoor van 
Dublin was op 6 oktober slechts 
één dag in bedrijf, met het oude 
voordrukpapier, een onjuist 
standplaatsnummer 4567 123 en 
als datum A 280 (280ste dag van 
2008 ofwel 6 oktober 2008). Dit 
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standplaatsnummer werd later 
gecorrigeerd in 9802 ooi. Sinds 
oktober 2008 wordt papier in 
drie automaten uitgeprobeerd: 
op 6 oktober 2008 in automaat 
9802 (DublinLuchthaven) en 
vanaf eind oktober 2008 in 
automaat 9804 (DublinMerrion) 
en in automaat 9805 (Tallagh) 
[11]. In november 2008 zijn nog 
twee Wincor Nixdorf automaten 
geplaatst: automaat 9803 (Blan
chardstown) en automaat 9806 
(Greystones). 

Israël 
Op 8 december 2008 verschenen 
de jaarlijkse kerststroken. Op i 
januari jl. werden de SIMAauto
maten voorzien van stroken met 
de afbeelding van een zwerm 
vogels, als voorbode van de serie 
automaatstroken met afbeeldin
gen van inheemse roofvogels: 
vale gier, adelaar en valk [12,13]. 

Ter gelegenheid van het bezoek 
van paus Benediktus XVI aan 
Israël verscheen op 4 mei 2009 
een speciale automaatstrook. 

Noorwegen 
De Noorse post heeft sinds 23 
oktober 2008 een nieuw logo. De 
automaatstroken met de afbeel
ding van een ijsbeer en vier vlin
ders zijn voorzien van dit nieuwe 
beeldmerk van de post [14]. 

Oostenrijk 
Van 21 november 2008 tot en 
met 6 januari 200g waren de 
Sielaffautomaten in Christkindl 
voorzien van de beide voordruk
ken met wintermotieven. Ze 
leverden stroken met bedrukking 
Clinstiandl 08. Andere uitgiften: 
op 5 december 2007 Numiphil 
2008 en de PhilaShops in Wenen 
en Salzburg met de aanduiding 
PhilaShop loig, 107g en 501g. 

Portugal 
De stroken met brandweerhel
men waren in de automaten 
verkrijgbaar van 30 mei tot 30 

oktober 2008. Op i augustus 
2008 zijn de tarieven in Portugal 
verhoogd; de serie bestaat nu uit 
de waarden 0.31, 0.55, 0.57, 0.67 
en 0.80 en CA 0.47 en 1.85 euro. 
Op 31 oktober jl. werd nieuw 
voordrukpapier ingezet ('50 jaar 
Bloeddonorinstituut') voor alle 
typen Amiel, Crouzet, NewVi
sion en SMD. De serie werd op 
15 april 2009 gevolgd door een 
nieuwe (thema 'Recycling'). 

Taiwan 
De voor i december jl. geplande 
uitgifte op roze Tungbloesem
papier werd op het laatste 
moment afgeblazen, omdat de 
bedrukking vlekkerig was. 
Op 15 december 2008 verscheen 
een speciale automaatstrook ter 
gelegenheid van de opening van 
het rechtstreeks postverkeer met 
China op die dag. Het ontwerp 
toont twee witte duiven die 
samen een brief bezorgen. 
Op 26 december 2008 werden ter 
gelegenheid van de nieuwjaars
tentoonstelling 'Jaar van de Os' 
in Jonghü uit automaat nummer 
083 automaatstroken met groene 
opdruk verstrekt. 
Ter gelegenheid van een verza
melaarsbijeenkomst in Tainan 
was automaat nummer 088 
voorzien van een paars lint. 
De uitgestelde uitgifte op roze 
Tungbloesempapier (nieuwe 
druk) is uiteindelijk op 15 april 
2009 verschenen. 

INDRUKWEKKENDE BOODSCHAPPERS VAN 
HET KLEINE STAATJE LIECHTENSTEIN 
Het lijkt misschien nog ver weg, 
maar over drie jaar viert Liechten
stein de honderdste verjaardag 
van zijn eerste postzegeluitgifte. 
Verzamelaars, postzegel en 
Liechtensteinliefhebbers kun
nen zich nu al verheugen op het 
feit dat er dan, in 2012 dus, een 
grote Liechtensteinse postzegel
tentoonstelling zal worden 
gehouden. Vanuit Liechtenstein, 
om precies te zijn vanuit de 
burelen van Philatelie Liechtenstein, 
ontvangen we nu al het bericht 
dat er op die expositie tal van 
innovatieve zaken te zien zullen 
zijn. En ook wordt er gewerkt 
aan een interessante terugblik op 
de geschiedenis van de filatelie in 
Liechtenstein. 

Enthousiaste verzamelaars 
Postzegels uit het Vorstendom 
Liechtenstein bezorgen verzame
laars van over de gehele wereld 
een plezierig gevoel; sommige 
van die verzamelaars leggen 
zelfs een laaiend enthousiasme 
voor de zegels van het kleine 
staatje aan de dag. En dat is niet 
zo verwonderlijk: Liechtenstein 
geeft niet alleen geregeld mooie 
postzegels uit, maar verrast fila
telisten die daarvoor gevoelig zijn 
ook vaak met noviteiten die de 
uitgiften een extra cachet geven. 

We schreven daarover al eerder in 
Filatelie. 
Liechtensteinse postzegels zijn 
in ieder geval al vele tientallen 
jaren populaire en bijzonder fraai 
verzorgde boodschappers van 
het Vorstendom in het buiten
land. De zegels kenmerken zich 
door een grote verscheidenheid 
aan thema's en uiterst verzorgde 
ontwerpen. Daarnaast wordt het 
door verzamelaars ook gewaar
deerd dat Philatelie Liechtenstein 
er op let dat de oplagen niet al 
te groot zijn en dat er voor elke 
emissie de juiste druktechniek 
wordt gekozen. 

Gratis informatieservice 
Een ander sterk punt van de 
filatelistische dienst van de 
Liechtensteinse posterijen is de 
dienstverlening die aan filate
listen wordt geboden. Philatelie 
Liechtenstein zorgt er voor dat zijn 
abonnees in de gehele wereld die 
regelmatig de nieuwe postze

geluitgiften franco en vrij van 
overige kosten thuisgestuurd 
krijgen. Wie daarvoor belangstel
ling heeft kan van de mogelijk
heid gebruik maken om nieuws
brieven per email toegestuurd te 
krijgen. Of u kunt ook, als u aan 
een meer traditioneel middel de 
voorkeur geeft, viermaal gratis 
een mooie brochure thuisge
stuurd krijgen, met daarin 
informatie over de binnenkort te 
verschijnen nieuwe uitgiften. 

PHILATEL IE L IECHTENSTEIN 

PHILATELIE LIECHTENSTEIN 

PHILATELY LIECHTENSTEIN 

Liechtensteinische Post AG 

Jaarcollecties 
Philatelie Liechtenstein verkoopt 
ook voor diegenen die daarvan 
houden speciale mapjes, boeken, 
kunstdrukken, nostalgische 
platen en dergelijke. Heel po
pulair zijn de jaarboeken die de 
dienst uitgeeft: ze bevatten alle 
postzegels die in de loop van een 
jaar zijn verschenen, met daar 
bij inhoudelijke en technische 
informatie over de zegels. De 
teksten in deze jaarboeken zijn 
 net zoals het geval is met de 
andere publicaties  in het Duits 
en Engels vervat. 
Meer informatie wordt verstrekt 
door Philatelie Liechtenstein, 
Liechtensteinische Post AG, 
Postfach 1000, 9490 Vaduz 
(Liechtenstein). Zie ook de web
site ivww.philatelie.li. 



STUDIEGROEP VELRANDBUZONDERHEDEN 
PUBLICEERT NIEUWE HANDBOEKEN 
Onderzoek was soms lastig, maar altijd interessant 

D O O R H E N K H O S P E R S , H O O G E V E E N 

Toen de Studiegroep Velrand-
bijzonderheden in 2001 haar 
25-jarig bestaan vierde, werd 
besloten in een eigen cadeau te 
voorzien en wel in de vorm van 
een handboek Plaat- en etsing-
nummers. De uitdaging bestond 
er daarbij uit om alle bestaande 
inventarisaties te bundelen, het 
resultaat te vergelijken met de 
grote verzamelingen en met 
datgene dat aanwezig is in het 
Museum voor Communicatie 
in Den Haag. Vervolgens moest 
dit allemaal van kleurrijke il
lustraties worden voorzien en in 
een handzaam formaat worden 
uitgegeven. 

Van 20on tot 2005 verscheen 
elke drie maanden een losbla
dige uitgave. In totaal werden 
zo zestien afleveringen van 64 
pagina's vervaardigd. Er bleken 
vier banden nodig om het resul
taat - ruim duizend pagina's - op 
te kunnen bergen. Niemand had 
bij de aanvang van dit project 
verwacht dat het handboek zó 
omvangrijk zou worden. Bijna 
een kwart van alle pagina's be
vatte afbeeldingen in full colour, 
die niet alleen voorbeelden van 
bepaalde emissies laten zien, 
maar vooral ook afwijkingen, zo
als dubbel gebruikte nummers, 
meerdere typen per nummer, 

enzovoort. Behalve de plaat- en 
etsingnummers zijn ook steeds 
de kniptekens opgenomen. Wie 
hier meer over wil weten vindt 
informatie in Filatelie van juli 
2002 (pagina's 598 en 599). 

Nadat deze klus voltooid was, 
gingen er stemmen op ook de 
plaat- en etsingnummers van 
de Overzeese Gebiedsdelen in 
kaartte brengen. Maar voor een 
relatief kleine vereniging - de 
Studiegroep Velrandbijzonder-
heden telt ruim honderd leden 
- was dat niet alleen organisato
risch, maar vooral ook financieel 
een flinke klus. Gelukkig bleek 

een aantal veilinghouders bereid 
als sponsor van dit nieuwe pro
ject op te treden. 

Nederlands-Indië 
In 2006 werd begonnen met het 
in kaart brengen van de plaat- en 
etsingnummers van Neder
lands-Indië. Al snel bleek dat de 
omvang van de verzamelingen 
op dit gebied maar gering was. 
Gelukkig bleek ons lid Hans Ver
schuur bereid te helpen. Hans 
beschikte over bijzonder veel 
kennis van de postzegels van 
Nederlands-Indië. Het samen
stellen van het handboek Neder
lands-Indië bleek desondanks 

Lmks: 1. De druklarstckcns 
22 (gebruikt voor de blauwe 
opdruk) en 88 ujerden niet op 
Nederlandse vellen ^ebruilrt. 
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Links: 2. Ncderlands-
Indre (NVPH-nummer 
171} met drukkersteken 
25 In Nedcrlands-
[ndie werd de rode 
opdruk aangebracht 
(zonder drukkerste
ken), ujaarbij bonen 
de opdruk op zeijcl 8 
een extra rode punt 
aanwezig is. 

Bouen: 3 NVPH-nummer 272 met het drukkersteken 
op de uelrand bij de tussenstrook. 

Onder: 5. Zegels uit de doorlopende reeks etsingnummers 

wmmrnm 
4. Op de onderuelrand staat een kruisje, rechts-
bouen, bijna in het zegelbeeld, zien we een hoelrteken 
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een veel lastiger klus dan dat van 
Nederland. Gelukkig heeft Hans 
tot aan zijn overlijden in 2006 
zijn kennis kunnen inbrengen. 
Tijdens het onderzoek bleken re
gelmatig afwijkingen te bestaan 
ten opzichte van de Nederlandse 
postzegel uitgiften en velrandver-
schijnselen. 
Zo zijn bijvoorbeeld van de 
zegels met de NVPH-nummers 
132 en 133 respectievelijk dertien 
en tien oplagen vervaardigd, 
waarbij de eerste zes, respectie
velijk zeven oplagen in vellen van 
vijftig zegels werden gedrukt en 
de overige oplagen in vellen van 
honderd zegels. Zoiets komt bij 
de Nederlandse zegels niet voor. 
Veel Nederlands-Indische zegels 
zijn in Nederland gedrukt. Het 
is niet venwonderlijk dat er 
velrandverschijnselen zijn die 
grotendeels overeenkomen met 
die van de Nederlandse zegels. 
Omstreeks 1900 werden de 
velranden voorzien van drukkers-
tekens; sommige drukkerstekens 
die voor de Nederlands-Indische 
vellen zijn gebruikt komen echter 
op Nederlandse vellen niet voor 
[ajbeelding 1). 

Op veel zegels van Nederlands-
Indië zijn opdrukken aange
bracht, vaak in Nederlands-Indië 
zelf, zoals bij de zegel met 
NVPH-nummen7i {afbeelding2). 

Een andere bijzondere zegel 
bleek NVPH-nummer 272, In 
Nederland zijn veel postzegels 
in dubbelvellen (vaak tweemaal 
tweehonderd zegels) gedrukt; de 
etsingnummers staan dan op de 
beide (loket)vellen, meestal bo
ven zegel 5 of 6. Deze zegel is in 
vellen van vier blokken (loketvel-
len) van honderd zegels gedrukt: 
twee blokken naast elkaar en 
twee boven elkaar, gescheiden 
door een witte tussenstrook. 
De telcijfers lopen bij de boven 
elkaar gedrukte blokken door 
van 1 tot 20. Hierdoor ontstaan 
dus loketvellen met telcijfers 
11 tot 20 in plaats van 1 tot 10. 
De drukkerstekens ('1 L' en '1 
R' in meerdere types) staan op 
de velrand bij de tussenstrook 
[ajheeld'mgfi-
Merkwaardig zijn ook de kruisjes 
en andere tekens die op de vel
rand en (bijna) op de zegel-zelf 
zijn aangebracht (apeelaing4). 
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6. Enkele uoorbeelden 
van de doorlopende 

nummerserie van druk
kerij G. Ko!lf& Co. 

Onder: 7. Veel zetjds zijn van opdrukken voorzien tijdens de Japanse bezetting. 

Bij de Nederlandse zegels is 
sprake van een grote, doorlo
pende reeks etsingnummers, de 
zogenaamde Veth-reeks. Ook bij 
de zegels van Nederlands-Indië 
kennen we zo'n doorlopende 
reeks. Deze reeks bestaat uit de 
series 'Karbouwen' en 'Koningin 
Wilhelmina', aangevuld met 
enkele bijzondere emissies {af
beelding ß). De etsingnummers 
lopen van i tot 171. 
Naast de vele in Nederland ge
drukte zegels zijn er ook zegels 
in Nederlands-Indië gedrukt, bij 
drukkerij C. Kolff en Co. Helaas 
is hiervan nauwelijks docu
mentatie beschikbaar, zoals de 
geschiedeniskaarten die we van 
Nederlandse uitgiften kennen. 
Bij KolflF heeft men een eigen 
doorlopende serie etsingnum
mers gebruikt, lopend van 1 tot 
45. Benalve alle zegels in het 
type-Van Konijnenburg werden 
ook andere zegels in deze reeks 
opgenomen, zelfs portzegels. 
Enkele voorbeelden zijn weerge
geven in afbeelding 6. 
Veel zegels van Nederlands-Indië 
zijn gebruikt tijdens de Japanse 
bezetting. Talloze opdrukken 

zijn op deze zegels aangebracht. 
Wellicht is het mogelijk ooit nog 
eens een onderzoek te doen 
naar en een inventarisatie te 
maken van de drukkerstekens 
en etsingnummers die hierop 
voorkomen. Enkele voorbeelden 
ziet u in afbeelding y. 

Nederlands Nieuw-Cuinea 
Nadat de inventarisatie van de 
Nederlands-Indische velrand-
bijzonderheden was afgerond, 
werd er begonnen aan de zegels 
van Nederlands Nieuw-Guinea. 
Gezien het kleine aantal zegels 
en emissies was deze opgave 
redelijk snel geklaard. Enkele 
voorbeelden zijn opgenomen in 
afbeelding 8. 
Toen echter de UNTEA-serie 
aan de beurt was, ontstonden 
de problemen. Het heeft lang 
geduurd en veel onderzoek 
gevergd om ook deze serie te 
documenteren. De opdruk is 
aangebracht op restanten vellen 
die nog in voorraad waren en er 
is niet bijgehouden welke etsing
nummers op deze vellen staan. 
Behalve de gewone opdrukken 
die in Nederlands Nieuw-Guinea 
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Boven en rechts. 
8. Enkele voor

beelden uan zegels 
met velrand

verschijnselen 
van Nederlands 
NieuuJ-Guinea 
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zijn aangebracht  eerste druk of 
Hollandia Idruk genoemd (af
beelding 9)  verschenen er ook 
nog zegels met een opdruk klei
ne (Hollandia II) en grote letters 
(Hollandia III). Hierna versche
nen ook nog de opdrukken die in 
Nederland zijn aangebracht: de 
zogenoemde tweede druk ofwel 
Haarlemse druk {afieelding 70). 
Zelfs kopstaande opdrukken 
komen voor (afljeelding 11). 
Gelukkig kon mede aan de hand 
van de kniptekens die in de 
oorspronkelijke vellen (zonder 
opdruk) waren aangebracht, de 
uitgebreide lijst van oplagen met 
etsingnummers en kniptekens 
worden samengesteld. 
De drie hoofdstukken Neder
landslndië, Nieuw Guinea en 
UNTEA zijn samengevoegd in 
één band. 

Suriname 
Toen het handboek Nederlands
Indië gereed was, is met de 
inventarisatie van de velrand
bijzonderheden van Suriname 
begonnen. Hierbij deden zich 
dezelfde problemen voor als bij 
de zegels van Nederlandsln
dië. De omvang van bestaande 

NEDERLANDS 

verzamelingen is gering. Ook het 
Museum voor Communicatie 
heeft geen complete verzameling 
en ook zijn er niet altijd geschie
deniskaarten beschikbaar. Toch 
is het gelukt een uitgebreide 
(zij het dan waarschijnlijk niet 
complete) inventarisatie te 
vervaardigen. 
Veel zegels van Suriname 
zijn in Nederland gedrukt. De 
velrandbijzonderheden komen 
veelal overeen met die van de 
Nederlandse zegels. Een uitzon
dering vormt het drukkersteken 
58 (afieeiding 12), dat niet voor 
Nederlandse en ook niet voor 
NederlandsIndische zegels is 
gebruikt. 
Toen drukkerij KolflF&,Co in 
Batavia in 1941 postzegels voor 
NederlandsIndië ging drukken, 
heeft ook Suriname aan deze 
drukkerij opdrachten verstrekt. 
KolfTvoorzag de velranden ook 
hier weer van een eigen door
lopende serie etsingnummers 
(van 1 tot 11, zie apeelding ij). 
Door de oorlogsomstandighe
den ontstonden problemen met 
de leveringen van postzegels. De 
Surinaamse PTT bestelde in 1941 
zelfs postzegels bij Bradbury, 

Links: g. Zegels 
met UNTEA
opdruk, af
komstig Dan de 
eerste druk. 

Wilkinson af Os in New Malden 
(Surrey), Engeland. In 1944 
drukte deze drukkers ook onze 
Bevrijdingszegels. Op de velran
den staan geen drukkerstekens 
of etsingnummers, maar de 
naam en plaats van de drukker 
(afl)eeldingi4). 
Toen dezelfde drukker in de 
jaren '70 weer opdrachten 
kreeg om zegels te drukken, 
werden behalve de naam en 
vestigingsplaats van de druk
ker ook plaatnummers op de 
velranden opgenomen. Afbeel
ding 15 laat een strook zien met 
de vier plaatnummers 'n' die 
corresponderen met de vier 
verschillende drukkleuren. Naast 
de vier plaatnummers zijn ook 
nog de letters van a tot en met d 
opgenomen; die met de letters b 
ziet u op apeelding 15. De zegels 
zijn gedrukte in vellen van twee
honderd zegels; een vel bestond 
uit vier blokKen (loketvellen) van 
vijftig zegels. De letters a tot en 
met d geven het kwadrant van de 
blokken van vijftig zegels weer. 
Niet alleen in Engeland, zelfs 
in de Verenigde Staten werden 
er in de oorlogsperiode zegels 
besteld, namelijk bij de American 

Banknote Company. Ook deze 
drukker bracht geen plaat of 
etsingnummers op de velranden 
aan; hij beperkte zich tot het 
administratieve nummer F11910 
(waarschijnlijk het interne order
nummer van deze opdracht) en 
forse kleurbalken in de vier hoe
ken van de vellen. Afbeelding 16 
laat het nummer zien op zowel 
een lage waarde (groot formaat) 
als twee hoge waarden (klein 
formaat) uit de serie 'Koningin 
Wilhelmina'. 
Ook het handboek over de 
velrandbijzonderheden van de 
postzegels van Suriname is in
middels afgerond. Alle gegevens 
konden in één band worden 
samengebracht. 

Informatie 
Als u meer inlichtingen wilt 
over de handboeken over de 
velrandverschijnselen, dan kunt 
u contact opnemen met de heer 
H.T. Hospers, de Binnenhorst 
10, 7909 CM Hoogeveen, tele
foon 0528268642. U kunt ook 
een emailbericht zenden (adres: 
h. hospers @ inter, nl.net). 

Links: 11. Zelfs 
kopstaande 
opdrukken 
komen voor. 

Links: 12 
Drukkersteken 
58 IS alleen bij 
Surinaamse zegels 
gebruikt. 

Rechts: 1} Ook 
uoor de zegels 

uan Suriname 
heeft Koljf een 

doorlopende reeks 
toegepast. 
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Boueii 15 Rodckniiize^el (1973) bchttlue de naam en i'estigiiiijiplaats lan de duiIJvPr 
zijn nu ook nog plaatnummers vermeld. 

Bouen: 14. Op de uelrand uan de bij Bradbury, 
Wilkinson & Co gedrukte zegels zijn de naam en 

uestigingsploats uan de drukker vermeld. 

42i 
Rechts: 16. Het administratieve 

nummer F i ig io op de velranden 
van de Wilhelmmazegels uit 1945. 
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VICTOR COENEN WIL CONSTANTE 
DIALOOG MET KNBF-LEDEN 

Nieuwe Bondsvoorzitter spreekt maldenspeech uit 

'Als kersverse voorzitter past m 
de allereerste plaats dankbaar
heid, vanwege het vertrouwen, 
dat u, leden van onze zojuist 
koninkliik geworden Nederland
se Boncl, in mijn persoon heeft 
gesteld En in de tweede plaats 
past een hoge mate van beschei
denheid een goed bestuurder is 
wars van alles dat doet denken 
aan bobo-gedrag Het is de 
schone taak van een nieuwe 
voorzitter om zijn voorganger 
hartelijk te danken, te pnjzen en 
te loven voor het vele werk dat hij 
of ZIJ heeft gedaan In dit geval is 
een speciaal woord van dank aan 
Ben Mol zeker op zijn plaats 
Vooruit kijken, daar gaan wij ons 
als Bondsbestuur voornamelijk 
mee bezighouden En dat is bui
tengewoon lastig Zeker nu, om
dat de toekomst uiterst onzeker 
IS geworden Overheden, com
merciële bedrijven, banken, maar 
ook stichtingen en verenigingen 
hebben het momenteel moeilijk 
Kapitaal verdampt, we worden 
metz'n allen zuiniger, geven 
maar mondjesmaat en steeds 
moeilijker geld uit, waardoor 
de conditie van onze economie 
steeds slechter wordt Kortom, 
we zitten met z n allen m relatief 
zwaar weeri Daar hebben wij ge
wone, ieder op zijn geheel eigen 
wijze verzamelende burgers fast 
van, zo ook verenigingen zoals 
uw Koninklijke Nederlandse 
Bond van Filatelistenverenigin-
gen. 

Wil moeten het als KNBF vooral 
hebben van onze leden - de 
verenigingen - e n van sponsors 
en vnjwilligers Als Bondsbestuur 
zijn WIJ ons zeer bewust van de 
roerige tijd waann wij leven, we 
letten op de penningen, geven 
die, zeker nu, heel moeilijk uit, 
maar we zijn ons bewust van de 
noodzaak dat we ook moeten 
investeren in de toekomst van 
de filatelie Een toekomst waarin 
de (georganiseerde) filatelie het 
moeilijk heeft Maar uw Bonds
bestuur zit met bij de pakken 
neer Wij zien de toekomst nog 
steeds vol positivisme tegemoet, 
al blijven we wel met de beide 
voeten op de grond en blijven 
reëel 
De KNBF probeert haar leden 
op allerlei wijzen behulpzaam te 
zijn bij het verder versterken en 
m de goede zin van het woord 
te 'commercialiseren' van het 
verzamelen Met commercialise
ren bedoel ik hier het aanspreken 
en aantrekken van potentiële. 

Op zaterdag 25 april aanvaardde Victor Coenen de functie 

van voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Bond van 

Filatelistenverenigingen (KNBF). Ter gelegenheid van dat 

feit sprak hij op die dag een maidenspeech uit, waarvan 

hieronder een ingekorte versie volgt. 

Victor Coenen 'Het woord 'professiona 
liseren staat hoog bij ons in net vaandel 

nieuwe leden De KNBF doet er 
alles aan om het u, leden van de 
Bond, gemakkelijker te maken 
bestaande leden te behouden, 
wellicht de betrokkenheid bij uw 
vereniging meer te versterken en 
om nieuwe leden te vinden Wij 
willen de leden van onze leden 
graag zoveel mogelijk behulp
zaam zijn om hun verzamel
woede de vrije loop te laten en 
het hen mogelijk maken meer 
plezier te hebben van hun hobby, 
cq die verder te ontwikkelen 
Om de toekomst van de filatelie 
beter te begrijpen en om er 
daadwerkelijk invloed op uit te 
kunnen oefenen zijn er Bonds
afgevaardigden, die WIJ bereid 
vinden om in allerlei overlegor
ganen plaats te nemen Zo is 
er het CSE-overleg, waarbinnen 
de KNBF m gesprek is met 
afgevaardigden van de Neder-
landsche Vereenigmg van Post
zegelhandelaren (NVPH) en met 
afgevaardigden van TNTPost, 
waarmee wij gezamenlijk aan de 
toekomst van de Nederlandse 
filatelie bouwen Ovengens 
wordt het jaarlijkse evenement 
in Apeldoorn, Postex, mede door 
de CSE gefinancierd 
Zo IS er het overleg met de 
Stichting Filatelie, waarde KNBF 
samen met de NVPH zeer 
constructief overlegt hoe wij de 
filatelie m Nederland kunnen 
doen groeien en op een hoger 

plan krijgen. En zelfs op interna
tionaal gebied is de KNBF actief 
De FIP- en de FEPA-bijeenkom-
sten worden selectief bezocht en 
we geven daar acte de presence 
om de internationale ontwik
kelingen zo goed mogelijk te 
volgen en in ons beleid te 
verwerken 
Ik kan het met vaak genoeg zeg
gen het IS allemaal liefdewerk, 
oud papier Maar desondanks 
staat het woord 'professionalise
ren' erg hoog in ons vaandel Wij 
denken dat professionaliseren 
een voorwaarde is om onze le
den en de leden van onze leden 
in het bijzonder, m de toekomst 
beter van dienst te zijn Wij 
zien op ons afkomen dat er qua 
menskracht en financiën jaarlijks 
minder middelen ter beschik
king zijn en dat we tegelijkertijd 
steeds meer zullen moeten 
doen, nog beter en ook nog eens 
m een korter tijdsbestek 
Welke kant gaan we samen op ' 
De interesse m onze geweldige 
hobby loopt mondiaal gezien 
en ook in Nederland iets terug 
Er IS minder aanwas vanuit de 
jeugd en de bestaande leden van 
onze leden vergnjzen Jongeren 
zitten tegenwoordig liever achter 
de computer en we sturen met 
z'n allen liever een e-mailbencht 
dan dat we een ouderwetse bnef 
verzenden Wat die opkomende 
rol van de computer betreft 
JeugdFilatelie Nederland (JFN) 
laat gelukkig een gezonde aan
was van jeugd zien via de digitale 
snelweg, te vinden op www 
stampkids nl Dat bewijst dat de 
computer met alleen maar een 
bedreiging is, maar ook kansen 
voor de filatelie in het algemeen, 
maar ook voor de georganiseer
de filatelie biedt Stampkids valt 
tenslotte onder JFN Interessante 
ideeën over digitaal tentoonstel
len geven ons stof tot nadenken 
- het IS misschien een gouden 
idee, waarbij de computer een 
hoofdrol vervult U hoort het, uw 
KNBF IS met bevreesd' 
Er wordt nogal eens geklaagd 
over het uitgiftebeleid van 
TNTPost 'De overvloed aan per

soonlijke postzegels schaadt de 
filatelie', hoor je dan Maar is dat 
waar' Door de introductie van de 
persoonlijke postzegel zijn er wel 
veel meer nieuwe verzamelaars 
bijgekomen Dat is in Oostenrijk 
onderzocht en dat is voor de fila
telie in het algemeen een positief 
geluid Wat wij er ook van mogen 
vinden dat de poes van de buren 
ons op een bnef staat aan te 
staren' 
Het maandblad Filatelie, waar 
WIJ als KNBF met zes andere 
partijen onderdeel van uitmaken, 
knjgt geregeld kritiek Maar is 
dat nu terecht' Het blad staat 
boordevol nieuwsfeiten, interes
sante artikelen voor oud, maar 
ook voor jong en dat dan over de 
meest uiteenlopende onder
werpen En wees eerlijk, u leest 
toch ook met alle artikelen m de 
Elsevier, NRC of de Story' Het 
maandblad Filatelie is een soort 
visitekaartje van de Nederlandse 
filatelie - laten we daar dan alsje
blieft zuinig mee om gaan 
Zijn onze handelaren nu echt wel 
zo duur' Bekijkt u het eens van 
de andere kant De Nederlandse 
handel, veelal lid van de NVPH, 
staat voor kwaliteit en geeft 
u advies over uiteenlopende 
filatelistische zaken Dat geldt 
voorde postzegelwinkelier, maar 
ook voor het veilingwezen Op 
internet kunt u gemakkelijk een 
Nederland nummer 80 vinden 
van rond de 100 euro, maar dat 
IS vrijwel altijd duurkoop Kwali
teit moet betaald worden en dat 
IS maar goed ook 
Allemaafonderwerpen, die een 
directe relatie hebben met hoe 
de filatelie zich in de toekomst 
zal ontwikkelen Weest u er zich 
van bewust dat u bij die ontwik
keling ook een belangrijke rol te 
vervullen heeft Laten we kritisch 
zijn en blijven, maar wel positief 
kritisch met een opbouwende 
ondertoon' 

Ik wil deze maidenspeech beëin
digen met u toe te zeggen dat u ^ 
mij in de toekomst mag aanspre- = 
ken op de daden die het Bonds- _ 
bestuur verricht Ik nodig u graag = 
uit om uw ongetwijfeld goede ^ 
ideeën en wensen, maar ook uw ^ 
zorgen en kntiek met mij en mijn " 
medebestuursleden te delen Wij 5 
zijn stuk voor stuk gemakkelijk "" 
te bereiken en aanspreekbaar Ik I A * 
daag u uit gebruik te maken van ^jj^ 
die mogelijltheid, want wij willen 
in constante dialoog met u zijn 
Wij zijn er voor u en hopen dat 
nog lang te mogen zijn ' 
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MIET ALGEMEEN 
VERKRIJGBAAR 

De laatste tijd maakt TNT 
Post veel reclame voor een 
product waarbij van de 
zijde van de georganiseer
de filatelie vraagtekens 
kunnen worden gezet. Ik 
doel hier op de verzamel
velletjes met bijvoorbeeld 
bloemen en vlinders en 
de al eerder uitgegeven 
zegels 'De Canon van Ne
derland'. De postzegels 
zijn prachtig, een genot 
om op een briefte plak
ken en voor de verzame
laar thematisch goed te 
gebruiken. Compliment 
aan TNTPost. 
Maar mijns inziens is er 
toch een probleem: 
Het eerste velletje met 
tien dezelfde postzegels 
uit die series wordt ver
kocht bij de postkantoren 
en agentschappen en via 
de CollectClub in Gro
ningen, zonder dat daar 
een abonnement of iets 
dergelijks aan verbon
den is. Iedereen die dat 
wil kan ze aanschaffen. 
Prima dus. 
Anders wordt het met de 
daaropvolgende velletjes 
uit zo'n serie. Die kunnen 
alleen in abonnement 
worden verkregen, met 
daarbij een verzamelblad 
met tekst om het velletje 
op te plakken en een band 
om alles in op te bergen. 
Wie hierop inschrijft 
ontvangt gedurende twee
eenhalfjaar maandelijks 
een aflevering. Losse vel
letjes bijkopen (bijvoor
beeld voor frankering) 
kan niet, ook niet voor 
abonnementhouders. 
Deze postzegels zullen 
dus nooit voor frankering 
worden gebruikt, want ze 
horen op het verzamel
blad te worden opgeplakt. 
Wat nu: zijn deze produc
ten het verzamelen waard 
voor de filatelist? Of zijn 
het gewoon plakplaatjes 
of Cinderella's, net als de 
voetbalplaatjes van Albert 
Heijn? Horen ze eigenlijk 
wel thuis in een filatelisti
sche verzameling? Zeker 
niet in een tentoonstel
lingsverzameling, want 
de postzegels zijn niet 
algemeen verkrijgbaar ge
weest en kunnen mogelijk 
dus op de zogenoemde 
zwarte lijst belanden. 
Is wel verstandig om dan 
een presentatiefolder 
van zo'n uitgifte van de 
CollectClub in het blad 
Filatelie bij te sluiten? Het 

zet de verzamelaar al snel 
op het verkeerde been. 
Jammer. 

JOKE VAN STRIEN, DELFT 

Naschrift redactie: 
We maken u graag attent 
op de reactie op de hieron
der a^edrulrte meezonden 
brief. Onze rubriekredacteur 
Nederland, Rem Bakhuizen 
van den Brink, stipt daarbij 
onder andere het element van 
de 'algemene verkrijgbaar
heid' aan. 
Voor wat betreft het bijsluiten 
van de Jolder van TNTPost: 
bij het maandblad Filatelie 
IS sprake uan een strilrte 
scheiding tussen redactie
bijdragen en advertenties. 
Welke advertenties wel of niet 
geplaatst kunnen worden 
u)ordt bepaald door de uitge
ver, de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie. 
De redactie heeft hier  terecht, 
naar onze mening  geen 
enkele invloed op. 

HOEZO EEN GOED JAAR 
VOOR DE FiUTEÜE? 

Het stukje van Rein 
Bakhuizen van den Brink 
(Filatelie, februari 2009, 
pagina 102) heb ik een 
aantal malen gelezen, 
omdat ik me toch steeds 
weer afvroeg: hoezo 'niet 
cynisch of sarcastisch 
bedoeld'? 
Zijn conclusie dat de 
laatste jaren als bijzon
der inspirerend werden 
ervaren omdat datgene 
waar de verzamelaar van 
Nederland mee gecon
fronteerd werd, bijna 
uitsluitend te maken had 
met het tegemoetkomen 

door de posterijen aan 
wensen of behoeften van 
de klant, kan ik  en velen 
met mij*  namelijk niet 
delen! Welke wensen lig
gen er aan ten grondslag 
om postzegels alleen in 
de provincie of de plaats 
van het onderwerp (de 
Provincievelletjes en de 
serie 'Mooi Nederland') 
gelimiteerd te verkopen? 
Of ons te verblijden 
met een persoonlijke 
postzegel die wel in het 
abonnement van de Col
lectClub worden geleverd 
maar niet op een normale 
wijze algemeen verkrijg
baar was (decemberze
gel 'wandelaars in een 
besneeuwd bos')? Om 
nog maar te zwijgen over 
de nieuwe vlinderserie, 
waarvan het eerste velletje 
op het postkantoor (of 
wat daar nog van over is) 
te koop is en waarvoor je 
voor de overige uitgiften 
een machtiging aan TNT
Post moet afgeven; dit 
omdat de volgende 6o(!) 
velletjes  totale kosten 
450 euro  alleen in abon
nement verkrijgbaar zijn. 
Wat ben ik blij dat ik 
het verzamelen van een 
Nederlandse landenverza
meling allang achter me 
gelaten heb en zelf bepaal 
hoeveel geld ik aan mijn 
hobby (het verzamelen 
van echt gelopen postze
gels) wens te besteden. 
We hoeven toch niet te 
verwachten dat diegenen 
die de volgende vlinder
velletjes in abonnement 
toegestuurd krijgen, deze 
ruimhartig als frankering 
gaan gebruiken? 

Nee, het gaat snel de 
verkeerde kant op met de 
uitgifte van postzegels die 
voor hun primaire taak 
bedoeld zijn, te weten: 
betalen voor een te ver
richten bezorging. 
Jammer genoeg is deze 
trend ook in andere 
landen waarneembaar. Zo 
werd ik in Oostenrijk in 
staat gesteld om alsnog 
de zegel van de Venus 
van Willendorf met enige 
andere postzegels aan te 
schaffen, omdat ze in een 
bijzonder mooi boekje 
waren opgenomen. Nie
mand gelooft toch dat de 
extra zegels, die niet aan 
het loket te koop waren, 
aan het postverkeer zul
len deelnemen? Noem 
dit dan geen postzegels, 
maar sluit je aan bij de 
gekte die Albert Heijn 
heeft veroorzaakt met zijn 
voetbalplaatjes en probeer 
op die manier inkomsten 
te generen. Maar beperk 
je tot de uitgifte van 
postzegels die binnen het 
postaal verkeer werkelijk 
betekenis hebben. 

BERNARD Aia<ERMAN, ZWOLLE 

■'■: De bnefschrijver meldde 
desgevraagd dat hij schrijft 
namens de ca 25 leden van 
de PV Zivolle die op 17 maart 
jl. hun verenigingsavond 
bijwoonden. Red. 

Reactie Rein Bakhuizen 
van den Brink, rubriekre
dacteur Nederland: 
De heer Akkerman en zijn 
clubgenoten hebben de 
afgelopen jaren kennelijk 
niet de rubriek Verzamel
gebied Nederland gevolgd. 

In die rubriek maak ik 
een duidelijk onder
scheid tussen zegels  of 
ze nu van tevoren in het 
jaarprogramma zijn aan
gekondigd of niet  die 
door TNTPost op grote 
schaal verkrijgbaar wor
den gesteld en zegels 
die door particulieren, 
bedrijven of organisaties 
besteld kunnen worden. 
De zegels uit de laatste 
categorie zijn natuurlijk 
nooit compleet te krijgen 
 en waarom zou dat moe
ten? De verzamelaar van 
Nederlandse zegels kan 
daar naar eigen smaak 
uit kiezen en contact op
nemen met de opdracht
gevers. Compleetheid 
nastreven is waanzin. De 
illusie dat dat ooit gekund 
heeft wil ik deze lezer 
zeker niet ontnemen. 
De zogenaamde beperkte 
verkrijgbaarheid van 
sommige zegels is zeker 
geen belemmering om 
toch aan de zegels te 
komen: dat kan bij de 
CollectClub, bij Mailor
der en dankzij andere 
internetopties. We mogen 
en kunnen niet meer van 
TNTPost eisen dat elke 
zegel op de hoek van elke 
straat te verkrijgen is. 
Wie dat anders ziet is 
daar uiteraard vrij in; hij 
of zij kan er voor kiezen 
om stil te blijven staan 
of liever te dromen over 
een tijdmachine waarmee 
we de klok terug kunnen 
zetten... 

Zonder ironie, sarcasme 
of cynisme blijf ik letter
lijk bij wat ik geschreven 
h e b ! RCBVDB 

SAMENSTELLING REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
email dziewon(^xs4all.nl 
website, www xs4all nl/~dziewon/fïlaldruktech htm 

2009: EEN GOED JAAR VOOR DE 
NEDERUNDSE FILATELIE! 

Dit wordt de eerste afle
vering van deze rubriek 
die werd geschreven in 
het nieuwe faar 200g. I let 
is meteen ook het begin 
van het 27ste jaar dat ik 
mag schn|ven voor dit 
djdschrift' 
Zonder u met al te veel 
diepzinnige bespiegelin
gen over deze periode te 
vermoeien kan worden 
gesteld dat het voor velen 
van ons nog altijd een 
raadsel is waarom ze Ne
derland verzamelen Ze 
hebben de overstap van 
gulden naar euro gemist 
als een reden om met 
Nederland te stoppen 7e 
/iiiltii nu tdi i n()ge\(.ii 

moeten wachten voordat 
het volgende 'argument' 
om te stoppen zich 
aandient Misschien is de 
komst van een of meer 
concullega's van TNTPost 
met hun eigen postzegels 
zo'n moment? 
Persoonlijk heb ik m de 
ruim vi|fenvcert]g jaar dat 
ik postzegels verzamel 
vooral de laatste vijftien 
jaar als bijzonder inspire
rend ervaren voor het ver
zamelen van Nederland. 
De voortdurende nieuwe 
experimenten van PTl 
Post, TPGPost en uitein
delijk TNT Post zorgden 
en oor dit er geen enkel 
s 1 u ninnitnt mm \\ î  

Je moest voortdurend op 
je hoede zijn en rekening 
houden met producten 
die het resultaat waren 
van nieuwe concepten bij 
de Nederlandse poste
rijen Let wel, dit IS in 
het geheel met cynisch 
of sarcastisch bedoeld' 
Want datgene waarmee 
de verzamelaar van 
Nederland werd gecon
fronteerd, had bijna 
uitsluitend temaken 
met het tegemoetkomen 
door de posterijen aan 
wensen of behoeften van 
de klant' De rot van de 
georganiseerde filatelie 
bleek daarbij vrijwel nihil, 
of het zou moet zijn dal 
de bewuste organisaties 
vorig jaar bediend werden 
met een eigen post7Cgc! 
\\ il (.r\(.isiln.i.n vMrt' 

met op de markt gebracht 
om jjostzegclverzame
laars een wat legere 
beurs te bezorgen Dat 
IS nog steeds een grote 
misverstand dat onder 
verzamelaars leeft en dat 
zal helaas nog wel lang zo 
blijven' 
Want slechts enkele pro
ducten uit de koker van 
TNTPost Verzamelmarkt 
zijn  zo hjkt het  bedacht 
voor het verzamelende 
publiek en nirt voor de 
klant van de postale 
acDviteiten van de poste
rijen. U weet met meteen 
waarop ik doel? Op de 
prestigeboekjes meteen 
frankeermhoud van zo'n 
vier a vijf euro die voor 
9 95 aan de man worden 
gebracht  dic verdu ijnen 
11 nntlijk tni.A\cgciid in 

collecties en blijven dus 
buiten het postale circuit 
Op het totaal van wat de 
Nederlandse post ons 
heeft voorgeschoteld is 
dit "commerciële" nisje 
te verwaarlozen en kun
nen we als filatelisten 
TNl Post dankbaar zijn 
dat er nog altijd een ste
vige basis wordt gelegd 
voor het verzamelen van 
postzegels. En dat met 
een verscheidenheid aan 
zegelmotieven waarvan 
een verzamelaar aan 
het eind van de jaren 50 
van de vorige eeuw nog 
alleen maar kon dromen 
eindelijk eens iets anders 
dat cijferzegeltje van 4 
cent, de koningin van 12 
cent en met veel geluk een 
KinderzcgLl win 4CCiirop 
dekerst^VLiistn 



OVER DE GEUZENDAM 
2008 (8STE EDITIE) 

Mooi dat Rein Bakhuizen 
van den Brink in zijn 
recensie van de nieuwe 
'Geuzendam' uitgebreid 
commentaar geeft (Fila
telie van maart 200g, blz. 
204/205). Het kan altijd 
beter en het is zeker de 
bedoeling dat de negende 
editie de verzamelaar nog 
meer kennis en inzicht 
verschaft. 
Maar de door Rein 
opgevoerde titel Hellebre
kers zoog moet toch echt 
geschrapt worden en niet 
alleen om het verkeerde 
jaartal (de catalogus 
kwam uit in 2008, we 
doen niet mee met de 
vooruitdateringsmode). 
Toen in het voorjaar van 
1996 Po & Po tegen een 
luttel bedrag de rechten 
op de Geuzendam-publi-
caties mocht overnemen, 
was de enige concrete 
voorwaarde van de kant 
van A.W. ten Geuzendam 
dat de naam 'Geuzendam' 
aan de catalogi verbonden 
zou blijven. Naar onze 
mening een gerechtvaar
digd verlangen: hij heeft 
bijzonder veel bijgedra
gen aan de kennis van de 
postwaardestukken van 
Nederland en Overzeese 
Rijksdelen. 
Rein spreekt van 'Hand
boek', wij hebben in de 
Verantwoording gezegd 
dat er nog te veel lacunes 
zijn om zelfs het woord 
'gespecialiseerd' in de 
titel van de achtste editie 
op te nemen.'Handboek' 
is echt nog een paar sta
tions verder. 

Prijzen 
De prijzen in de Geu
zendam zijn inderdaad 
non-commercieel en 
enkele ervan zouden 
ongetwijfeld nu al moeten 
worden bijgesteld, overi
gens zowel naar boven als 
naar beneden. Dat wij het 
grote geld willen weghou
den is onzin. Bij echt 
zeldzame stukken zijn er 
prijzen van honderden 
euro's en de prijzen op 

bijvoorbeeld bladzijde 43 
hegen er ook niet om. 
Wel hebben we gepro
beerd de windhandel die 
hier en daar is ontstaan 
enigszins te temperen. 
Prijzen van stukken uit 
de na-oorlogse perio
de die te laag zouden 
zijn (helaas geeft Rein 
hierbij geen precisering), 
steunen voor een groot 
deel op veilingresultaten 
en waarnemingen bij 

verkoop in rondzendin-
gen, door handelaren en 
door verzamelaars. Op de 
bladzijden 14 en 15 wordt 
wat achtergrond bij onze 
benadering gegeven. 
Voor zover wij weten is 
er voor de pakketzegels 
nog geen enigszins 
stabiele markt. Het aantal 
serieuze verzamelaars is 
niet zo groot. Wanneer 
er een lastig exemplaar 
op eBay wordt aangebo
den brengt dat soms een 
aardig bedrag op, maar 
zodra er meer exemplaren 
worden aangeboden, 
zakt de prijs flink. Het 
Decemberboekje van 1995 
is geruime tijd geleden 
een keer aangeboden en 
daarna nooit meer. Wat 
voor prijs moetje dan in 
de catalogus zetten voor 
zelfs een ongebruikt los 
exemplaar uit dat boekje? 
Voor de Europakketzegels 
geldt dat ook: vrijwel 
geen aanbod en heel 
weinig serieuze verzame
laars. 
Bij een rubriek als de 
Spoorwegbriefkaarten 
is het voor een aantal 
kaarten wel mogelijk 
indicaties te geven, maar 
voor een groot deel 
niet. Overigens is daar 
enige windhandel: in de 
jaren '50 en '60 van de 
vorige eeuw werden via de 
nieuwtjesdienst van J.H. 

Broekman, die ze in hon- 1 
derdtallen aankocht, veel 
kaarten verspreid, maar 
zeker niet alle modellen. 
Daardoor zijn er van som
mige kaarten honderd 
en soms tweehonderd 
in omloop en daarvoor 
worden te hoge prijzen 
betaald. Maar wat zijn de 
niet door de nieuwtjes-
dienst verspreide model
len waard? En welke zijn 
dat? 

De tweede alinea op 
bladzijde 6 en de rubriek 

; 'prijzen' op de bladzijden 
14 en 15 geven een aantal 
overwegingen bij onze 
beshssingwel of niet een 
prijs te vermelden. 

Wat wel, wat niet 
I De definitie van Postwaar

destukken van de FIP laat 
te wensen over. Het heeft 
indertijd een hoop moeite 
en gedonder gegeven om 
zelfs deze definitie in al 
zijn vaagheid tot stand 

II te brengen. Als het aan 
de toenmalig geachte 
afgevaardigde van India 

5 had gelegen, waren ook 
alle militaire briefkaarten 
enzovoort (waarvan voor 
de verzender de verzen
ding gratis was) als post-
waardestuk erkend. Nu is 
in ieder geval vastgelegd 
dat een van de wezenlijke 

s voorwaarden is dat er 
vooraf voor een dienst 
betaald moet zijn. 
Wat niet goed tot uiting 
is gekomen is dat het 
meer moet zijn dan een 
postzegel: een adresdra
ger, een tekstdrager, een 
berichtbevatter. En daar 
heeft Rein gelijk: diverse 
rubrieken horen op grond 
van die definitie in deze 
catalogus niet thuis. De 
derde alinea op bladzijde 

e 6 geeft onze overwe
gingen voor het wel 

I opnemen. Rein heeft ook 
gelijk als hij zegt dat dan 
ook Garantiepost-zegels 
en Aangetekend-zegels er 
bij horen. Mooi ter over
weging voor de redactie 
van de negende editie. 

Aangetekend en Expresse 
Kaders als linksboven op 
bladzijde 136 en 137 had
den ook op bladzijden 140 
en 143 bovenaan moeten 
staan. Nostra culpa. Ook 

naar onze mening moe
ten deze grote enveloppen 
verzameld worden met 
verzenddocument. 
Voor gedetailleerde 
informatie over de zeer 
specialistische details bij 
de verzenddocumenten 
van de expressestukken 
wordt verwezen naar 
Reins website en naar zijn 
rubriek in Filatelie. 

Nummering 
Een aantal briefkaarten, 
eerder met subnummer, 
heeft nu een hoofdnum-
mer. In veel gevallen 
kan men de achtergrond 
daarvoor vinden in de 
geschiedeniskaarten: het 
blijkt om aparte of nieuwe 
uitgiften te gaan. Het 
kan daarbij gaan om een 
andere drukkleur, ander 
papier/karton, andere 
inkt, een ander formaat, 
een andere indehng van 
tekst en zegelbeeld, een 
veranderde tekst, een 
andere druktechniek. 
Meestal gingzo'n 
verandering uit van de 
opdrachtgever, soms van 
de drukker. 
De in de voorgaande 
zeven edities gehanteerde 
nummering was er een 
die het praktisch doel 
van de handelaar diende: 
makkelijk opzoeken, snel 
determineren. Chronolo
gie en bewuste verande

ringen waren daarbij niet 
belangrijk; daarom greep 
de redactie in, om de 
catalogus ook op dit punt 
in filatelistische zin op 
hoger plan te brengen. 

Druk, druktechniek en 
papier/karton 
Op bladzijden 10 en 13 
staan enkele regels over 
druk, druktechniek en 
papier/karton. Dit punt 
heeft de redactie van deze 
editie beperkt belicht; we 
zijn ons er van bewust 
dat hier nog aardig wat te 
doen valt, maar wat Rein 
graag wil, is misschien 
zelfs voor een gespeciali
seerde catalogus te hoog 
gegrepen. Daar komt 
het handboek in zicht 
en wij vinden dat Rein 
dan ook overdrijft in zijn 
verwachtingen van onze 
catalogus. Wat belet een 
gespecialiseerde verzame
laar om daar een artikel 
over te schrijven ter 
publicatie De Postzak? Zo'n 
artikel is dan weer een 
mooi uitgangspunt voor 
het Handboek dat er naar 
we hopen ooit komt. 
Voorop stond dat wij de 
verzamelaar een handvat 

j voor herkenning wilden 
geven. 
Wij verwachten dat de 
redactie van de volgende 
editie ook het gegeven 
'papierrichting' mee zal 
nemen zodra het voor 
herkenning en onder
scheid van nut is. 

Verhuiskaarten 
De rasterverschillen en 
kleurbezuiniging van de 
duale kaarten zullen in de 
errata- en addendarubriek 
op de website (adres: 
iDwui.po-en-po.nl) worden 
opgenomen. De redactie 
van de negende editie 
kan beslissen hoe deze 
informatie te zijner tijd in 
de catalogus komt. 

Luchtpostbladen 
Bij de luchtpostbladen 

[ hebben de vermeldingen 
op de geschiedeniskaar
ten geleid tot catalogus-
onderscheid. De redactie 
zou ook graag duidelijker 
kenmerken hebben willen 
opnemen, maar we heb
ben die niet gevonden. 

Ook wij hopen dat deze 
editie snel uitverkocht 

' raakt want de volgende 
zal nog beter zijn. 
We krijgen graag 
opbouwende kritiek en 
aanvullingen. Contact 
kan worden opgenomen 
via de bovengenoemde 
website. 

BOUDEWIJN HELLEBREKERS 

Filatelie van maartjl • een uituoeri^e recensie uan de nieuwe Geuzendam door Rem Bakhuizen uan den Brink 



GEEN GULLE UCH 
Een avond bij de NVPV afdeling West-Friesland in Hoorn 

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

Meldt u zich alstublieft niet 
meer aan! Nee, echt, als een 
bestuurder nu nog twijfelt of hij 
of zij Mr. X. op de valreep zal 
uitnodigen: doe het niet! Na een 
bezoek aan Hoorn heb ik het 
helemaal gehad. Weken later kan 
ik er nog kwaad over worden. 
Een driedubbele sabbatical, dat 
is waar ik aan toe ben. Lees mee 
en huiver. 

Het begon al meteen fout. In de 
aanmelding stond een verkeerd 
adres en een fout begintijdstip. 
Hoogbegaafd als ik ben, had ik 
dat natuurlijk wel door. Maar 
zoeken op het internet leverde 
ook niets op. De NVPV in Hoorn 
wil graag onzichtbaar blijven. 
Wel genoeg andere postzegel
verenigingen daar in de buurt. 
Dan maar op tijd weg. Ik kom 
aan bij een winkelcentrum dat 
ooit pittoresk bedoeld was. Met 
een watertje wat er door stroomt. 
Nou ja, het is meer een voorzie
ning waarin je lege blikjes kunt 
gooien, een vloeiende afvoer
gelegenheid. En verder vooral 
zoals een winkelcentrum er op 
een maandagavond uit ziet. Zo 
goed als verlaten, wat hangjeugd 
voor de enige open keten: een 
snackbar en een videotheek. Café 
De Culle Lach: ook dicht. Aan de 
rand een haveloos bord van pas
toraal centrum De Opdracht. Dat 
belooft wat. Het parkeerterrein 
is gebouwd voor de drukke za
terdag. Nu zo goed als verlaten. 
Ik zie een bejaarde die in de rich
ting van een blinde muur strom
pelt, met daarin een hermetisch 
afgesloten soort kampdeur. 
Zal wel de beveiligde toegang 
tot de bovenwoningen zijn. In 
de tientallen nog akelig kale 
boompjes op de parkeerplaats 
bespeur ik precies één kraai. 
Verder is het stil. Zo nu en dan 
komt een auto voorbij. Ziehier de 
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entourage voor de postzegelver
eniging in Hoorn. Maar er komt 
wat verandering. Vier eksters 
hebben het dak van Intersport 
gevonden en blikken vandaar 
begerig omlaag. Gezellig. Ik smijt 
de autodeur achter me dicht en 
haast me de buurt in. Ergens hier 
moet een soort sociaal centrum 
te vinden zijn. Ik zie wat mensen 
naar de bibliotheek lopen. Dat 
ziet er hoopvol uit. Een bord bij 
dezelfde ingang belooft dat het 
maatschappelijk werk hier ook 
zetelt. Mijn ervaring met postze
gelverenigingen laat me weten 
dat ik warm ben. En inderdaad, 
de sociale werkplaats, pardon, 
ontmoetingsruimte blijkt een 
centrale plek te zijn waar ik ook 
via een achteringang in had kun
nen komen. Of is dat nu juist de 
voorkant en had ik de achterdeur 
te pakken? Hoe het ook zij, ner
gens is een bord, een spandoek, 
een neonreclame of een andere 
aankondiging van de postzegel

vereniging te zien. Men doet erg 
z'n best om belangstellenden 
te weren. Uitstekend ontmoedi
gingsbeleid, de heerWilders kan 
er nog wat van opsteken. 
Brutaal geworden door de al 
eerder genoemde ervaring met 
postzegelverenigingen, open ik 
een strak gesloten deur En sta 
ineens in een wel erg ruime zaal 

met in het midden een dubbele 
rij tafels vol veilingkavels. Links 
en rechts daarvan een lange rij 
waaraan mannen en vrouwen 
zitten. Laat ik ook maar snel een 
plekje zoeken, een nieuwkomer 
IS hier wel erg nieuw. Het blijkt 
dat de leden nier een vaste stoel 
hebben. Die is zó vast dat, wan
neer mevrouw de waarnemend 
voorzitter meldt dat er de afgelo
pen maand twee leden overleden 
zijn, ze aanwijst waar zij normaal 
gesproken gezeten waren. Want 
inderdaad, deze mevrouw heeft 
de microfoon ter hand genomen 
en iedereen verzocht te gaan 
zitten. In gedachten hoor ik er 
in mijn hoofd op volgen 'en met 
meer op te staan'. De deur was 
al dicht, dus dat hoeft niet meer 
gemeld te worden. Trouwens, dat 
zitten was eigenlijk ook overbo
dig. Men zat al vastgeplakt. 
Vanavond zal er een heel grote 
en langdurige veiling zijn, vertelt 
mijn buurman. Hij heeft er zin 
in, en daar moet hij het ook wel 
van hebben, want met biednum
mer 13 geef ik hem niet veel 
kans. Tijdens het voorlezen van 
enkele mededelingen kijkt de 
voorzitter vanaf het podium zo 
intens droevig de zaal in, dat ik 
ineens moet denken aan café De 

Culle Lach, dat ook al 
gesloten is. 

Ondertussen blijkt dat 
ik de verkeerde tafel 
gekozen heb. Hier zit 
men te wachten tot de 
veiling gaat beginnen. 
Aan de andere tafel 
wordt tenminste inten
sief en volop gepostze
geld. Daar heeft men 
tassen vol boeken 
meegenomen. 
Ik voel me een 
stiekemerd, maar sta 
toch op om even in de 
centrale hal de bar te 

bezoeken. Die is leeg, maar kof
fie hebben ze wel. Terugkerend 
verhuis ik naar tafel twee en voel 
me bekeken. Al zal de gulle lach 
vanavond niet verschijnen, laat 
me dan in elk geval wat postze
gels kunnen bekijken. Maar het 
geluk blijkt van korte duur. De 
veiling was al begonnen en ik 
trof naast me een aardige man 
en vrouw, die me maar wat graag 
willen helpen om wat leuks te 
vinden en een gesprekje aan te 
gaan. Fout natuurlijk. Dat had
den ze in Hoorn kunnen weten. 
Eerst wordt het nog even met 
een ssssst afgedaan, maar even 
later komt iemand naar me toe 



om te vragen of ik niet stil kan 
zijn. En dan te bedenken dat de 
veiling nog minstens anderhalf 
uur gaat duren! Hoe moet ik dan 
van leden horen wat ze van deze 
vereniging vinden? Eerlijk gezegd 
hoef ik dat al niet meer te horen. 
Het spijt me oprecht voor de 
paar goedwillende mensen die 
aardig voor me willen zijn, maar 
ik raad ze aan om meteen een 
andere vereniging te zoeken. Er 
zijn genoeg alternatieven in de 
buurt. Wellicht zit daar de eige
naar van de gulle lach ook wel. 
Ik besluit om wat foto's te ma
ken en dan huiswaarts te keren. 
U wilt toch zeker niet de rest van 
de avond meemaken? 
Ja, die foto's. Dat is natuurlijk 
wel zeer hinderlijk tijdens een 
veiling. Ik trek me nergens meer 
wat van aan. Ze kunnen allemaal 
naast de ekster plaatsnemen, de 
kale boom in. Loslopend door 
de zaal gaat het even goed, maar 
na een paar minuten vraagt de 
voorzitter me verontwaardigd 
waarom ik dat doe. Ik verklaar 
dat ik ben uitgenodigd en dan is 
het even stil. 'O, ik wist niet dat 

u vanavond zou komen.' Nee, 
dat was nou precies de bedoe
ling. Ik hoor haar denken hoe 
ze uit deze penibele situatie kan 
komen en ze oppert dat iemand 
een drankje voor me gaat halen. 
Maar iemand anders noor ik zeg
gen: 'Wacht maar tot de pauze'. 
En zo geschiedt. De veiling gaat 
door alsof er niets gebeurd is. 
Beste mensen, denkt u nu echt 
dat een belangstellende bezoe
ker die een keer komt kijken en 
dit meemaakt, echt weer zal 
gaan zitten en wachten tot het 
pauze wordt? Ik ben gegaan. 
Zullen ze achteraf wel klagen dat 
Mr. X zo snel weer weg was. En 
ze hadden nog wel willen zeggen 
dat het altijd heel gezellig is. 
Nee, dat wil ik niet horen, dat wil 
ik meemaken! Dat dit precies de 
verkeerde avond was, dat er niet 
altijd zo'n lange veiling is - ik wil 
ik het allemaal graag geloven. 
Maar dat andere avonden wèl 
de gulle lach weerklinkt, de deur 
open staat en men vrolijk met 
een drankje rondloopt, daar ge
loof ik niets van. Nog niet eerder 
heb ik zo'n volstrekte minachting 
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Beoordeling NVPV afdeling 
West-Friesland 

Bezocht op 6 april 2009 
Aantal leden: 120 
Aantal aanwezigen: ong. 45 

Positief: 
Ruime zaal 
Goed geluid 
Enkele goedbedoelende leden 
en verder niets.... 

Negatief: 
geen gelach 
geen geroezemoes 
geen hartelijkheid 
geen sfeer 

Waardering: 
Accommodatie 
Programma 
Postzegelgehalte 
Sfeer 
Kom ik nog eens terug? 
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voor nieuwkomers meegemaakt. 
Ik begin me al weer op te win
den. En dat is helemaal niet goed 
voor m'n bloeddruk. 
Hoe het 
verder 
moet 
met deze 
vereniging? 
Ik zie nog 
maar één 
remedie: 
Laat de 
rebellen
club uit 
Leiden hier 
maar eens 
langsko
men (zie 
aflevering 
T, maart 2008). Dat mes snijdt 
aan twee kanten: In Hoorn leren 
ze wat postzegelplezier is, en in 

NA AFLOOP DE 
STOELEN OPSTAPELEN 

A.U.B. 
10 GEWONE EN DAARBOVENOP 

3 MET ARMLEUNING 
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Leiden hebben ze ook eens een 
rustige avond. 
Buiten de deur tref ik twee heren 
in de bar die me in het voorbij
gaan vragen bij welk nummer 

ze nu zijn. Het 
lijkt alsof ook 
zij denken: 
'alsof het nooit 
ophoudt'. Ik 
verlaat het 
pand via de 
achteringang. 
Café De 
Culle Lach 
is vanavond 
nog steeds en 
nu definitief 
gesloten. En 

eigenlijk ben ik helemaal 
niet meer zo benieuwd naar 
wat we volgende maand gaan 
meemaken. 

AAN ALLES KOMT 'N EIND... 

Binnenkort ronden we onze 
serie 'Mr. X op bezoek bij...' 
af. Er volgen nog afleveringen 
in liet juli/augustus- en het 
septembernummer en tot slot 
wordt er een nabeschouwing 
in ons oktobernummer ge
plaatst. Aanmelden kan dus 
niet meer. Alle verenigingen 
die Mr. X gastvrijheid verleen
den willen we danken voor 
hun gastvrijheid: zij maak
ten de reeks mogelijk en zij 
konden - gelukkig - allemaal 
tegen een stootje... 

Redactie Filatelie 
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Opgaven voor deze rubriek in het 
juli/augustusnummer 2009 (ver
schijnt medio augustus 2009) 
moeten uiterlijlt op i juli 2009 
in het bezit zijn van de redactie 
van 'Filatelie', Achtergracht 71, 
1381BL Weesp of op die datum 
per email (philatelie@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. 

=jjl Er wordt slechts een telefoon
} 5 nummer vermeld. Emailadressen 

of adressen van websites worden 
niet opgenomen. Onvolledige 
opgaven van evenementen kun
nen helaas niet verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts ver
meld als ze ten overstaan van een 
deurwaarder of notaris worden 
gehouden. 

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

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

TENTOONSTEUINGEN 
EN MANIFESTATIES 

18,19 en 20 september: 
Soest. Rhein Ruhr Posta '09. 
Stadthalle, Dasselwall i. 
Nadere gegevens ontbreken. 
Informatie: FranzJosef 
Lindauer, Thomastraße 59, 
Soest (Dmtsland) 
I tot en met 4 oktober: 
Capelle aan den IJssel. Jubi
leumtentoonstellinfl, georga
niseerd door filatelistenver
eniging IJssel en Lekstreek. 
Trefterp, Marsdiep i. Ope
nmgsüjden: op alle dagen 
van 1017 uur. Informatie: 
telefoon 0104508474. 
21 tot en met 25 oktober: 
Rome (Italië). International 
Festiual ofPfiilatcli|, filatelie
festival georganiseerd door 
Poste Italiane i.s.m. drie 
grote landelijke filatelisti
sche organisaties. Palazzo 
dei Congressi. Informatie: 
Poste Italiane Filateha, Pi
azza Dante 25, 00185 Rome 

^ (Italië) of de speciale website 
=■ (www italia2009 '*)■ 
"^ 6, 7 en 8 november: 
~ Klimmen/Voerendaal. 
= 39ste Limphilex, 'Limburg 
1̂  Bijzonder'; tentoonstelling 
— (categorie 3), georganiseerd 
™ ter gelegenheid van het 35
2 jarig bestaan van Philatelis
^ ten Vereniging 't Fakteurke. 

Gemeenschapshuis 'Op 

l i d ^'^ Plats', Houtstraat 25. 
» w " Handel, jeugdhonk, ruil

beurs, veiling en lezingen. 
Thema's o.a. ijsvogel en 
schutterij (500 jaar). Speciale 
envelop met ijsvogelzegel 
en/of schutterijzegel en 

met officieel gelegenheids
stempel verkrijgbaar. Entree 
gratis, catalogus 5 euro. 
Aanmeldingen voor Erehof 
en concurrentieklasse zijn 
nog welkom (tot i augustus 
2009). Openingstijden: 
op vrijdag 6 en zaterdag 7 
november van 10 tot 17 uur 
(officiële opening: vrijdag 16 
uur), op zondag 8 november 
van 10 tot 16 uur. Informatie: 
J. van den Bosch, telefoon 
0434592037 (emailadres: 
i;dbohand@planet nl). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

18 juni: 
EttenLeur. Turfschip, Lange 
Brugstraat 63,19onbekend. 
Telefoon 0765035524. 
Welbergen (gem. Steenber

gen). De Vaert, Kap. Kock
straat 54,1922. Telefoon 
0167563887. 
20 juni: 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,1317. Telefoon 0182
615136. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.3014.30. Tele
foon 0651118436. 
Woudenberg. CC De Camp, 
De Bosrand 15,1316.30. 
Telefoon 0332863510. 
21 juni: 
KerkradeHolz. Catharma
hoes, Lambertistraat 12,10
13. Telefoon 0455415088. 
22 juni : 
Nijmegen. De Klokketo
ren, Burg. Slotemaker de 
Bruineweg, 1922. Telefoon 
0243974654. 
27 juni: 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0365304354. 
Katwijk aan de Rijn. De 
Wiek, Fresiastraat 19,1016. 
Telefoon 0714027446. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.3014.30. Tele
foon 0651118436. 
28 juni: 
Echt. De Weegbrug, Loper
weg 10, 9.3012. 
4 juli: 
Putten (Gld). ' tVoorhuys, 
Voorthuizerstraat 14,1016. 
Telefoon 0332452484. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.3014.30. Tele
foon 0651118436. 
11 juli: 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.3014.30. Tele
foon 0651118436. 
12 juli: 
Venlo. LimanZ, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773820064. 
13 juli: 
Susteren. Bie Alois, Rijksweg 
Noord 21, 2022. 
18 juli: 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.3014.30. Tele
foon 0651118436. 
19 juli: 
KerkradeHolz. Catharina
hoes, Lambertistraat 12,10
13. Telefoon 0455415088. 
25 juli: 
Scheveningen. Strandweg 

(t.o. 3b), 9.3014.30. Tele
foon 0651118436. 
I augustus: 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.3014.30. Tele
foon 0651118436. 
8 augustus: 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.3014.30. Tele
foon 0651118436. 
15 augustus: 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.3014.30. Tele
foon 0651118436. 
16 augustus: 
KerkradeHolz. Catharina
hoes, Lambertistraat 12,10
13. Telefoon 0455415088. 
22 augustus: 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.3014.30. Tele
foon 0651118436. 
27 augustus: 
Schagen. Openluchtbeurs 
in centrum, 1017. Telefoon 
0228513450. 
29 augustus: 
Oldenzaal. De Boom, 
Bentheimerstraat43,1016. 
Telefoon 0541518026. 
Rozenburg (ZH). Advents
kerk. Laan van Nieuw Blan
kenburg 5,1016. Telefoon 
018121442. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.3014.30. Tele
foon 0651118436. 
30 augustus: 
Echt. De Weegbrug, Loper
weg 10, 9.3012. 
I september: 
EttenLeur. Turfschip, Lange 
Brugstraat 63,13.3016.30. 
Telefoon 0765035524. 
5 september: 
Breda. Contactdag NVTF (uit
sluitend thematisch) De Post
hoorn, Haagweg 448,1016. 
Telefoon 0334943265. 
Lisse. 't Poelhuys, Vival
distraat 4,1016. Telefoon 
0252411406. 
Meppel. Trias, Groenmarkt 
2,1014. Telefoon 0529
432746. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
De Bouterlaan 5,13.1516. 
Telefoon 0341256163. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,1316. Tele
foon 0162432738. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.3014.30. Tele
foon 0651118436. 
Uithoorn. Wijksteunpunt, 
Bilderdijkhofi, 1015. Tele
foon 0297525556. 
Waalwijk. Ouwe Toren, 
Loeffstraat 107, 915. Tele
foon 0416561593. 
6 september: 
Obdam. De Brink, Dorps
straat 153, 912. Telefoon 
0226452047. 
12 september: 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
1016. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur) 
Hoogkarspel. Water en 
Vuurhuis, Laurentiusstraati, 
12.3016.30. Telefoon 0229
852837. 
Leusden. De Til, Hamers
veldseweg30, 1316 15. 
Telefoon 0334943220. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,1216. Telefoon 
0105916747. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.3014.30. Tele

foon 0651118436. 
13 september: 
AnnaPaulowna. Veerbrug, 
Sportlaan 21, 9.3013. Tele
foon 0223531518. 
Echt. St Joris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475
463303. 
Wychen Noord. Noorder
licht, Roerdompstraat 76,10
13. Telefoon 0246413608 
14 september: 
Susteren. Bie Alois, Rijksweg 
Noord 21, 2022. 

POSTZEGEL
VEILINGEN 

21 juni: 
Roosendaal. Poststukken, 
postgeschiedenis en postzegels. 
Sheraton & Peel, Postbus 
170, 4700 AD Roosendaal, 
telefoon 0165527130, email 
hillesum(a)jilatelist com, web
site ujujujjlatelist com 
21 juni: 
Roosendaal. Filatclistische lite
ratuur. Boekenland, Postbus 
170, 4700 AD Roosendaal, 
telefoon 0165527130, email 
hillEsum@JilatEhst com, web
site uiu;u) Jïlatehst.com 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

16 juni: 
Mooi Nederland 200g (Deljzijl), 
velletje met vijf postzegels 
van 44 cent (gegomd); 
Mooi Nederland 200g (uerzamel
uel), velletje met vijf verschil
lende postzegels van 44 cent 
(gegomd). 
14 juli: 
Muziek in Nederland; zes 
verschillende gegomde 
postzegels van 77 cent in een 
postzegelvelletje met tien 
postzegels; 
4 augustus: 
Grenzeloos Nederland (tweeling
emissie met Brazilië); vel met 
zes verschillende gegomde 
postzegels van 95 cent. 
25 augustus: 
Sporttop  aandacht uoor Talent; 
vijf verschillende gegomde 
postzegels van 44 cent in een 
postzegelvelletje met tien 
postzegels; 
I september: 
Weken uan de Kaart; velletje 
met drie identiek zelfkle
vende postzegels; 
22 september: 
Verjaardagspostzegcls; vel met 
vijf verschillende gegomde 
postzegels van 44 centen een 
velletje met vijf verschillende 
zelfklevende postzegels van 
44 cent; 
I oktober: 
Persoonlijke postzegel 'Dag van 
de Postzegel'; velletje met tien 
identieke zelfklevende post
zegels van 44 cent; 
I oktober: 
Honderd joar gemotoriseerde 
luchtvaart m Nederland; velletje 
met tien verschillende ge
gomde postzegels 44 cent. 
3 november: 
Kinderpostzegels 2009; postze
gelvelletje met zes verschil
lende gegomde postzegels 
van 44122 cent; 
17 november: 
Decemberzegels 200g; tien ver
schillende postzegels in een 
postzegelvelletje met twintig 
zelfl<levende postzegels van 
34 cent. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon: 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag van 1017 uur, zater

dag, zondag en feestdagen 
1217 ""■■• Het museum is 
gesloten op maandagen en 
verder op tweede paasdag, 
tweede pinksterdag, Konin

ginnedag, 25 december en i 
januari. 
Toegangsprijzen: volwas

senen 7.50 euro, 65plussers 
6 euro (identiteitsbewijs 
verplicht). Kinderen tot 3 
jaar gratis, 4 t/m 12jarigen 
4 euro. CJP 5 euro, Museum

kaart gratis. Andere kortin

gen: zie www.muscom.nl 

Studiezaal 
Eenmaal per maand, meestal 
op vrijdag, is er gelegenheid 
om origineel materiaal uit 
het depot van de postwaar
den te bestuderen. De eerst
volgende datum waarop u 
voor onderzoek terecht kunt, 
IS donderdag 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 0703307563 of 
3307567) of stuur een mailtje 
aan merkelens@muscom nl of 
hudi;een@muscom.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 Bondsbibhotheek is 24 
uur per dag bereikbaar' Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibhotheek m Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dagvan 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). 
Via de site van de NBFV 
(www nbfo nl) en het aanklik
ken van de Bibliotheekzegel 
bereikt u de informatie 
die betrekking heeft op de 
prachtige collectie die in 
Baarn bewaard en ontslo
ten wordt. U vindt er een 
overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 
nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard 
gewerkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig IS, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatieaanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per email. 
Voor alle andere vragen kunt 
u de Bondsbibhotheek op 
de gewone wijze emailen 
(bibliotheel<@nbfu org). 
De Bondsbibhotheek... een 
surfbezoekje waard' 

http://www.muscom.nl
http://www.muscom.nl
mailto:een@muscom.nl


PLANK 
Het was een 'werkje' dat 
maar liefst twee jaar duurde, 
maar thematisch verzame
laar J. Wiermans wist het tot 
een goed einde te brengen. 
Met als resultaat dat er nu 
een kloeke, uit twee dikke 
delen bestaande catalogus is 
gecreëerd waarin alle post
zegels met een byzantijns 
thema terug te vmden zijn. 
Dat boekwerk - heel toepas
selijk Catalogus Byzantijnse 
motieven op postzegels 
gedoopt - werd samen
gesteld met de hulp van 
mevrouw A. Meeuwenoord 
en ing. P. Vijzelaar. Het is een 
indrukwekkend boekwerk 
geworden, dat officieel 
werd gepresenteerd op de 
Algemene Ledenvergadermg 
die de Filatelistenvereniging 
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Gabriel op 14 maart jl. hield. 
In de catalogus worden de 
landen die zegels met een 
byzantijns thema uitgaven 
alfabetisch gerangschikt. In 
deel I gaat het om de landen 
van A tot met I, in deel 2 
die van J tot en met Z. Op 
de in totaal 375 pagina's 
worden de zegels van 105 
landen voor het voetlicht 
gebracht. Wat moeten we 
ons voorstellen bij 'byzan
tijnse thema's'' Het gaat om 
typisch byzantijnse kunst
vormen, zoals architectuur, 
mozaïeken, iconen, fresco's 
en decoratieve kunst, maar 
ook om personen en zaken 
die met het byzantijnse te 
maken hebben. Per land 
worden de zegels chro
nologisch gepresenteerd, 

CATAL06ÜS 
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waarbij gegevens worden 
vermeld zoals het jaar van 
uitgifte, de Michel-num-
mers, de frankeerwaarden, 
de afbeeldingen op de zegels 
(met behulp van afkortin
gen), de byzantijnse periode 
waarop de zegels betrekking 
hebben (vroeg, midden, Iaat 
en 1453-heden), informatie 
over de afbeeldingen op de 
zegels en afbeeldingen van 
de zegels-zelf In totaal gaat 
het om zo'n tweeduizend 
postzegels. 
De druktechnische uitvoe
ring van de catalogus is vrij 
eenvoudig en de afbeeldin
gen zijn m zwart/wit, maar 
dat neemt niet weg dat de 
catalogus voor verzamelaars 
die in byzantijnse thema's 
geïnteresseerd zijn bijzonder 
bruikbaar is. 
Er is gekozen voor een 
bindwijze waar niet iedereen 
warm zal lopen - het gaat in 
feite om twee forse ringban
den - maar het gemis van een 
'ruggetje' wordt ruimschoots 
goedgemaakt door het prak
tische nut van deze keuze: 
het is niet moeilijk om de 
catalogusdelen opengesla
gen te raadplegen. 
Catalotjus Byzantijnse motieven 
op postzegels (tivee delen) door J 
Wiermdns en met hulp van mw A 
Meeuiuenoord en ing P Vijzelaar, 
375pp,geill (z/iv), formaat A4 
(ringbanden) Uitgegeven door de 
auteur, in overleg met Filatelisten-
vereniging Gabriel Verkrijgbaar bij 
de auteur, Shomonstraat 25, 6269 
GC Margraten Te bestellen door 
overmoking van 57 euro (incl verz ) 
op bankrekening 131827057 t n v J 
Wiermans te Margraten 
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125 jaar NVPV 
Vorige maand berichtte ik in 
deze rubriek in Filatelie over 
het bijzondere poststem
pel dat gemaakt werd ter 
gelegenheid van het 125-jarig 
bestaan van de Nederland-
sche Vereeniging van Post
zegelverzamelaars (NVPV). 
Ik gaf daarbij aan dat ik het 
jammer vond dat de datum 
in het gelegenheidsstempel 
niet overeen stemt met de 
uitgiftedatum van de desbe
treffende postzegels. 
Maar naar nu blijkt heeft de 
keuze voor de datum i mei 
2009 een bepaalde reden: het 
is namelijk de oprichtings
datum van de vereniging, 
precies 125 jaar geleden. 
Met dank aan Paul Walraven 
voor de berichtgeving 
hierover. 

IBM Essen 2009 
Ter gelegenheid van de Inter
nationale Briefmarken-
Messe in Essen (Duitsland), 
die plaats vond van 6 tot en 
met 10 mei 2009, werd door 
TNTPost in de stand in Essen 
een bijzonder poststempel 
gehanteerd. 
Ontwerper Ingmar Birza 
van Birza Design koos voor 
een grafische weergave van 
Saturnus, een planeet die veel 
onderzocht is door 'onze' 
Christiaan Huygens. Het 
ontwerp past niet alleen goed 
bij de eveneens op de beurs 
in Essen verkrijgbare beurs
postzegel met daarop een 
afbeelding van een telescoop, 
maar ook bij de onlangs 
verschenen Europapostze
gels 20og. 

lAesse 
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VERBLUFTE HOOFDREDACTEUR VERBLIJD 
MET 'EIGEN' POSTZEGELBOEKJE 

Vrijdag 29 mei 2009 was een 
enerverende dag voor Aad 
Knikman, scheidend hoofd
redacteur van het maand
blad Filatelie. Onder valse 
voorwendsels was Aad naar 
het Automatenkabinet in zijn 
woonplaats Weesp gelokt, 
waar hij tot zijn grote verba
zing het volledige team van 
vaste medewerkers van Fila
telie aantrof De redacteuren 
van Filatelie wilden graag van 
Aad afscheid nemen op een 
moment dat de meesten van 
hen nog niet met vakantie 
waren: Aads vertrek - hij gaat 
op I augustus aanstaande 
met vervroegd pensioen 
- valt namelijk midden in de 
zomer. 
Het werd voor de man die 

Filatelie vierentwintig jaar 
onder zijn hoede had een 
middag vol verrassingen. 
Toen alle genodigden een
maal binnen waren (Neder
land werd die dag geplaagd 
door veel fileleed) nam Walter 
deRooij, rubriekredacteur 
Postzegelboekjes, het woord. 
Hij sprak lovend over de 
aanstaande pensionaris, die 
hij als een 'perfectionist' 
typeerde. En hij vertelde dat 
er in het diepste geheim was 
gewerkt aan een initiatief 
van Postaumaat-lid Paul 
Portheme en hemzelf om Aad 
bij zijn afscheid een passend 
geschenk aan te bieden: een 
eigen postzegelboekje: Acht 
voorAad! 
Ingewijd in het geheime 

Overdonderd bekijkt Aad Knikman (rechts) het ultieme jïlatelistencadeau een eigen 
postzegelboekje Walter de Rooij kijkt toe. Foto, Studio Kastermans, Hilversum 

project waren verder Arjan 
jochems van TNTPost, Noortje 
Krikhaar (Aads muze) en 
ontwerpbureau Birza Design 
in Deventer. Het eerste exem
plaar van het boekje werd 
de overdonderde en uiterst 
dankbare Aad aangeboden 
op de bijeenkomst in Weesp. 
Komisch was dat Aad in de 
veronderstelling verkeerde 
dat het bij het boekje om een 
voor intern gebruik bedoeld 
project ging - al toonde hij 
zich wel verbaasd over de ui
terst professionele uitvoering 
van zijn afscheidsgeschenk. 
Maar Waker de Rooij en 
Arjan Jochems konden hem 
uit de droom helpen: het 
ging en het gaat om een écht 
boekje, met zegels die bij 
Joh. Enschedé in Haarlem 
werden gedrukt. Het boekje 
is uitgegeven door TNTPost, 
is verkrijgbaar bij de Collect-
Club en heeft een oplage van 
maar liefst vijfduizend exem
plaren. Het boekje kreeg een 
officieel artikelnummer dat 
kan worden gebruikt om het 
bij de CollectClub te bestel
len: 699142. In Filatelie van 
juli/augustus komen we in de 
rubriek 'Postzegelboelqes' 
op de verschijning van het 
boelqe Acht uoor Aad terug. 

Met de presentatie van het 
postzegelboekje was het af-
scheidsfestijn overigens nog 
niet afgelopen: theatermaker 
Lars Boom uit Weesp zong 
voor Aad en de aanwezige 
redacteuren een door hem-

I zelfgeschreven lied waarin 
I de kwaliteiten (en ook de wat 

Als bestelnummer 699142 bij de CollectClub in Groningen verkrijgbaar het 
postzgelboekje '8 voor Aad', met daarin achtAadzegels van 44 cent 

dubieuzere kanten) van de 
scheidende hoofdredacteur 
scherp voor het voetlicht 
werden gebracht. En daarna 
bood Kees Verhulst (redacteur 
Nederlandse stempels) Aad 
een poststuk aan dat gefran
keerd was met zegels van al 

zijn medewerkers. De zegels 
waren ontwaard met het 
oude, vertrouwde en al enige 
tijd niet meer in gebruik 
zijnde dagtekeningstempel 
van Weesp, dat voor de gele
genheid voor één dag weer 
van stal was gehaald. 

mailto:k.verhulst@ziggo.nl
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Toupet en spiegelbeeld 
We kennen de gleufhoed, 
de bolhoed, de hoge 
hoed, de garibaldi, de 
strohoed, de mijter, de 
koksmuts, de bivakmuts, 
de slaapmuts, de bad
muts, de uniformpet, de 
helm, de alpino, de fez, 
de sombrero, de tulband, 
de hoofddoek, de sluier, 
de kroon, de tiara, de 
diadeem, de pruik, de 
toupet, de driesteek. 
Allemaal zaken waarmee 
we ons hoofd kunnen 
bedekken. In Sassen-
pepertj'es (PV Zwolle), 
vertelt een van de leden 
(hij/zij noemt zijn naam 
niet) over deze verzame
ling hoofdbedekkingen 
('hoofddeksels' is een te 
beperkt begrip). Er wordt 
een aantal postzegels 
getoond met deze hoofd
tooien. Een mens kan 
zo heel wat aan zijn hoofd 
hebben. Toch een leuk idee 
om zo een verzameling 
op te bouwen. 
Verder troffen we in het
zelfde blad een artikel aan 
van Bernard Akkerman 
over voorafstempelingen 
op Belgische postzegels, 
zoals die vroeger werden 
aangebracht. Deze voor-
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Voorâ estcmpcld 'uogcltje' (mrt 
posthoorn in normale stand) 

ontwaarding bestaat 
uit een posthoorn, al 
dan niet in combinatie 
met de Belgische leeuw. 
Het mondstuk van de 
posthoorn staat altijd aan 
de linkerkant. Nu heeft 
Bernard in zijn collectie 
een exemplaar waarop de 
opdruk in spiegelbeeld 
is geplaatst, dus met 
het mondstuk rechts. 
Hij vraagt zich af of zijn 
zegel een unicum is of 
dat dit verschijnsel vaker 
voorkomt. De gespiegelde 
voorafstempeling trof hij 
aan op een zegeltje van 5 
frank uit de Buzinreeks 

met de zwaluw. Kijkt u 
ook eens in uw verzame
ling Belgische vooront
waardingen! 

Kwitantiestempels 
Dichtbij het Letse Riga 
vinden we de Baltische 
Riviera, een aantal 
badplaatsjes ten westen 
van genoemde stad. Deze 
streek heeft zich al vroeg 
ontwikkeld als vakan
tiegebied. In het begin 
van de negentiende eeuw 
zond het Russische leger 
gewonden uit de oorlog 
tegen Napoleon naar dit 
gebied om te herstellen. 
In de tsarentijd waren 
de badplaatsjes al een 
geliefde bestemming 
om de vrije tijd door 
te brengen: een mooie 
combinatie van strand en 

had elk postkantoor in 
dat gebied bijvoorbeeld 
twee stempels: eentje 
van normale grootte en 
een kleiner model. Het 
kleinere was bedoeld 
voor kwitanties e.d., het 
grote diende als dagteke
ningstempel voor de ge
wone post. In de drukke 
zomermaanden vergisten 
de postbeambten zich 
soms en dan treffen we 
kleine stempels aan op 
de poststukken. Al met al 
een verzamelgebied waar 
behalve de specialisten 
van de studiegroep weinig 
anderen kennis van heb
ben. Boeiend! 

Liquidatie verzameling 
Als je de bladen van 
postzegelclubs en studie
groepen leest, merk je dat 

Het hotclrijkc Majorenhof stond bekende om zijn badinrichting 

dennenbossen. Vandaar 
de aanleg van wegen en 
het bouwen van hotels. 
Koningen zoals Gustav V 
van Zweden hielden er 
vakantie. In Majorenhof 
stond omstreeks 1915 een 
badinrichting, gebouwd 
als medisch instituut. 
Hier kon je een bad in ver
warmd zeewater nemen. 
Dit alles (en nog veel 
meer over het strandleven 
in die streken) beschrijft 
Jan Kaptein in Het Balti
sche Gebied, het blad van 
de gelijknamige filatelis-
tengroep. U vraagt zich 
misschien af: wat heeft 
dit te maken met filatelie? 
Het antwoord ligt voor 
de hand: al die badgas
ten stuurden brieven en 
ansichtkaarten naar hun 
familie en bekenden thuis 
en dit leverde een keur 
aan afstempelingen op. 
In het artikel komen alle 
dorpjes en stadjes van 
Riga-aan-Zee aan de orde, 
elk met eigen stempels 
en van verschillende 
typen. In de tweede helft 
van de negentiende eeuw 

veel verenigingen moeite 
hebben om bestuursleden 
te vinden. Veel functies 
zijn vacant en de overige 
bestuurders doen dan 
hun uiterste best om 
de zaak draaiende te 
houden. Een gunstige 
uitzondering vormt het 
hoofdbestuur van De Glo
be. In hun kwartaalblad 
Globekoerier kunnen we 
op de eerste pagina zien 
dat alle tien bestuurs
functies bezet zijn. Er is 
zelfs nog een elfde man 
aanwezig: de voorzit
ter van de zogenoemde 
Adviescommissie. Deze 
functionaris, de heer C.J. 
Goes, vertelt in het voor 
me liggende nummer 
over de werkzaamheden 
van deze commissie. Die 
is clubleden en erfgena
men behulpzaam bij de 
liquidatie van hun verza
melingen. De commis
sieleden geven adviezen 
over de marktwaarde en 
verkoopbaarheid van het 
filatelistisch materiaal dat 
ze voorgelegd krijgen. Ze 
voeren taxaties uit aan de 

hand van marktgegevens, 
zoals opbrengsten van 
veilingen en de vraag van 
handelaren en verzame
laars. Soms kan zo'n ver
zameling, of een deel er
van, meteen bij de handel 
te gelde worden gemaakt. 
Soms is het materiaal 
geschikt voor de eigen 
verenigingsveiling van De 
Globe. Als er delen van 
de collectie zijn waarvan 
mag worden verwacht dat 
ze bij een grote landelijke 
veiling meer op zullen 
brengen, dan worden ze 
daar aangeboden. Een 
duidelijk verhaal en een 
geruststellende gedacht 
voor de nabestaanden van 
leden dat de adviescom-

I missie er voor hen is. 
I 

Creatieve rockgitarist 
In de artikelenreeks De 
Oud-Duitse Staten be
handelt Hans Muller de 
hanzesteden Bergedorf, 
Bremen, Hamburg en 

I Lübeck. Hij doet dat in 
j Oosterhouterpost, het 

blad van de vereniging in 
Oosterhout. Muller vertelt 
wetenswaardige bijzon
derheden over de post
zegels die in genoemde 
steden werden uitgegeven 
in de negentiende eeuw. 
Zo zijn de zegels van 
Bergedorf interessant 
omdat hun formaat groter 
is naarmate de waarde 
hoger is. Ze worden 
wel 'groeiende zegels' 
genoemd. De Hamburgse 
postdienst nam als eerste 
proeven met machinale 
afstempelingen. De han-
zestad Lübeck verkocht 
zegels zonder gom. Op 
verzoek kon je ze ook 
gegomd kopen. In Bre
men heeft een handelaar 
in 1878 met behulp van 
nieuwe platen zegels her
drukt; dit zijn vervalsin
gen. Overigens wordt in 
dit artikel gewaarschuwd 
voor de vele vervalsingen 
die worden aangeboden 
van deze gebieden. Aan
geraden wordt om ze te 
laten keuren. 
Verder lazen we een 
artikel van Cees Bakker. 
Hij verzamelt muziekin
strumenten op post
zegels. Cees kwam tot 
de ontdekking dat het 
omgekeerde ook bestaat, 
dus postzegels op mu
ziekinstrumenten. Hij is 
een fervent rocker en het 
viel hem op dat Luc De 
Vos, sologitarist van de 

Creatief met postzegels-
rockgitarist Luc De Vos van Gorki 

Vlaamse rockband Gorki, 
zijn gitaar heeft beplakt 
met postzegels die van 
een transparante laklaag 
werden voorzien. Luc was 
dus creatief bezig geweest 
met postzegels. 

Schokgolf 
Kort na de Tweede 
Wereldoorlog zat ik op 
de HBS in Den Haag. Op 
een dag kregen we een 
vrije middag. Er zou een 
straaljager boven de stad 
komen vliegen en dit 
was historisch gezien zo 
belangrijk dat de scholen 
sloten en ook de ambte
naren vrijaf kregen. We 
moesten wel uitkijken, 
werd ons meegedeeld, 
want als het toestel 

Supersonische knal in beeld. 

sneller zou gaan vliegen 
dan het geluid, zouden 
de ruiten wel eens kapot 
kunnen springen door de 
klap. Alle scholieren en 
ambtenaren verzamelden 
zich rondom het Bin
nenhof en na enige tijd 
wachten verscheen een fel 
rood geverfde straaljager 
boven onze hoofden. Het 
vliegtuig vloog tamelijk 
hoog en ging helaas niet 
door de geluidsbarrière. 
Deze jeugdherinnering 
kwam bij mij op toen ik 
in Goudapost een artikel 
van J.G.van der Horst 
las, getiteld Supersonisch 
ulieden. Supersonisch is 
sneller dan het geluid. 
Deze snelheid varieert van 
1.050 tot 1.225 kilome-



Ernst Mach, afgeheeU op een 
Oostenrijkse postzegel. 

ter per uur, wat onder 
andere afhankelijk is 
van de temperatuur. De 
naam van de Oostenrijkse i 
natuurkundige en filosoof 
Ernst Mach (18381916) is 
onlosmakelijk verbonden 
aan de geluidssnelheid. 
Naar hem is het Mach
getal genoemd, dat de 
verhouding aangeeft 
tussen de snelheid van 
een object (zoals een | 
vliegtuig) en die van het 
geluid. Er wordt super
sonisch gevlogen als 
hetMachgetal groter is 
dan I. Bij die snelheid 
ontstaat, net voor de neus 
van het toestel, een groot 
drukverschil en dan krijg 
je de zogenoemde schok
golf, die op de grond 
hoorbaar is als een knal. 
Van der Horst behandelt ' 
verder enkele militaire en 
commerciële supersoni
sche vliegtuigen. 

Hoogwaardige artikelen 
Ik heb er even de tijd 
voor genomen om het 
speciale lustrumnummer 
van Jungfraupost door te 
lezen. Het is een prachtig, 
160 pagina's tellend boek | 
met hoogwaardige artike ' 
len over de Zwitserse fila
telie. Het boek verscheen 
in oktober jl., bij het , 
40jarig bestaan van de I 
Studiegroep Zwitserland. 
Joke Dekkervan Doorn 
geeft een aanvulling op 
eerder door haar gepu
bliceerde artikelen over 
hotelpost. In de tweede 
helft van de negentiende ' 
eeuw kwamen er steeds 
meer vermogende toeris i 
ten naar Zwitserland om 
daar hun vakantie door 
te brengen. Er werden 
hotels bijgebouwd en be
staande werden vergroot 
en gerenoveerd. Verreweg 
de meeste van die hotels 
waren gesitueerd op 
afgelegen plaatsen in een 
schitterende omgeving. 
De gasten hadden drin
gend behoefte aan een 
postverbinding met de 
bewoonde wereld. Enkele 
hotelhouders lieten post
zegels maken, die voor 

een klein bedrag (meestal 
5 Rappen) aan de gasten 
werden verkocht. Deze 
hotelpostzegels werden 
op de uitgaande post 
geplakt, die dan door een 
bediende van het hotel 
naar het dichtstbijzijnde 
postkantoor (meestal in 
het dal) werd gebracht. 
De hotelpostzegels I 
kunnen we beschouwen 
als een soort kwitantie. 
De brieven en kaarten 
moesten verder gewoon 
worden gefrankeerd 
en kregen dan ook het 
poststempel van de plaats 
van verzending. Dit alles | 
gebeurde niet zonder pro \ 
blemen. De Zwitserse PTT 
eiste dat de hotelzegels 
niet op gewone post
zegels mochten lijken; 
waardeaanduidingen wa
ren niet toegestaan. Joke 
bespreekt de emissies van 1 
verschillende hotels en 
het geheel is geïllustreerd 
met prachtige hotelpost
stukken. 
Vicevoorzitter Frans 
Leijnse leverde voor het 
nummer een verhan
deling over Zwitserse 
postwaardesmkken met 
bij frankering, uitgegeven 
in de periode 1867 tot 
1908. Sommige post
waardestukken moesten 
vanwege een bepaalde 
wijze van verzending 
of voor een gewenste 
bestemming door de 
afzender worden bijge
frankeerd (Zusatzjranhe
runß). Deze bijfrankering 
was soms onvoldoende 
en daardoor ontstonden 
interessante poststukken 
in filatelistisch opzicht. 
Vooral bij buitenlandse 
bestemmingen trad dit 
euvel op. Uiteraard is het 
bij zulke stukken nodig 
datje op de hoogte bent 
van de posttarieven in 
deze periode  maar dat is 
Frans wel toevertrouwd; I 
hij voert zijn lezers op een 
duidelijke en overzich
telijke wijze in in deze 
materie. 
Een prestatie van formaat 
is een studie over een 
nieuwe opzet van de j 
systematiek van verschil
lende Zwitserse stempel j 
groepen. Het gaat om een ' 
artikel van 35 pagina's, 
geschreven door Wim 
Jacobi. Het voert te ver 
om daar in deze rubriek 
op in te gaan, maar ik 
raad belangstellende 
lezers aan lid te worden 
van deze club. Misschien 
is er nog een exemplaar 
van het lustrumnummer 
beschikbaar (emailadres: 
m.dijkhuizcn@shu.nl). 

DAAN KOELEWIJN 
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Kostbare zendingen 
In de tweede helft van 
de negentiende eeuw 
trokken veel Engelsen 
van het platteland naar de 
grote stad. Van het aldaar 
verdiende geld ging 
een deel terug naar de 

I achtergebleven familiele
den. Dit waren geen hoge 
bedragen, meestal enkele 
shillings. Daardoor kwam 
het vaak voor dat munten 
werden opgestuurd per 
post. De zogenaamde 
postwissels bestonden 
immers nog niet en 
cheques waren alleen in 
gebruik bij het rijke deel 
van de bevolking. Hoewel 
deze geldzendingen vaak 
aangetekend werden 
verzonden en daardoor 
een voorkeursbehande
ling kregen, kwam het 
toch vaak voor dat de 
postbode onderin zijn 
brieventas enkele losse 
shillingstukken aantrof 
waarvan de bestemming 
niet meer was te achter
halen. De Engelse poste
rijen begonnen in 1877 
met de ontwikkeling van 
een speciale envelop die 
voorzien was van vezels in 
het papier, dat daardoor 

I niet meer kon scheuren 
I tijdens het transport. Dit 

project resulteerde in een 
in 1878 voor het eerst 

I uitgegeven type postwaar
destuk waaraan Gibbons 
Stamp IVlonthly een twee
delig artikel heeft gewijd. 
Een waardestempel van 2 
pence ten behoeve van het 
aantekenrecht was aan
gebracht op de sluiting 

[ van de envelop (die was 
niet voorzien van draden, 
zodat hier op kon worden 
gedrukt). In de eerste 
versie zat deze zegel dus 
op de achterzijde, maar 
later werd deze verplaatst 

! naar de voorkant. Het 
gewone briefport was 

I niet inbegrepen en moest 
met een zegel worden 

, voldaan. Al tijdens het 
bewind van koningin 
Victoria onderging het 
uiterlijk van de omslag 
diverse wijzigingen, maar 
pas onder het bewind 
van Edward VII versche

, nen enveloppen met een 
waardestempel waarin 
het briefport was meege
rekend. Aan het einde van 
de Eerste Wereldoorlog 
waren er twee fenomenen 
die effect hadden op het 
uiterlijk van deze omsla

I gen: papierschaarste en 

geldontwaarding. Oude 
enveloppen werden na de 
tariefwijzigingen eenvou
digweg voorzien van een 
tweede waardestempel 
van 1/2 of I pence. 
The London Philatelist 
beschrijft een bijzonder 
poststuk dat hieraan 
nauw is verwant. Ten 
behoeve van de troepen 
aan het westelijke front 
verscheen een omslag 
ten behoeve van aangete
kende veldpost. Omdat 
soldaten portvrijheid 
hadden voor briefport, 
voldeed hier uitsluitend 
een waardestempel voor 
het aantekenrecht. Het 
poststuk in dit tijdschrift 
is echter met een bijfran
kering van het voor die 
tijd astronomische bedrag 
van 4 shilling verstuurd 
naar Canada. Gezien de 
kleine speldenprikken in 
de omslag lijkt het erop 
dat de brief aan een zeer 
groot aangetekend post
stuk bevestigd is geweest. 

Emigrantenpost 
In de wintereditie van 
Austria wordt de ge
schiedenis verteld van de 
AustroAmencana Shipping 
Company. Dit was een 
OostenrijksHongaarse 
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De geschiedenis van de AustroAmencana Shipping Company wordt m 'Austria' uit de doeken gedaan. 
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rederij die regelmatige 
passagiers en vracht
diensten onderhield van 
en naar Noord en Zuid
Amerika, in het begin 
van de twintigste eeuw. 
De klandizie bestond 
vooral uit mensen die 

■ naar de nieuwe wereld 
wilden emigreren. De 
maatschappij had 27 
schepen in de vaart, die 
luisterden naar namen 
zoals Lucia, Alice, Martha 
Washington en Franz Joseph. 
Na de Eerste Wereldoor
log ging deze rederij, die 
opereerde vanuit Triest, 
verder onder Italiaanse 
vlag. Het was mogelijk 
om vanaf een aantal van 
deze schepen post te 
versturen. Deze poststuk
ken zijn te herkennen aan 
de speciale stempels van 
de rederij en zijn uiterst 
schaars. Het artikel toont 
een aantal stukken uit een 
verzameling die overigens 
ook te zien is op internet: 
u)U)U).japhiIa.cz/hoj]o2g7/ 
indexoag/a.htm. 

Verrassingen mogelijk 
In het tsaristische 
Rusland was ook sprake 
van postvervoer over 
het water. Het Deutsche 
Zeitschrift für Russland 
Philatelie besteedt aan

dacht aan het postvervoer 
via de scheepslijnen van 
en naar Odessa. Deze 
liepen zowel over de 
Zwarte Zee als over de 
Dnepr. De stempels zijn 
te herkennen aan de dub
bele plaatsnamen en deze 
aanduidingen: 

nAPox. 
nAPAXOflL. 
Later zien we ook de ovale 
stempels die zo vaak met 
Russische spoorpost 
worden geassocieerd. 
Het artikel geeft een leuk 
overzicht; niet alleen 
de gebruikte stempels 
worden getoond, maar 
ook een keur aan fraaie 
poststukken. Het leuke 
is dat deze stempels vaak 
op heel gewone stukken 
voorkomen, zodat met 
een beetje kennis van de 
Russische taal nog leuke 
verassingen kunnen wor
den gevonden. 

Grote president 
Dit jaar is het tweehon
derd jaar geleden dat 
Abraham Lincoln werd 
geboren. Voor American 
Philatelist was het aanlei
ding voor het pubhceren 
van een aantal artikelen 

over deze grote president 
(letterlijk en figuurlijk). 
Diverse schrijvers tonen 
hierin hun favoriete 
filatelistische zaken rond 
dit thema, waarbij zelfs 
poststukken uit de tijd 
van Lincolns verkiezings
campagne. Een hoofdrol 
is weggelegd voor de 
eerste Lincolnherden
kingszegel uit 1909. Er 
was zojuist een fran
keeremissie verschenen 
met afbeeldingen van de 
presidenten Washing
ton en Franklin. Veel 
Amerikanen vonden dat 
Lincoln hier ook tussen 
had gehoord. Dit werd 
twee maanden later goed 
gemaakt met een rode 
herdenkingszegel van 
2 cent. Deze zegel is niet 
alleen getand uitgegeven, 
maar ook ongetand, ten 
behoeve van het gebruik 
in verschillende fran
keermachines. De zegel 
komt dan ook met diverse 
aparte perforaties voor 
en is bijzonder geschikt 
voor verdere verdieping. 
Aan het eind van het 
artikel wordt nog de sug
gestie gedaan om deze 
(overigens nog steeds 
frankeergeldige) zegel 
te combineren met een 
eerstedagenvelop van de 

nieuwe Lincolnemissie. 

Langlopend en leuk 
Frankeerseries met een 
lange looptijd lenen zich 
goed voor een mooie 
gespecialiseerde verzame
ling. Poststukken hiervan 
zijn vaak nog opvallend 
goedkoop te krijgen en 
met voldoende kennis 
kan zelfs zeldzaam mate
riaal worden verkregen. 
Netherlands Philately, het 
tijdschrift van de American 
Society/or Netherlands Phila
tely, laat zien hoe dit kan 
met de cijferzegels van 
het typeVürtheim. Aan 
de hand van de tarieven 
worden de gebruiksmo
gelijkheden van deze serie 
getoond. Het is opvallend 
dat aan de andere kant 
van de oceaan met de Ne
derlandse filatelie wordt 
omgegaan op een menier 
die je hier op tentoonstel
lingen eigenlijk relatief 

weinig ziet. 
International Bulletin 
for Netherlands Phila
tely brengt een artikel 
dat kan worden gezien 
als een neefje van het 
voorgaande. In dit geval 
gaat het om de cijferserie 
van Van Krimpen. Het is 
leuk om beide artikelen 
naast elkaar te leggen 
en de parallellen te zien. 
De vijftig jaren verschil 
tussen de series laten zich 
nauwelijks merken in de 
opzet. In beide gevallen 
is er sprake van zegels 
die voor een deel vooral 
als bijplal<waarde zijn 
uitgegeven en die alleen 
met engelengeduld als 
correcte frankering kun
nen worden gevonden. 
Wellicht is het een mooie 
uitdaging voor de lezers 
van Filatelie om dit eens 
met de emissieLebeau of 
met de Crouwelreeks te 
proberen, EDWIN MULLER 

s; 
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AANDACHT VOOR TALENT IN TWEEDE HELFT VAN 
POSTZEGELUITGIFTEPROGRAMMA TNTPOST 

\M 

TNTPost brengt in de 
tweede helft van dit jaar 
onder meer een postze
gelvelletje uit in samen
werking met de Stichting 
Sporttop. Dat gebeurt 
onder de titel 'Aandacht 
voor Talent'. Sport
top is opgericht door 
meervoudig Olympisch 
schaatskampioen Jochem 
Uytdehaage, met als doel 
jonge sporttalenten te 
begeleiden op weg naar 
de Olympische top. 

De in 2008 begonnen 
postzegelreeks 'Grenze
loos Nederland' krijgt op 
4 augustus aanstaande 
een vervolg met het post
zegelvelletje 'Grenzeloos 
Nederland  Brazilië'. 
Het gaat om een echte 
tweelingemissie; in beide 
genoemde landen wordt 
gelijktijdig een postzegel
uitgifte uitgebracht. 
Verder wordt er dit najaar 
een uitgifte gewijd aan 
het jubileum 'honderd 
jaar gemotoriseerde 
luchtvaart in Nederland', 
worden twee interna
tionale muziekfestivals 
geëerd met een postzegel 
en verschijnt er een vel

letje met vijf feestelijke 
verjaardagspostzegels. 
Op I oktober van dit jaar 
wordt een speciale post
zegel voor de Dag van de 
Postzegel uitgegeven. 
Natuurlijk ontbreken ook 
de vaste elementen die 
we jaarlijks in de tweede 
helft van het emissiepro
gramma tegenkomen 
niet. Het gaat om de 
emissies 'Weken van de 
Kaart', Kinderpostzegels 
en Decemberzegels. 
Het volledige postzegel
uitgifteprogramma van 
TNTPost in het tweede 
halfjaar 2009 ziet er als 
volgt uit: 

14 juli: 
Muziek in Nederland; tien 
gegomde postzegels van 
77 cent in een postzegel
velletje met zes verschil
lende zegels; 

4 augustus: 
Grenzeloos Nederland 
(tweelingemissie met Bra
zilië); 3 velletjes met zes 
verschillende gegomde 
postzegels van 95 cent. 

25 augustus: 
'Sporttop  aandacht voor 

de Stichting Sporttop presenteerde op 3 september 2008 haar nieuuie ploeg talenten en mentoren; 
mitiatiefïiemer Jochem Uytdehaage staat op de tiDeede rij, tuieede van links. 

Talent'; vijf verschillende 
gegomde postzegels van 
44 cent in een postzegel
velletje met tien postze
gels; 

I september: 
'Weken van de Kaart'; 
velletje met drie identiek 
zelfklevende postzegels; 

22 september: 
Verjaardagspostzegels; 
vel met vijf verschillende 
gegomde postzegels van 
44 centen een velletje 

met vijf verschillende 
zelfldevende postzegels 
van 44 cent; 

I oktober: 
Persoonlijke postzegel 
'Dag van de Postzegel'; 
velletje met tien identieke 
zelfklevende postzegels 
van 44 cent; 

I oktober: 
'Honderd jaar gemotori
seerde luchtvaart in Ne
derland'; velletje met tien 
verschillende gegomde 

postzegels 44 cent. 

3 november: 
Kinderpostzegels 2009; 
postzegelvelletje met zes 
verschillende gegomde 
postzegels van 44+22 
cent; 

17 november: 
Decemberzegels 200g: 
tien verschillende post
zegels in een postze
gelvelletje met twintig 
zelfklevende postzegels 
van 34 cent. 
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LUFTHANSA 

De Olympische Spelen 
liggen inmiddels al weer 
geruime tijd achter ons, 
maar er komen toch nog 
steeds kaarten en enve
loppen die naar het sport
evenement verwijzen. 

Olympische Spelen 
Op I augustus 2008 werd 
de Ghanese ploeg door de 
Lufthansa naar de Spelen 
gevlogen: van Accra via 
Frankfort naar Beijing [i]. 
Twee dagen later, op 3 au
gustus, was het de beurt 
aan de IJslandse ploeg; 
die vloog van Reykjavik 
via Frankfort naar de Chi
nese hoofdstad [2]. 
En op 8 augustus stapte 
de Duitse ploeg in Frank
furt in om naar Beijing 
gevlogen te worden [3]. 
Alle kaarten en envelop
pen werden voorzien van 
een aankomsts tempel. 

Europese bestemmingen 
Zoals ik al eerder meldde, 
heeft de Lufthansa zich 
gevestigd op de lucht
haven van Malpensa 
(Milaan), om vandaar 
uit vluchten te verzorgen 
naar allerlei Europese 
bestemmingen. Het levert 
voor de luchtpostverza
melaar mooie kaarten 
en enveloppen, met dito 
stempels. Een prima 
zaak. 
Op 2 februari van dit jaar 
werd een begin gemaakt 
met die vluchten; Bar-
celona-Milaan is er een 
voorbeeld van [4]. Verder 
was er vlucht - uiteraard 
weer met een toestel 
van het type A-319 - van 
Parijs naar Milaan [5]. 
Deze keer was er post 
uit Frankrijk, Monaco, 
Andorra en het Europees 
Parlement aan boord. 
Een maand later, op 2 
maart 2009, ging het van 
Milaan naar Brussel [6], 
in dit geval met aan boord 
post uit Italië, Vaticaan
stad en San Marino. Nog 
diezelfde dag werd de 
retourvlucht gemaakt [7], 
nu met post afkomstig uit 
Belgié en van de Verenig
de Naties in Geneve en 
Wenen aan boord. 
Eveneens op 2 maart 200g 
werd er gevlogen van 
Boedapest naar Milaan 
[8]; bij deze vlucht wer
den poststukken van de 
Verenigde Naties Geneve 

en Wenen meegenomen. 
Nóg twee vluchten van de 
tweede maart: het ging 
die dag ook van Madrid 
naar Milaan [9] (met post 
van de Verenigde Naties 
Geneve aan boord) en van 
Boekarest naar de Noord-

Italiaanse stad [10] 
(aan boord: post van de 
Verenigde Naties Geneve 
en Wenen). 
Ook de Engelse hoofd
stad Londen wordt vanuit 
Milaan bereikt; de eerste 
vlucht was op 29 maart jl.. 

met post van de Verenigde 
Naties Geneve en Wenen 
aan boord [11]. Er kwa
men ook kaarten binnen 
die vanuit Vaticaanstad 
[12] en San Marino [13] 
via Milaan naar Londen 
werden gevlogen. 

KLM 

Amsterdam-Calgary vond 
op 3 mei jl. plaats, met 
een toestel van het type 
A330-200 [14]. Helaas 
werd er geen aankomst
stempel geplaatst. 



■ H H _ H B B SAME 
■ ■ ■ ^ ■ ■ H ËMA] 

MA

FRANSE MAXIMUM
KAARTEN IN 2009 

De eerste Franse maxi
mumkaarten van dit 
voorjaar worden hier 
getoond. Het Franse uit
gifteprogramma is altijd 
ambitieus, met een aantal 
vaste onderwerpen, zoals 

SAMENSTELLING: EDWARD FROON 
EMAIL: f2hedwardfr00n@hetnet.nl 

beroemde personen, 
toerisme, gedenkwaar
digheden, kunst, e.d. 
Van bekende beroemde 
personen zoals Calvijn 
en Braille verschijnen er 
zegels. Hier schenken we 
juist aandacht aan een 
ons onbekende, maar 
'goede koning', René I 

van Anjou. De oude kaart 
[i] toont het oude kasteel 
van Angers, waar hij 
zeshonderd jaar geleden 
geboren werd. Door zijn 
afl<omst en huwelijken 
verwierf hij een indruk
wekkend aantal landen en 
titels: Hertog van Opper
Lotharingen, Koningvan 
Napels en Graaf van de 
Provence. Het standbeeld 
op de postzegel staat in 
AixenProvence [2], de 
stad waar hij op 71jarige 
leeftijd stierf. 

Kunst is vertegenwoor
digd door het fresco [3] 
van een op een bazuin 
blazende engel uit het ge
welfvan de kathedraal St. 
Cécile in Albi. Binnen en 
buitenzijde van deze kerk 
staan in groot contrast 
met elkaar. Van buiten is 
het een streng beveiligde 
fortkerk ([4], zegel uit 
1946), gebouwd in de 
i3e/i4eeeuw door de lo
cale bisschop. Die moest 
de streek heroveren op de 
ketterse Katharen. Na de 

succesvolle afloop hiervan 
werd de kerk verrijkt met 
een groots koorhek met 
gotisch beeldhouwwerk 
en de gewelven met re
naissance fresco's. Bij het 
bezoek van de machtige 
kardinaal Richelieu aan 
deze kathedraal twijfelde 
hij aan de echtheid van 
zo'n omvangrijk beeld
houwwerk in de afgelegen 
streek. Hij beklom een 
hoge trap om te voelen 
of het geen stucwerk 
was. Richelieu is in 2008 
ook op een postzegel 
verschenen als een van 
de beroemde personen 
van Frankrijk. Op [5] de 
afgebeelde stadspoort 
staat in de gelijknamige 
gemeente en op [6] zien 
we zijn standbeeld. 
Van een religieuze ach
tergrond is ook sprake 
bij de toeristische uitgifte 
van het pauselijk paleis 
van Avignon op kaart [7]. 
Nadat de Franse paus 
Clément V begin veer
tiende eeuw het roerige 
Rome was ontvlucht, 
koos hij het aan de Rhone 
gelegen Avignon uit als 
veilige haven. De Rhone 
was destijds de grens met 
Frankrijk. Zeven pausen 
hebben er zo'n zestig 
jaar geresideerd en lieten 
er het versterkte paleis 
bouwen. Het vormt een 
schitterend decor voor het 
jaarlijkse culturele festival 
dat op het grootse voor
plein wordt opgevoerd. 
Het paleis en de oude stad 
staan op de werelderf
goedlij st. 

De Franse grens is 
inmiddels verlegd en 
aan de Cóte d'Azur ligt 
op diezelfde grens de 
meest Italiaanse Franse 
stad, Menton [8]. Door 
het unieke milde klimaat 
is dit de enige Franse 
stad waar zelfs citroenen 
groeien. In februari wordt 
er een Citroenfestival, een 
fruitcorso met praal
wagens [g], gehouden. 
Het poststempel kreeg 
de speelse vorm van een 
citroen. Nog meer fruit 
 druiven dit keer  op 
[10], op de frankeerstrook 
die in maart verscheen 
ter gelegenheid van de 
Salon de Prmtemps, de grote 
Franse voorjaarstentoon
stelling in Macon. 
Kaart [11] toont de torens 
van de oude kerk, de 
St. Vincent en het erop 
geplaatste stempel bevat 
een aft)eelding van het 
standbeeld van de arbei
ders die vroeger de zware 
manden met druiven van 
de hellingen naar de stad 
moesten sjouwen. 

mailto:f2hedwardfr00n@hetnet.nl
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In deze rubriek worden zegels 
vermeld van landen die  voor 
zover dat valt na te gaan  zijn 
aangesloten bi] 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 met door de 
samenstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

EUROPA 

ALAND 
85'09. Europa 2009, astro
nomie. 
'Europa' (€ 0.80). Sterren
beeld Grote Beer. 

ió'og. Passagiersschepen. 
'Inrikes' (€ 0.75), Europa. 
Resp. s.S. Viking, nieuw 
gebouwd schip (nog geen 
naam). 
276'og. Eilandspelen 2009, 
persoonlijk te maken zegels. 
'Världen' (€ 0.90). Kader 
door post ingevuld met hard
loper, zee en ondergaande 

ALDERNEY 
285'o9. Waadvogels. 
36.43.51,54.56,77 p
Resp. Arenaria interpres, 

° Numenius arquata, Haema
° topus ostralegus, Gallinago 
■> gallinago, Calidris alpina, 
— Charadrius hiaticula. 

ANDORRA SPAANS 
i85'o9. Brug van Madrid. 
Blok € 2.70. Deel van brug. 
Op rand constructiedetail. 

ATHOS (Heilige berg) 
7ii'o8. Kloosters, IV. 
€ 0.57, 0.70, 0.85, 2.42, 
3.. Resp. Xenophontos, 
Gregoriou, Esphigmenou, 
Konstamonitou, Panteleimo
nosRossikou. 

AZERBEIDZJAN 
24'og. Tiende ECO*top
conferentie. 
I. m. Landkaart aangesloten 
landen en beeldmerk. 
i34'o9. Europa 2009, 
astronomie. 
0.20, 0.60 m.; blok I. m. 
(0.20 en 0.60 m. ook als 
velletje in boelqe uitgegeven). 
Resp. Perzische theoloog 
en astronoom NasiralDin 
Tusi (12011274) met ster
renkijker en staande globe 
zonnestelsel, observatoria 
en hemellichamen; antieke 
telescoop met deel van zon
nestelsel. Op rand portret 
van Italiaanse astronoom 
Galileo Gahlei (15781630) 
en schijngestalten van de 
maan. 

AZOREN 
224'09. Biodiversiteit, 
lagunes van de Azoren. 
€ 0.32, 0.68, 0.80, 2.; blok 
€ 2.50; blok € 2.50. Lagunes 
resp. 'Comprida' met hout
snip (Scopolax rusticola), 
'do Caldeiräo' met heivlinder 
(Hipparchiaazorina), 'do 
Capitao'met libelle (Anax 
imperator), 'Lagoinha' met 
boom (Juniperus brevifolia); 
'das Furnas' met blauwe 
reiger (Ardea cinerea) en 
eenden: doorlopend beeld 
op rand met landschap; 'da 
Caldeira de Santo Christo' 
met vis (Muraena helena) en 
onderwaterbeeld. Door
lopend beeld op rand met 
meeuwen en bergen. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
ii7'o8. Klassieke architec
tuur. 
I. KM. Dak van gebedshuis. 

gg'oS. Culturele samenwer
king met Koeweit. 
3. KM. Symbolische uitbeel
ding van samenwerking. 
i5i2'o8. Fauna. 
0.05, 0.70, 5. KM. Resp. 
Lynx lynx, Accipiter gentilis, 
Stringiformes. 

i5i2'o8. Bomen. 
Driemaal 0.70 KM. Pseu
dotsuga menziesü. Betuia, 
Cupressus sempervirens. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Kroatische Federatie) 
54'og. Europa 2009, astro
nomie. 
Tweemaal 3. KM. (samen
hangend). Resp. hemel
lichamen, telescoop met 
hemellichamen. 

BULGARIJE 
94'o9. Ruimtereis Georgi 
Ivanov dertig jaar geleden. 
Blok .60 L. Portret eerste 
Bulgaarse kosmonaut met 
ruimteschip. 

i44'09. Flora, cactussen. 
Velletje meto.io, 0.50, 0.60, 
1.50 L.(elke waarde tweemaal 
in keerdruk); blok 0.60 L. 
Verschillende cactussen met 
bloem. 

284'09. Europa 2009, 
astronomie. 
Velletje met € 0.60,1.50 L. 
Verschillende afbeeldingen 
uit heelal. Ook in velletje van 
vijf met tussenvel en in vel
letje van vier zegels in kleiner 
formaat. 

CYPRUS TURKS 
233'o9. Archeologie. 
0.60, 2. NTL. Resp. hand 
met gegraveerde gouden ring 
en detail van ring, hoofd met 
gouden kroon van zaden en 
bladen. 

DENEMARKEN 
loö'og. Dierentuin Kopen
hagen honderdvijftig jaar. 
5.50, 6.50, 8., 9. kr. Resp. 
neushoorn en uitkijktoren, 
olifanten, flamingo, aapje 
en slang. 

loó'og. Internationaal 
congres cartografie. 
5.50, 6.50,10.50,17. kr. 
Verschillende oude Deense 
landkaarten. 

i54'09. Staat Bulgarije 
honderddertig jaar. 
Velletje met 0.60, i. L. Ver
schillende afbeeldingen van 
staatswapens. 

DUITSLAND 
75'o9. Europa 2009, astro
nomie. 
€0.55. Planeten en vierhon
derd jaar wetten van Kepler. 
75'og. Dag van de post
zegel. 
€0.55 Brief uit koninkrijk 
Beieren met zesmaal i kreu
2eri849 (Yvert i). 

log der Bnelmorke 0 0 Deutschland ! 
.:.2ä . 
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75'og. Cultureel erfgoed 
Unesco*. 
e 1.45. Gedenkplaatsen 
Luther (14831546) in Eisle
ben en Wittenberg. 

 f t • ..ftjfil 

MÏÏÏ.9 
75'og. Serie Post, allesom
vattende post, II. 
Tweemaal € 0.55. Transport: 
vrachtwagen, bezorging: 
postbezorger. 

46'og. Nationaal Park Eifel. 
Blok met € 2.20. Ooievaar in 
landschap. Doorlopend beeld 
op rand inet wilde narcissen, 
bomen, zwarte ooievaar, 
specht, hert, wildzwijn, 
roofvogel en wilde kat. 

46'og. Veldslag van Varus 
tweeduizend jaar geleden. 
€ 0.55. Masker, buste van 
keizer Augustus en Her
mannsmonument. 
46'og. Internationale 
Lucht en Ruimtevaartten
toonstelling honderd jaar. 
€ 0.55. Affiche van de eerste 
tentoonstelling met Dom van 
Frankfurt am Main, zeppelin, 
ballon en vliegtuig. 

46'o9. Tweehonderdste 
geboortedag van arts, psy
chiater, dichter en schrijver 
van kinderboeken Heinrich 
Hoffmann (18091894). 



€ 0.85. Figuren uit plaatjes
boek Struwwelpeter. 

zeeden, Franche-Comté: 
spar, Midi-Pyrénées: viooltjes 
uit Toulouse, Auvergne: gele 
gentiaan, Provence-Alpes-
Cóte d'Azur: olijfboom, 
Corsica: kastanje, Rhónes-
Alpes: bosbes, Limousin: 
boleet. Bourgogne: zwarte 
bes, Frans-Guyana: awarra. 

ESTLAND 
23-4-'o9. Negentig jaar Est
lands parlement Rjigi'kogu. 
5.50 kr. (€ 0.35). Voorzit
tershamer. 

4-5-'o9. Astronomie. 
Velletje met tweemaal € 0.70. 
Saturnus, exoplaneet. Op 
rand satelliet en antieke ster
renkijker. 

5-5-'o9. Europa 2009, astro
nomie. 
Tweemaal € 0.58 (9 kr.) 
(samenhangend). Beelden uit 
heelal met celstructuur. 

i4-5-'09. Frankrijk op post
zegels. 
Achtmaal 'Lettre 20g' in 
boekje. Huizen m Colomba-
ges, kasteel van Azay-Le-Rj-
deau, Notre Dame in Parijs, 
wijngaarden in de Bordeaux, 
boulevard in Nice, Mont-
Saint-Michel, EifFeltoren in 
Parijs, dorp in de Provence. 

FRANKRIJK 
2i-4-'o9. Aimé Fernand Da
vid Césaire (1913-2008). 
€ 0.56. Portret dichter en 
politicus. 
27-4-'09. Flora van het 
noorden. 
Twaalfmaal 'Lettre prioritaire 
20g' in boekje. Noord-Nauw 
van Calais: aardappel, 
Picardiè: roos, Elzas: kwets, 
Lotaringen: mirabel, Cham
pagne-Ardennen: orchidee, 
Haute-Normandie: beuk, 
Basse-Normandie: appel, 
Landen aan de Loire: lelietje
van-dalen, Parijs: lelie, lie 
de France: blauwe hyacint, 
Bretagne: gaspeldoorn, Mid
den-Frankrijk: berk, Poitou-
Charente: zeekraal. 

i8-5-'o9. Dienstzegels, Raad 
van Europa zestig jaar. 
€ 0.56, 0.70. Getal zestig 
en beeldmerk, gebouw in 
Straatsburg. 
25'5''°9- Vierhonderd jaar 
chocolade in Frankrijk. 
Velletje met tienmaal 'Lettre 
de 20g' (zegels met cho
coladegeur}. Verschillende 
afbeeldingen op chocolade
tabletten. 

-«fcfe.'̂ jA^&jaffi^ïte;^ 

25-5-'o9. Postconferentie 
Furomed*. 
€ 0.56. Kaart Middellandse 
Zeegebied met olijfboom en 
beeldmerk. 

27-4-'09. Flora van het 
zuiden. 
Twaalfmaal 'Lettre prioritaire 
20g' in boekje. Aquitanië: 

^5'5''o9- Vijfhonderdste ge
boortedag Johannes Calvijn 
(1509-1564). 
€ 0.56. Portret van Frans-

Zwitserse protestantse 
theoloog en reformator. 
25-5-'09. Chaumont (Haut-
Marne). 
€ 0.56. Grafische uitbeelding 
van plaatsnaam. 

GRIEKENLAND 
30-5-'o9. Bijzondere gele
genheden. 
€ 0.05, o.io, 0.20, 0.50, 0.57, 
0.70, 2.42, 3.-. Resp. Sivita-
nidios-school tachtig jaar 
met gebouw, zeventig jaar 
universiteit van Piraeus met 
wapen. Nationaal Archeolo
gisch Museum honderdtach
tig jaar met gebouw en stand
beeld, Grieks voorzitterschap 
UPU*-raad voor postale dien
sten met duif en briefin bek, 
tweehonderdste geboortedag 
Louis Braille (1809-1852) met 
oog en handen met braille-
tekens, tien jaar Economi
sche en Monetaire Unie van 
Europa met euroteken en 
vlag. Lord Byron (1788-1824) 
en Internationale Solidari-
teitsdag, nationaal kadaster 
met huizen. 

go-j-'og. Behoud poolgebie-
den en gletsjers***. 
Velletje met tweemaal € i.-
(rond). Doorlopend beeld 
op rand met ijsblokjes en 
waterdruppels in glas. 

GROOT-BRITTANNIË 
3i-3-'o9. Frankeerzegels. 
17, 22, 62, 90 p. Portret 
koningin Elizabeth II in resp. 
olijfgroen, roodbruin, rood, 
ultramarijn. 
3i-3-'o9. Regionale frankeer
zegels. 
Viermaal 50; viermaal 90 p. 
Resp. (Engeland, Schotland, 
Wales, Noord-Ierland) eik, 
distel, narcis, detail linnen; 
Tudorroos, tartan, veren, 
detail mand. 
2i-4-'o9. Serie koningen en 
koninginnen, III, Huis van 
Tudor. 
Velletje met ist, ist, 90, 
90 p. Resp. slagschip Mary 
Rose, 'Field of Cloth of 
Gold', Koninklijke Beurs, 
portret avonturier en ontdek
kingsreiziger Sir Francis 
Drake (1577-1580). 

r 
HONGARIJE 
24-2-'o9. Cartoons van Bene-
dek Elek (1759-1831). 
Vel met 1004-50,100+50,100, 
100 Ft. Resp. portret sprook
jesschrijver, kat, biggetjes, 
oosters mannetje. 

i3-3-'09. Achthonderd jaar 
Franciscaner orde. 
100 Ft. St. Franciscus om
ringd door enkele belangrijke 
plaatsen en gebeurtenissen 
in zijn leven. 

2-4-'o9. Treinen. 
75,100,125, 275 Ft. Verschil
lende locomotieven. 
2-4-'o9. Tweehonderdste 
sterfdag Joseph Haydn (1732-
1809). 
300 Ft. Notenbalken en 
toetsen. 

2-4-'09. Bekende personen, 
Kazinczy Ferenc (1759-1831). 
Blok 600 Ft. Portret schrijver 
en taalkundige. Beeld door
lopend op vel met theater en 
boeken. 

IERLAND 
3-4-'og. Postbedrijf An Post 
vijfentwintig jaar. 
Tienmaal € 0.55 (zelflde-
vend in postzegelboekje). 
Meisje schrijft brief vrouw 
brengt brief naar brievenbus, 
beambte leegt brievenbus, 
vrouw bij loket op postkan
toor, postbestelauto, brieven 
in sorteermachine, brieven-
bezorgers met kar, besteller 
met pakje, wielerploeg 
gesponsord door An Post, 
hoofdkantoor in Dublin. 

24-4-'09. Honderdste 
geboortedag Francis Bacon 
(1909-1992). 
€ 0.55; blok€ 0.82. Resp. 
zelfportret uit 1969; atelier 
van Bacon. 

30-4-'og. Honderd jaar 
vakbond voor transport- en 
andere arbeiders. 
€ 0.55. Oprichter James 
Larkin (1875-1947). 
i5'5''°9- Europa 2009, 
astronomie. 
€ 0.55, 0.82, Beelden uit 
heelal, resp. krabnevel, 
kleine dwerg. 

ITALIË 
i6-4-'o9. Serie instellin
gen. Korps Grenadiers van 
Sardinië. 
€ 0.60. Grenadier in uniform 
van 165g en grenadiers 
in huidige ceremoniële 
uniform. 

2i-4-'o9. Viering Rome 
hoofdstad van Italië. 
€ 0.60. Waterverfschilderij 
van Piazza di Spagna met 
Barcaccia-fontein en Sallus-
tiano-obelisk op achtergrond 
kerk Trinitä dei Monti. 
24-4-'og. Serie 'gemaakt in 
Italiè', honderdvijfentwintig 
jaar juwelier Bulgari. 
€ 0.60. Halsketting van 
geelgoud, platina en ver
schillende edelstenen met 
beeldmerk. 
2-5-'og. Honderd jaar Itali-
aans-Zwitserse Kamer van 
Koophandel. 
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€ o.6o. Compositie van Ita
liaanse en Zwitserse vlaggen 
met beeldmerk organisatie. 
75'o9. Europa 2009, astro
nomie. 
€ 0.60, 0.65. Resp. Telescoop 
Galileo op eiland La Palma 
(Canarische eilanden) en 
deel van universum, Agile
satelliet in de ruimte en deel 
wereldbol. 
95'09. Ronde van Italië 
honderd jaar. 
€ 0.60. Wielrenners en 
toeschouwers anno 190g met 
beeldmerk. 

95'o9. Vijftig jaar Academie 
van ItaliaansDuitse studies 
in iVlerano. 
€ 0.60. Beeldmerk van 
academie met portretten van 
Italiaanse dichter en schrijver 
Dante Ahghieri (12651321) 
en Duitse schrijver en weten
schapper fohan Wolfgang 
von Goethe (17491832). 

i45'og. Autorally Mille Mi
glia, BresciaRomeBrescia. 
€ 0.60. Alfa Romeo 6C1500 
en toeschouwers in 1931 met 
beeldmerk. 

ITALIA 

JERSEY 
65'o9. Transport, spoorwe
gen Jersey, III. 
35.39.43.52. 58, 76 p; blok 
£ 3.. Resp. O42T 'Mont 
Orgueil', 24OT 'Corbière', 
O42T 'Carteret', wagon 
'Pioneer', 24OT 'La Moye', 
24OT 'St Brelades'; 24OT 
'Corbière'. 

26'09. Surfclub vijftig jaar. 
Blok £3.. Muur waartegen 
zeven surfboards. Op rand 
twee surfers. 

2i6'o9. Postale geschiede
nis, III, postkantoren. 
Blok £ 3.. Postkantoor in 
Broad Street in St. Heiier op 
Jersey (geopend in 1909). Op 
rand Broad Street. 
1 * « ■ « > 

:|}ERSEY 

| ?S i 
i7'o9. Prins Charles werd 
26 juH 1958 prins van Wales 
en op I juH 1969 (nu veertig 
jaar geleden) door zijn 
moeder op Caernarfon Castle 
geïnstalleerd. 
Blok £ 3.. Koningin Eliza
beth II en prins Charles met 
kroon. Op rand kasteel. 

KROATIË 
44'09. Toetreding Kroatië 
tot NAVO*. 
8. kn. Digitale kaart van 
Kroatië met NAVOembleem. 

g-y'og. Europa 2009, astro
nomie. 
Tweemaal 8. kn. (samen
hangend, twee halfronde 
zegels). Sterrenhemel. 
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224'o9. Bekende Kroaten. 
35. 35; 5. 5knResp. 
dichter Juraj Sizgoric 
(14451509) met dichtregels, 
schrijver en lexicograaf Juraj 
Habdelic (16091678) met 
woordenboek; schrijver 
en wetenschapper Petar 
Segedin (19091998) met titel 

van boek 'Zijn wij allemaal 
verantwoordelijk?', politicus 
Ljudevit Gaj (18091872). 

LETLAND 
24'09. Europa 2009, astro
nomie. 
0.50, 0.55 Lvl. Resp. 
telescoop en hemellichaam, 
astronomen en radar. 
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LIECHTENSTEIN 
86'o9. Honderd jaar Alpen
vereniging. 
I., 1.30, 2.20, 2.40 F. Resp. 
kruizen op toppen van resp. 
Kuegrat, Langspitz, Rappa
stein, JahnTurm en Wolan. 
Só'og. Voordelen van het 
bos. 
0.85,1., 1.40,1.60 F. Resp. 
leefruimte, ontspanning 
en vrije tijd, bescherming 
tegen natuurlijke dreigingen, 
houtproductie. 
Só'og. Kasteel van Vaduz in 
de vier seizoenen, I. 
1.30,1.80 F. Kasteel resp. in 
voorjaar en zomer. 

■««««««««««««««•••■•«•••«••* 

LITOUWEN 
ii4'og. Vilnius, Europese 
cultuurhoofdstad 2009. 
2.15 Lt. Monument van groot
hertog Gedimas, stichter van 
Vilnius, en kasteeltoren. 
254'og. Europa 2009, 
astronomie. 
Tweemaal 2.45 Lt. Portret 
van Italiaanse astronoom 
Galileo Galilei {15641642) 
met telescoop en maan, 
observatorium universiteit 
van Vilnius. 

LUXEIWBURG 
i25'o9. Prominente per
sonen. 
€ 0.70, 0.90,1.. Resp. schil
der Foni Tissen (19091975) 
met schilderijen, ill.fotograaf 
Charles Bernhoeft (1859
1933) en foto's, uitvinder Hen
ri Owen Tudor (18591928) 
met loodzuurbatterijen. 

i25'09. Europa 2009, 
astronomic. 
€ 0.50, 0.70. Resp. personen 
kijicen naar sterrenhemel, 
Italiaanse astronoom Galileo 
Galilei (15641642) met ster
renkijker en notities. 

M .tl'EEPELMlNOMIf; 
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i25'09. Luxemburgse 
kinderhuizen honderdvijfen
twintig jaar. 
'A'. Tekening van meisjes en 
jongenshoofd met huis. 

i25'09. Persoonlijke zegels. 
'A', 'A Europe'. Tekst 'Meng. 
post.lu' met aanhangsel. 
i25'o9. Europese verkiezin
gen 2009. 
€ 0.50. Ster met tekst en vlag. 
i25'09. Stimulering on
derzoek. 
'A'. Laborante met micro
scoop en benodigdheden. 

MADEIRA 
274'o9. Tropisch en subtro
pisch fruit van Madeira. 
€ 0.32, 0.68, 0.80, 2; blok 
€ 2.50; blok € 2.50. Resp. 
cherimoya(Annona cheri
mola), pitanga (Eugenia 
uniflora, avocado (Persea 
americana), guava (Psidium 
guajava); banaan (Musa 
acuminata); passiefruit 
(Passiflora edulis). 

I PORTUGAL 
u Madeira 

• (),J2 

MALTA 
284'09. Postbezorging in 
de twintigste eeuw. 
€0.09, 0.35, 2.50, 3.. 
Bezorging per resp. Dornier 
Walvliegboot, BSAmo
torfietsen, Raleighfietsen, 
Gozopostboot. 

284'o9. Tien jaar euro. 
€ 2.. Maltese tweeeuromunt 
en vlag. 

95'o9. Europa 2009, astro
nomie. 
€ 0.37,1.19. Resp. Portret 
Italiaanse natuur en ster
renkundige Galileo Galilei 
(15641642) met maan en 
maanlander Eagle, telescoop 
op Malta gebouwd door 
astronoom William Lasseil 
(17991880) met Orionnevel 
M42. 

yVvAAAyïAAAAAAATü^TilATiAAAAAT ,̂̂  

MAN 
i24'09. Landing op maan 
veertig jaar geleden. 
33,50, 56, 81 p., £1.05,1.35; 
blok £2,50. Beelden van 
ruimtereis en maanlanding. 
33 en 56 p. uitgegeven als 
Europazegels in velletjes 
van tien zegels met op rand 
maanlandschap en Ameri
kaanse vlag. 

iiS'og. Vijftig jaar Honda 
bij TTrace. 
32, 33,56, 62, 90 p., £1.77. 
Motoren en coureurs uit 
resp. 1950: Naomi Taniguchi 
en Japanse vlag, i960: Mike 
Hailwood en Britse vlag, 
1970: Alex George, 1980: Joey 
Dunlop, 1990: Steve Hislop, 
2000: John MacGuiness. 
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MOLDAVIË 
24'o9. Pasen 
I 20, 3  L Geverfde eieren 
resp in mandje en op schaal 

MONACO 
45'og. Europa loog, astro
nomie 
€ o 56, o 70 Resp Portret 
Italiaanse natuur en wis
kundige Francesco Maria 
Grimaldi (16181663) met 
zijn kaart van de maan, 
portret van Italiaanse natuur
en sterrenkundige Galileo 
Galilei (1564 1642) met 
telescoop 

45'09. Vijftig jaar zomer
concerten in prinselijk paleis 
€051 Dirigent en orkest 

ii5'og. Balletten van Monte 
Carlo 
€ o 73, o 8g, I 35 Resp bal
letdanser, tweemaal honderd 
jaar Russische balletten met 
dansers en danseressen 

i45'09. Honderdvijftigste 
geboortedag Georges Seurat 
€ o 73 Portret pointillistisch 
schilder met deel van schilde
rij 'Een zondagnamiddag op 
het eiland van Grande Jatte' 

i45'og. Orde der Francisca
nen achthonderd jaar 
€ o 90 Paus Innocent III 
(11611216) zegent Franciscus 
van Assisi (11811226) 

i45'o9. Vijfhonderdste ge
boortedag Johannes Calvijn 
(15091564) 
e I 67 Portret FransZwit
serse christelijke theoloog 
295'o9. Televisiefestival 
2009, negenenveertigste 
editie 
€ I 60 Grafische uitbeelding 
met datum 711 juni og 
36'og. Vereniging Dante 
Alighieri (12651321) 
€ o 70, o 85,1 30 Portret
ten van resp Italiaanse 
filosoof en politicus Niccolo 
Machiavelli (146g 1527), Ita
liaanse humanist en dichter 
Giovanni Boccaccio {1313
1375), Italiaanse dichter en 
humanist Francesco Petrarca 
(13041374) 

OEKRAÏNE 
i74'og. Europa, astronomie 
3 75i 5 ^5 Hr (samenhan
gend) Resp sterrenhemel en 
kijker, portret van Italiaanse 
natuur en sterrenkundige 
Galileo Galilei (15641642) 
met sterrenkijker Beide 
zegels ook in velletje 

OOSTENRIJK 
25'o9. Achthonderdvijftig 
jaar stad St Polten 
€055 Stadsgezicht van 
oudste stad in Oostenrijk 
75'og. Honderd jaar 
schroefstoomschip Thalia 
€ o 55 Schip op Worthersee 
85'og. Gewijde kunst m 
Oostenrijk 
€055 Wijwaterbekken in 
Oude Dom van Linz 

255'o9. Honderdveertig 
jaar Weense Staatsopera 
€ I  Operagebouw 

275'o9. Formule I legen
des 
Velletje met viermaal € o 55 
Racewagens en portretten 
van resp Bernie Ecclestone 
(1930), Gilles ViUeneuve 
(ig50ig82), James Hunt 
(ig47i993), Wolfgang Berg
he von Trips (19281961) 
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POLEN 
i4'09. Pasen 
I 55,3 Zl Schilderijen van 
Szymon Czechowicz (1689
1775) resp Opstanding van 
Christus, Begrafenis van 
Christus 
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i64'og. Wereldpostzegel
tentoonstelling 20og in 
China 
Blok 3  Zl Uit 'postzegelvij
ver' springende vis Op rand 
pioenmotieven 

224'o9. Pools jaar in Israel, 
gezamenlijke uitgifte met 
Israel (zie melding 5/377) 
Blok 3  Zl Poolsjoodse 
vrijheidsstrijder Berek Jose
lewisz (i764i8og) te paard 
tijdens veldslag bij Koek m 
i8og Doorlopend beeld en 
tekst op rand 

PORTUGAL 
264'09. Heiligverklaring D 
Nuno Alvares Pereira (1360

1431) 
€ o 32 Portret generaal en 
geestelijke 

■ E^B *<(̂  " i m m i f i 11IP'iw to o 

55'og. Europa 2009, astro
nomie 
2 40, 9 10 L l?.esp portret 
Galileo Galilei (15641642) 
met telescoop en toren 
van Pisa, sterrenbeelden 
Zegels met beeldmerken 
van Unesco* en lAU* Beide 
zegels ook in velletjes van zes 
zegels met geïllustreerde rand 
waarop tekeningen en tekst 
van Galilei Bovendien in twee 
velletjes van vier zegels met 
samenhangende zegels 

RUSLAND 
274'og. Grote Patriottische 
Oorlog (19411945) vijfenzes
tig jaar geleden 
7 , 8 , 9 , 10  r Verschil
lende schietwapens Ook 
velletjes met elke waarde 
tweemaal 
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i55'09. Honderdvijfenze
ventigjaar Hydrometeorolo
gische Dienst 
8 , 9  r Resp weerkaart 
met portret Adolf Kupfer 
(i7ggi865) en windmeter, 
weerkaart en satelliet 

SLOVENIË 
iii'o8. Toeslagzegel Rode 
Kruis 
€ o 12 Twee mensen met 
puzzelstukjes 
85'og Raad van Europa 
zestig jaar Slovenië voorzit
ter van mei tot november 
€ o 45 Vlag met beeldmerk 

ROEMENIË 
244'o9. Honderd jaar 
Romgaz 
2 40 L Gasinstallatie Ook 
in velletje met zes zegels met 
drie tussenvelden waarop 
tekst en technisch detail van 
installatie 

SLOWAKIJE 
i74'09. Aurel Stodola 
(i85gig42) 
€ o 33 Portret van ingenieur 
en uitvinder op gebied van 
thermodynamica en stoom
turbines 

W' SLOVENSKÜ 
0,33 € 
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2g4'og. Slowaakse filatelis
tenorgamsatie veertig jaar 
'T2 50g' Landkaart met loep 
In vel van acht, zegels met 
velrand en tekst 

OKfiK 

75'og. Veertig jaar Natio
nale Rekenkamer 
€ o 80 Heraldisch embleem 
met adelaar en wapen 

SPANJE 
75'og. Belangrijke gebeur
tenissen 
€ o 39, o 62 Negenhonderd 
jaar geleden overleden resp 
Koning Alfonso VI van Leon 
en Castilla (1040iiog), 
Santo Domingo de la Calzada 
(1019iiog), verantwoorde
lijke voor een deel van het 
Jacobspad naar Santiago de 
la Compostella 

i45'og. Populaire dansen 
€ o 43, o 43 (met vignet) 
Resp 'La Mateixa' van de 
Balearen, 'El Bolero' 

295'09. Glas in loodraam 
Blok € 2 70 Stapelen van 
papier, op rand diverse fases 
van handmatige papierpro
ductie 

_.—^I'*j.«V.v....: 

VlOIt lEltAS 

TSJECHIË 
84'og. Relikwieën St Maur 
in Becov nad Teplou 
Blok 51Kc Rehkwieenkist 
uit 13e eeuw met ornament 
224'og. Gebouwen Ministe
rie van Industrie en Handel 
vijfenzeventig jaar 
10 Kc Gebouw ontworpen 
door architect Josef Fanta 

(afbeelding uolgende pagina) 
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224'o9. Spoorlijn Pardu
biceLiberec honderdvijftig 
jaar. 
ID. Kc. Stoomtrein komt uit 
tunnel. 

p » » » w w w w 

65'o9. Schoonheden van 
Tsjechië. 
12., 14. Kc. Resp. Cisterci
aans klooster in Vyssi' Brod, 
kasteel in HorsovskyTyn. 

TURKIJE 
4i2'o8. Dienstzegels, Ke
mal Atatürk (18811938). 
0.05, 0.50, 0.65,1. NTL. Ver
schillende afbeeldingen uit 
het leven van staatsman en 
grondlegger van het moderne 
Turkije. 
24'o9. Boten van de sultan. 
Tweemaal 0.80 NTL. Met pa
rels versierde boot, met goud 
gedecoreerde boot uit 1864. 

^TÜRKIYË CÜ/«ÏHÜRIYÉTI 

VATICAAN 
205'o9. Mondiale dag van 
het boek en auteursrecht, 
honderd jaar pauselijke 
bibliotheek en vijfenzeven
tigste congres internationale 
federatie van bibliotheek
associaties. 
€ 0.60, 0.85,1.40. Resp. boek 
en koepel St. Pieter, boeken 
en Madonna met Kind, apos
tolische bibliotheek. 
205'o9. Heiligverklaring 
St. Francisca Romana (1384
1440) vierhonderd jaar. 
€ 0.85,1.. Resp. mensen 
met brug en huis, vrouwen 
en boom. 

205'o9. Europa 2009, 
astronomie. 
€ 0.60, 0.65. Schilderijen van 
Donato Creti (16711749) 
resp. 'Saturnus' en 'de Zon'. 

WITRUStAND 
iig'og. Vakantie in Minsk. 
Velletje met viermaal 500 r. 

en vier tussenvelden. Win
tervakantie met kind en ster, 
voorjaarsvakantie met meisje 
en vogel, zomervakantie met 
vrouw en bloem, oogstvakan
tie met vrouw en bloemen
krans op hoofd. 

2i4'o9. Jaar van het oor
spronkelijke land. 
Blok 2.500 r. Wereldbol met 
vlinders en bloemen. Beeld 
doorlopend op rand. 
55'o9. Pluimvee. 
Tweemaal i.ooo r.; blok 
3.000 r. Resp. eenden, 
ganzen; haan en kip met op 
rand doorlopend beeld met 
kuikens, hel<werk en vogel. 

ZWEDEN 
i45'o9. Frankeerzegel. 
12. kr. Portret koningin 
Silvia. 
i45'og. Natuur in Zweden, 
honderd jaar nationale 
parken. 
Vijfmaal 'brev' (12. kr.). 
Abisko Nationaal Park 
met ranonkel (TroUius 
europaeus), Garphyttan 
National Park met hazelmuis 
(Muscardinus avellanarius), 
Store Mosse Nationaal Park 
met cranberry (Vaccinium 
oxycoccos), Stenshuvud 
Nationaal Park met Europese 
boomkikker {Hyla arborea). 
Koster Zee Nationaal park 
met zeester (Astropecten 
irregularis). 

i45'og. Hoge gebouwen. 
Viermaal 12. kr. Balder
achtbaan in Lisebergamu
sementspark, Kaknästoren 
voor tv en radiocommunica
tie m Stockholm, skischans 
in Falun, appartementen
gebouw Turning Torso in 
Malmö. 

i45'og. Tweehonderdste 
geboortedag Louis Braille 
(18091852). 
Blok met tweemaal 'brev 
inrikes'. Brailleschrift in 
reliëfdruk. Op rand vingers. 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
94'09. Presidentsverkie
zingen. 
15 Dh. Bord en raamwerk 
met Arabische motieven. 

i84'o9. Voorwerpen uit 
nationale musea. 
15., 20., 30. Dh. Resp 
houten sandalen 'Kabkab' 
uit Constantine begin 20e 
eeuw, zilveren broche, met 
gouddraad geborduurd vest 
uit 19e eeuw. 

ARGENTINIË 
44'o9. Wereldpostzegelten
toonstelling 2009 in China. 
Blok $ 5.. Gestileerde os, op 
rand Chinese dierenriem. 
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i84'o9. Exportproducten 
Mercosur*. 
$ I., $ I.. resp. flessen wijn 
en houten kratten, land
bouwtractor en containers. 
Beide zegels met beeldmerk 
Mercosur. 

i84'o9. Honderd jaar paro 
chie in Santa Cruz. 
$ I.. Parochiekerk met 
raamdetail. 
i84'o9. Met uitsterven 
bedreigde diersoorten. 
Tweemaal $ i.. Arend 
(Harpyhaliatus coronatus), 
landschildpad (Chelonoidis 
chilensis). 

Toeristische trekpleisters eer
der uitgegeven Sg'oS: Luna 
Park in Melbourne, South 
Bank in Brisbane, The Rocks 
in Sydney, Fishermans Wharf 
in Freemantle. Op rand con
ventiecentrum in Hongkong 
met skyline van de stad. 
97'09. Queensland hon
derdvijftig jaar. 
55 c , $ 2.75. Resp. Parle
mentsgebouw in Brisbane 
met deel van windmolen, 
Groot Barrière Rif met 
roodoogboomkikker (Litoria 
chloris). Beide zegels ook in 
velletje met op rand windmo
len en kaart van Queensland. 

ARUBA 
i4'o9. Grotten van Aruba. 
175, 200, 225 c. Resp. Baran
ca Sunugrot, Fonteingrot, 
ingang Quadrikirigrot. 

AUSTRALIË 
i5"5''°9 Geschiedenis van 
nagerechten. 
Viermaal 55 c. (samenhan
gend). Pavlova genoemd 
naar Russische ballerina 
Anna Pavlova; Peche Melba 
genoemd naar Australische 
operazangeres Nellie Melba; 
Lamington cake genoemd 
Lamington, gouverneur 
van Queensland van 1896 
tot 1901; Anzac Biscuits 
genoemd naar Australische 
en NieuwZeelandse soldaten 
die in 1915 vochten bij Gal
lipoli (Turkije). 

265'o9. Dolfijnen van de 
Australische kust. 
55 c., $1.35,1.40, 2.05. 
Resp. Tursiops aduncus, 
Lagenorhynchus cruciger, 
Lissodelphis peronii, La
genorhynchus obscurus. Ook 
velletje met de vier waarden. 
Alle zegels met beeldmerk 
Wereldnatuurfonds. 

Mei 2009. Wereldpostze
geltentoonstelling in China 
2009. 
Velletje met viermaal 55 c. 

BANGLADESH 
253'09. Onafhankelijk
heidsdag 20og. 
3.1. Vlag en man met 
kinderen. 
74'09. Wereldgezondheids
dag 2009. 
3.1. Artsen met patiënten en 
ziekenhuis. 

•■sknlci*! PTÜ^ITO^OO!» 
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io4'og. Wereldpostzegel
tentoonstelling in China 
20og. 
Velletje met 10., 10., 20.1. 
Resp. tweemaal beeldmerk 
tentoonstelling, os, vignet. 

BERMUDA 
i64'og. Maanlandingen in 
196g. 
35, 70, 85, g5 c, $ 1.25; blok 
$ i.io. Resp. volgstation 
op Cooperseiland, radar 
volgstation, maanlander 
ApoUo II, ruimtependel, 
internationaal ruimtestation; 
maanlanding. 

BHUTAN 
2i2'og. Kroning, democra
tie, stemming voor geluk. 
Tweemaal 225 nu. (met cd
rom). Resp. democratie met 
stemmers in de rij, kinderen 
en vlag; scènes van kroning 
koning Jigme Khesar Nam
gyel Wangchuck, goudsnij
werk van troon, koning met 
kind. 



252'og. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de os**. 
20 nu. Rund. 

BOLIVIA 
2404'o8. Paus Benedictus 
XVI. 
12., 15. Bs. Portret paus. 
25o4'o8. Tweehonderd jaar 
constitutionele hoofdstad 
Sucre. 
1.50, 5.50, 7.50, 9. Bs. 
Verschillende kerken en 
universiteit. 

i66 'o8. Nee tegen veto op 
voetbal op grote hoogte. 
3. Bs. Voetbal en stadion 
met besneeuwde berg op 
achtergrond. 
io7'o8. Tachtig jaar toe
zicht bank en geldwezen. 
3., 7. Bs. Resp. beeldmerk, 
bankgebouw. 
i48'o8. Indienststelling 
MA60. 
1.50, 9. Bs. Vliegtuig resp. in 
de lucht, op vliegveld. 

ioio'o8. Internationaal 
aardappeljaar. 
1.50, 5.50, 7.50,10.50 Bs. 
Locale aardappelrassen resp. 
Luk'i Negra, Sani Imilla, 
Saq'ampaya, Waych'a. Ook 
velletje met vier waarden. 

• ^ ^ ^ ^ w » ^ w ^ w » w w ^ 

BRAZILIË 
i74'09. Vijftig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Thailand. 
Tweemaal R$ 2.35. Troon
zaal van Dusit Maha Prasat 
in Bangkok met orchideeën 
(Rhynchostyhs gigantea), 
kathedraal van St. Petrus de 
Alcantara in Petropohs met 
bromelias (Vriesea ensifor
mis). 

BRUNEI 
232'09. Vijfentwintigste 
Nationale Dag. 
Twee velletjes van achtmaal 
25 s. (velletjes met verschil
lend kader); blok 25 $. 
Zevenmaal gebouwen en acti
viteiten in Brunei, beeldmerk 
met parasols; portretten 
Sultan Hasanal Bolkiah en 
kroonprins Haji AlMuhtadee 
Billac. 

CANADA 
224'o9. Frankeerzegels, 
nuttige insecten. 
2 c. Danaus plexippus. 
Aanvulling serie uitgegeven 
I2I0'07. 
i5'5''°9 Canadese paarden
fokkerij. 
Tweemaal 54 c. (samenhan
gend met doorlopend beeld). 
Canadees paard in land
schap, Newfoundland pony 
en vuurtoren. 

CAYMANEILANDEN 
94'og. Mooie plekjes, II. 
20, 25, 75, 80 c , $ I., 1.50; 
blok $ 2.. Resp. landhuis, 
hangmat tussen palmbomen 
bij ondergaande zon, cruise
schepen voor anker, strand 
met palmen, wegwijzer met 
haan en kiosk; leguaan op 
weg met auto op rand. 

CHILI 
204'og. Republiek twee
honderd jaar. 
Vel met tienmaal $ 310; vel 
met zesmaal $ 310. Resp. 
negenmaal zegel op zegel 
Chih 1910 Yvert 71 t/m 79, 
zegel met logo van rode en 
blauwe sterren; zesmaal ze
gel op zegel Chili 1910 Yvert 
80 t/m 85. Alle zegels met 
beeldmerk. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
io4'o9. Wereldpostzegel
tentoonstelling Peking 2009. 
Tweemaal 1.20 y.; blok 6. y. 
Resp. vaas met motief van 
draak en fenix met pioen, 
cloisonne pot met decoratie 
van vertakte pioenen; pioe
nen in verschillende kleuren. 
1.20 y. ook in velletjes van 
vier. 

^3 '5 ' ' °9  Oude stad van 
Fenghuang. 
Driemaal 1.20 y. Verschil

lende oude stadsbeelden. 

CHRISTMASEILAND 
Mei 2009. Wereldpostze
geltentoonstelling in China 
2009. 
Vel met 12 zegels: viermaal 
10, viermaal 20, viermaal 
25 c. met tekens van Chinese 
dierenriem, met randvelden. 
Zegels eerder uitgegeven op 
8i'09. 
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COLOMBIA 
i23'og. Zeventig jaar Filate
listische Club Cali. 
Tweemaal $ 2.000. Gouden 
ketting met bloemvormige 
hanger, orchidee (Miltoniop
sis roezlii). 

COLOMBIA . J 
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303'o9. Vijftig jaar Inter
Amerikaanse ontwikkelings
bank. 
$ 3.700. Kaart Amerika en 
beeldmerk. 

i74'og. Vijfenzeventig jaar 
marineopleiding voor onder
officieren. 
$ 4.000. Schoolschepen 
'Boyaca' en 'Quitasuefio' met 
vuurtoren. 

COMOREN 
7i'og. Amerikaanse schil
der en natuurwetenschapper 
John James Audubon John 
James Audubon en de Britse 
ornitholoog John Gould. 
125,150, 225, 300, 400, 
i.ooo F; blok met 3.000 F. 
Resp. Audubon en Platylo
phus galericulatus, Gould en 
Trogon elegans, Audubon 
en Ectopistes migratorius, 
Gould en Tanagra darwini, 
Audubon en Corvus Corax, 
Gould en Astrapia nigra; 
Audubon en Gould. 

7i'o9. Honderd jaar padvin
derij (2007). 
125,150, 225, 300, 400, 
i.ooo F; blok met 3.000 F. 
Portret grondlegger padvin
dersbeweging Robert Baden 
Powell (18571941). 
7i'09. Ruimtevaarders en 
ruimtecapsules. 
125,150, 225, 300, 400, 
i.ooo F; blok met 3.000 F. 
Resp. Yuri Gagarin (1934
1968) en Wostok i, Neil 
Armstrong (1930) en Apollo 
II, Alan Shepard (19231998) 
en Apollo 14, Valentina Te
reshkova (1937) en Wostok 6, 
Pavel Popowitsch (1930) en 
Sojuz 14, John Glenn (1921) 
en Mercury 6; Yang Liwei 
(1965) en Shenzhou 5. 
7i'o9. Zeevaarders en 
ontdekkingsreizigers. 
200, 250, 350, 450, 500, 
i.ooo F; blok met 3.000 F. 
Resp. Fernando de 
Magalhaes (14801521), 
Vasco da Gama (1469
1524), Christoffel Columbus 
(14511506), James Cook 
(17281779), Marco Polo ( 
12541324), Amerigo Vespuc
ci (14541512); Christoffel 
Columbus. 

7i'09. David Livingstone 
(18131873). 
200, 250, 350, 450, 500, 
I.ooo F; blok met 3.000 F. 

Portretten en beeiden uit het 
leven van Britse missionaris 
en ontdekkingsreiziger. 
7i'og. Vincent van Gogh 
(18531890). 
200, 250, 350, 450, 500, 
I.ooo F; blok met 3.000 F. 
Zelfportretten en andere 
schilderijen. 
7i'o9. Mineralogen. 
200, 250, 350, 450, 500, 
I.ooo F; blok met 3.000 F. 
Resp. Ignas Domeika (1802
1889) en zwavel, James 
DwightDana (18131895) en 
bariet, William Niven (1850
1937) en rhodochrosiet, 
George Kunz (18561932) en 
legrandiet, Waldemar Br0g
ger (18511940) en pyriet, 
Otto von Abich (18061886) 
en rutiel; Max von Laue 
(18791960) en calciet. 
7i'o9. Entomologen. 
200, 250, 350, 450, 500, 
I.ooo F; blok met 3.000 F. 
Resp. Nathan Banks (1868
1953) en Nymphaüs antiopa, 
Louis Agassiz (18071873) 
en Apatura ilia, Henry Walter 
Bates (18251892) en Go
nepteryx rhamni, Christoffer 
Aurivillius (18531928) en 
Biston betularia, John Henry 
Comstock (18491931) en 
Parnassius apollo, JeanHen
ri Fabre (18231915) en Acro
nita aceris; William Kirby 
(17591850) en Acherontia 
atropos. 
7i'09. Mycologen. 
200, 250, 350, 450, 500, 
i.ooo F; blok met 3.000 F. 
Resp. Charles Horton Peck 
(18331917) en Chroog
omphus vinicolor, Michel 
Adanson (17271806) en 
Lepiota procera. Miles 
Joseph Berkeley (18031889) 
en Paxillus involutus. Andrea 
Cesalpino {15191603) en 
Tricholoma flavovirens, Edu
ard Fischer (18611939) en 
Phallus impudicus, Charles 
Edwin Bessey (18451915) 
en Armillaria mellea; Petter 
Adolf Karsten (18341917) en 
Marasmius oreades. 
7i'o9. Schakers. 
Vel met 200, 250, 350, 
450, 500, i .ooo F; blok met 
3.000 F. Resp. Boris Spasski 
(1937), James Fischer (1943
2008), Anatoli Karpov (1951), 
Gary Kasparov (1963) Vladi
mir Kramnik (1975), Viswa
nathan Anand (1969); Tigran 
Petrosjan (19291984). 

7i'og. Zeventigste geboor
tedag Romy Schneider. 
200, 250, 350, 450, 500, 
I.ooo F; blok met 3.000 F. 
Verschillen portretten van 
en filmscènes met Duitse 
filmster. 
7i'og. Winnaars Nobelprijs 
voor de vrede. 
200, 250, 350, 450, 500, 
i.ooo F; blok met 3.000 F. 
Jane Addams (18601935), 
Nelson Mandela (igi8), Kofi 
Annan (1938), Moeder Teresa 
(19101997), Aung San Kuu 
Kyi (1945) Wangari Maathai 
(1940); Albert Schweizer 
(18751965). 
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ij'og. Vliegende hond. 
Viermaal 500 F. (samen
hangend). Pandabeeldmerk 
WWF* en vier verschillende 
afbeeldingen van Pteropus 
livingstonii. Ook velletje met 
tweemaal de vier waarden. 

UNION des COMORES 

CUBA 
2008. Bezoek Indonesische 
president Soekarno achten
veertig jaar geleden. 
Tweemaal 65 c. Resp. 
Castro en Che Guevara met 
Soekarno. 

DOMINICA 
i5i2'o8. Kerst. 
25, 50, 90 c , $ I.. Resp. 
kerstman met zonnebril, 
versierde palmboom met 
kerstklok, sok, poinsettia's. 
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EGYPTE 
2008. Conferentie post
techniek. 
30,150 P. Resp. godin en 
landkaart, gezicht godin en 
hand met briefen landkaart. 

2008. Honderd jaar toopera
tieve ontwikkeling. 
30 P. Beeldmerk en lauwer
krans. 

FILIPIJNEN 
3ii'o8. Postdienst hon
derdtien jaar, toerisme. 
Viermaal 7. (samenhan
gend); 20., 24., 26. P. 
Resp. strand Borocay en 
zeilboten, 'Intramuros' in 
Manilla, rijstterrassen in 
Banaue, Mayonvulkaan; on
dergrondse rivier bij Puerto 
Princessa, Chocolate Hills 
bij Bohol, Tudatelia rif bij 
Palawan. 
ion'o8. Kerst. 
7., 20., 24., 26. P; velletje 
met tweemaal 7., eenmaal 
26. P. Resp. twee verschil
lende afbeeldingen van 
moeder en kind, moeder 
met meisje en vogel, moeder 
met jongen; Maria en Jezus, 
moeder en kind. 
i7ii'o8. Maand van het 
postzegelverzamelen. 
Viermaal 7. P.; velletje met 
7. en 20. P. Verschillende 
komische Filippijnse super
helden. 
27ii'o8. Vijfentwintigste 
sterfdag van Benigno S. 
Aquino (19321983). 
7., 26. P (samenhangend). 
Resp. ill. fotografisch en ge
tekend portret van politicus. 

8i2'o8. Honderdste ge
boortedag Fernando Bautista 
(19082002). 
7. P. Portret grondlegger 
universiteit van Baguio en 
universiteitsgebouw. 
ioi2'o8. Chinees nieuw
jaar, jaar van de os**. 
7., 20. P; velletje met twee
maal 7. en tweemaal 20. P. 
Ossenkop, os. 
i8i2'o8. Recent ontdekte 
krabben. 
Viermaal 7. P. (samenhan
gend); velletje met tweemaal 
20. P. Resp. Carcinoplax 
nana, Cyrtomaia largoi, Hir
sutodynomene vespertilio, 
Dicranodromia danielae; 
Oxypleurodon stimpsoni, 
Cyrtomaia ericina. 
ii'og. Honderdste geboor
tedag Dr. Manuel S. Enverga 
(19091981). 
7. P. Portret politicus en 
oprichter van universiteit in 
Luzon. 
22'o9. Valentijnsdag. 
Tweemaal 7. P. (samenhan
gend). Harten en envelop, 
rozen en hart. 

i82'og. Internationaal 
kunstfestival. 
Viermaal 7. P. Beeldende 
kunst, drama en dichtkunst, 
muziek en dans, architectuur 
en film. 
jj 'og. Zestig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
ZuidKorea. 
Tweemaal 7. P. (samenhan
gend). Fihppijns festival, 
Koreaans festival. 
ijg'og. Frankeerzegels, 
vogels. 
5., 100. P. Lanius cristatus, 
Spizaetus philippensis. 
^i'i''°9 Frankeerzegels, 
vogels. 
8., 9., 10., 17., 50. P. Ba
silornis mirandus, Spilornis 
cheela, Prioniturus discurus, 
Diponium javanense, Ichtyo
phaga ichthyaetus. 
253'o9. Mineralen. 
Viermaal 7. P.; velletje met 
viermaal 7. P. Cinnaber, 
goud, koper, magnetiet. 

i PILIPINAS '7 1 
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GAMBIA 
252'og. Elvis Presley (1935
1977). 
Viermaal blok 60. D. Ver
schillende afbeeldingen uit 
film Jailhouse Rock (1957). 

3i3'og. Liefdadigheids
stichting Jet Li One. 
Vel met zesmaal 40. D. 
Kinderen symboliserend 
onderwijs, foto van acteur en 
specialist in vechtsporten, 
open handen uitbeeldend de 
strijd tegen armoede, hand 
van gezondheidswerker, 
afbeelding symboliserend 
milieubescherming, onder
steuning bij ramp. 

GRENADA 
92'og. Marilyn Monroe 
(19261962). 
Viermaal $ 2.50 (samenhan
gend). Verschillende portret
ten van actrice en filmster. 
g2'og. Paddestoelen. 
^5. 50. 75>90C., $ I., 4.; 
viermaal $ 2.50 (samenhan
gend). Panaeolus papiliona
caeus, Panaeolus cyanescens, 
Panaeolus sphinctrinus, 
Panaeolus fimicola, Cope
landia cyanescens, Psylocibe 
cubensis; Panaeolus subbal
teatus, Alboleptonia carlei, 
Porphyrellus portoricensis, 
Psilocybe caerulescens. 

HONGKONG 
i45'og. Postzegeltentoon
stelling Hongkong 2009. 
Blok $ 50.. Op zegel, aan
hangsels en rand motieven 
met Chinese puzzel tangram. 

i65'o9. Kunstcollecties in 
Hongkong. 
$ 1.40,1.80, 2.10, 2.50, 3., 
5.. Chinese kalligrafie en 
schilderkunst uit musea in 
Hongkong, resp. kunstmu
seum in Hongkong, kunst
museum, kunstmuseum 
van Chinese universiteit, 
erfgoedmuseum, universi
teitsmuseum en kunstgale
rie, universiteit. 

INDONESIË 
i83'og. Behoud poolgebie
den en gletsjers***. 
Blok met tweemaal 2.500 Rp. 
Op zegels en rand poolland
schap met ijsbeerkop. 

tentoonstelling Peking 2009. 
Blok 10.000 Rp. Ossen en 
Tempel van het Witte Paard 
met beeldmerk tentoonstel
ling. 

io4'o9. Wereldpostzegel

25'og. Internationaal jaar 
van de astronomie. 
Velletje met driemaal 
5.000 Rp. Sterrenkijker met 
ruimtebeeld, beeldmerk, 
Galilei Galileo (15641642). 

JAPAN 
232'o9. Animatiefiguur 
'Gegeneno Kitaro'. 
Velletje met tienmaal 80 yen 
(samenhangende paren met 
doorlopend beeld). 
Tien verschillende beelden 
uitTVserie. 
i74'og. Detective Conan. 
Vel met tienmaal 80 yen. 
Verschillende afbeeldingen 
uit TVserie en films. 
306'og. Behoud poolgebie
den en gletsjers***. 
Velletje met viermaal 80 yen. 
Tekeningen van ijsbeer, zee
leeuw, poolvos, pinguïn. 

KAZACHSTAN 
34'og. Europa 2009, astro
nomie. 
Tweemaal 230.1. (samen
hangend). Resp. sterrenkij
ker en deel sterrenbeeld stier, 
portret Italiaanse natuur en 
sterrenkundige Galileo 
Galilei (15641642) met ster
renkijker en deel maanop
pervlak. 

LIBERIA 
ii2'o8. Kerst, schilderijen. 
$ 10., 25., 30., 40.. 
Resp. De Geboorte (Martin 
Schongauer 14501491), 
De Geboorte van Christus 
(Robert Campin 13781444), 
Aanbidding van de Wijzen 
uit het Oosten (Geertgen tot 
Sint Jans ca. 14601490), De 
Geboorte van Christus (Bot
ticenii445i5io). 

;< H R I ' . I M AS ' d l i s 

^ L l b E R I A  ^ 

i4i'o9. Amerikaanse tv
serie'Star Trek'. 
Vel met zesmaal $ 35.; vel 
met viermaal $ 60.. Afbeel
dingen uit sciencefictionse
rie, resp. kapitein Kirk, USS 
Enterprise, Scotty, Uhura, 
Spock, Spock met Kirk en 
Janice Rand; Scotty, Spock en 
Kirk, Dr. McCoy, Sulu. 
22'o9. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de os**. 
$ 60.. Tekening van os. 

1. I B B R I .A S6() 

i22'o9. Tweehonderdste 
geboortedag Abraham Lin
coln (18091865). 
Vel met viermaal $ 60.. Ze
gel op zegel resp. 1965 Yvert 
795,1923 Yvert 230,1909 
Yvert 179,1894 Yvert 73. 

252'o9. John Kennedy 
(19171963). 
Vel met viermaal $ 50.. Drie
maal Kennedy en echtgenote 
Jacqueline, foto president. 

LIBIË 
266'o8. Korantentoonstel
ling. 
500 Dh. Opengeslagen 
Koran met beeldmerk. 

■£3Q 
500 

^"^^'^»^^ 

i88'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
i.ooo Dh. Symbolische 
afbeeldingen van sporters: 
atleet, speerwerper, zwem
mer, wielrenner, vechtspor
ter. 
ig'oS. Septemberrevolutie 
negenendertig jaar geleden. 
Blok 1.000 Dh. Portret 
Muammar Abu Minyar al
Gaddafi (1942). 
iig'o8. Netwerk mobiele 
telefoon. 
750 Dh. Kaart van Afrika met 
deel toetsenbord. 
239'o8. Vierde internatio
nale Waatasemuvrouwen
competitie korankennis. 
750 Dh. Vrouw leest Koran 
met landkaart en moskee

MAAGDENEILANDEN 
273'og. Botanische tuinen. 
20, 35, 50 c , $1; blok$ 2.50. 
Driemaal bloemen resp. 
Freycinetia cumingiana, Aloe 
vera. Euphorbia mihi, rood
wangschildpad (Trachemys 



scripta elegans); fontein en 
palmbomen. 

MACAU 
i-S-'og. Honderdtwintig jaar 
internationale dag van de 
arbeid i mei. 
1.50, 5.- ptcs; blok 10.- ptcs. 
Werkende mensen met cijfer 
5 en I. 

iiR«t.'r IzO«« 

MALEISIË 
g-4-'og. Werelderfgoed in 
Maleisië. 
Viermaal 50 sen; velletje met 
viermaal 50 sen. Nationaal 
park Kinabalu met bergtop 
boven wolken, nationaal 
park Negara met bergpie-
ken, historische gebouwen 
in Georgetown, historische 
gebouwen in JMalacca; 
nationaal park Negara met 
grotten, nationaal park Ki
nabalu met berg, historische 
gebouwen in Georgetown, 
historische gebouwen in 
Malacca. 

20-4-'og. Hoogwaardige 
constructie van bouwwerken 
in Maleisië. 
Tweemaal 30 s.; twee
maal 30 s.; tweemaal 50 s. 
(per paar samenhangend). 
Resp. transport in verleden 
met trein en vliegtuig en 
bootjes, transport in huidige 
tijd met verkeerstoren, snel
trein en containerinstallatie; 
telecommunicatie in verleden 
met telefooncentrale, tele
communicatie in huidige tijd 
met elektriciteitsmasten en 
telescoop; verkeer in verleden 
met weg en brug en dam, ver
keer m heden met moderne 
snelweg. 

aysia xm 50sen 

MAROKKO 
4-4-'o9. Tennistoernooi 
Grand Prix Hassan II. 

3.25 Dh. Tennisspeler en 
rackets. 

rwmnwwwww^nfwrrwvww 
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26*™ Edition 
du Grand Prix Hassan 11 de Tennis 

ROYAUMEDUMAROC 

MARSHALLEILANDEN 
3i-3-'o9. Boeketten uit de 
hele wereld. 
Velletje met vijfentwintig-
maal $ -.42. Man, St. Lucia, 
Grenada, Bermuda, Anguilla, 
Barbados, Belize, St. Kitts, 
Hongkong, Britse Maagden
eilanden, St. Vincent, Tristan 
da Cunha, St. Helena, Brits 
Zuidpoolgebied, St. Vincent 
en de Grenadinen, Nieuw-
Zeeland, Papoea-Nieuw-Gui-
nea. West Samoa, Salomons
eilanden, Brunei, Swaziland, 
Botswana, Maldiven, Ghana, 
Sierra Leone. 

7-4-'o9. Tweehonderdste ge
boortedag Abraham Lincoln 
(1809-1865). 
Viermaal $ i.- (samenhan
gend). Portretten van zestien
de president van Verenigde 
Staten met opschriften 
'Honesty', 'Equality', 'Unity', 
'Liberty'. 

MAURITIUS 
8-i2-'o8. Schrijvers van 
wereldliteratuur,. 
5,10, 22, 25 Rs. Resp. 
Jacques Henri Bernardin de 
St. Pierre (1737-1814): 'Paul 
en Virginie', Alexandre Du
mas (1802-1870): 'Georges', 
Charles Baudelaire (1821-
1867): 'To a Creole Lady', 
Mark Twain (1835-1910): 
'Following the Equator', 
Joseph Conrad (1857-1924): 
'A Smile of Fortune'. 

9-4-'og. Frankeerzegels, 
bloemen. 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, IG, 15, 22, 
25, 50 Rs. Resp. Myonima 
obovata, Cylindrocline lau-
rencei, Crinum mauritianum, 
Elaeocarpus bojeri, Bremeria 
landia, Distephanus populi-
folius, Gaertneria longifo-
lia, Dombeya acutangula, 
Aphloia theiformis, Barleria 
observatrix, Roussea sim
plex. Hibiscus fragilis. 

Rs50 

Mauritius 

MEXICO 
2i-3-'o9. Archeologie van 
El Tajin. 
Vel met tweemaal $ 6.50, 
10.-, tweemaal 13.-, Verschil
lende afbeelding van monu
menten en opgravingen. 

27-3-'o9. Vijftig jaar tv-ka-
naal II. 
$ 14.-. Reportagebus, came
ra, straalzender en monitor. 

MONTSERRAT 
i-4-'o9. Vogels van Montser-
rat. 
Vel met viermaal $ 2.75 
(doorlopend beeld); blok 
$ 7.-. Resp. Crotophaga ani, 
Falco sparverius, Gallinula 
chloropus, Bubulcus ibis; 
Icterus oberi. 

29-4-'09. Caribische riffen. 
$ i.io, 2.25, 2.50, 2.75; blok 
$ 7.-. Koralen resp. Acropora 
cervicornis, Zoanthidea, Mil-
lepora complanata, Faviidae; 
Tubastrea aurea. 

NAMIBIË 
io-4-'o9. Brandberg, blik op 
watervalvlakte en Numasfels 
(2520 m). 
Vel met tienmaal 'postcard 
rate'. Augurbuizerd (Buteo 
augur), Numasfels (derde 
hoogste top Brandberg), ko
kerboom (Aloe dichotoma), 
oliekever (Mylabris oculata), 
luipaard (Panthera pardus), 
Cyphostemma curiorii, 
Bokmakierieklauwier (Telop-
horus zeylonus), Jamesons 
rode rotshaas (Pronolagus 
randensis), Euphorbia 
monteiro brandengensis, 
Cordylus jordani. 

N A M I B I A 

io-4-'o9. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de os**. 
$ 2.20. Rund. 

NIEUW-ZEELAND 
i-5-'o9. Havenbrug Auckland 
vijftig jaar. 
50 c , $ i.-, 1.50, 2.-. Vier
maal brug, resp. opening 
in 1959, verbreding in 1969, 
verlichte brug bij avond, 
constructiedetail. 

NORFOLKEILAND 
24-4-'o9. Veeteelt op Nor
folk. 
$ 1.40 (in velletje van tien 
met tussenvelden en tekst); 
blok $ 5.-. Koeienkop van ras 
Norfolk Blue; drie kalveren in 
grasland met op rand doorlo
pend beeld met koeienkop. 

OEZBEKISTAN 
i-4-'o8. Frankeerzegels, 
gebouwen met jaartal 2008. 
75.-, 85.-, 150.-, 160.-, 200.-, 
250.-, 310.-, 350.- (S). Resp. 
nationaal academisch dra
matheater, operagebouw in 
Tashkent, groot academisch 
staatstheater, operagebouw 
in Tashkent, nationaal aca
demisch dramatheater, groot 
academisch staatstheater, 
groot academisch staatthe-
ater, nationaal academisch 
dramatheater. 
i5-7-'o8. Frankeerzegel, 
gebouw met jaartal 2008. 
30.- (S). operagebouw in 
Tashkent. 
22-3-'o9. Internationaal jaar 
van de astronomie. 
350.-, 750,- (S) (samen
hangend met op tussenveld 
beeldmerk). Resp. obser
vatorium van Ulugbek in 
Samarkand, standbeeld van 
heerser en astronoom Mu-
hammed Taragay Ulugbek 
(1394-1449). 

PAiaSTAN 
Januari 2009. Nationaal 
milieujaar. 
Viermaal 5 R. (driehoekze
gels). Resp. vogel (Alectoris 
chukar), schroefhoorngeit 
(Capra falconeri), bloem (So
lanum jasminoides), boom 
(Cedrus deodara). 
9-3-'o9. Gouden jubileum 
openbare Habib-school. 
Rs. 5.-. Lauwerkrans en 
beeldmerk met toegangs
poort. 

ii-j-'og. Tiende ECO*-top-
conferentie. 
5 R. Vlaggen van aangesloten 
landen en beeldmerk. 

lUAWC RtnMUC or nuWTAN 

PARAGUAY 
Nov. 2008. Jaar van de harp. 
5.000 Gs. Harpist met 
instrument. 



PERU 
2008. Behoud poolgebieden 
en gletsjers*** 
Vel met viermaal 2 20 S 
Ijsberg, hijsen vlag, kaart met 
beeldmerk, gletsjer Quelcaya 
bij Cusco 

PITCAIRNEILANDEN 
22-4-'og. Terugkeer naar Pit-
cairneilanden honderdvijftig 
jaar geleden 
60 c $ I -, 2 -, 3 50 (met 
tussenveld, samenhangend 
met doorlopend beeld) 
Resp vertrek van Norfolk-
eiland, passagiers naderen 
zeilschip Mary Ann, nadering 
van verlaten Pitcairneiland, 
bewoners en bagage bij 
aankomst 

QATAR 
i5'3''°9- Tien jaar demo
cratie 
o 50 R (ruitvormig) Poort 
en zonnestralen 

SALOMONSEILANDEN 
2i-4-'o9. Koningen en konin
ginnen, II 
Achtmaal $ 2 - (m velletjes 
van acht met tussenveld wa
penschild) Charles I (regeer 
periode 1625-1649), Edward 
111(1327-1377), Edward IV 
(1461-1470), George I (1714-
1727), George V (1910-1936), 
Henri VIII (1509-1547), Rich
ard I (1189-1199), William II 
(1087-1100) 

- SIERRA LEONE 
" 4-2-'o9. Paus Johannes 
i Paulus II 
«« Vel met viermaal 3 000 Le 
^ Verschillende afbeeldingen 

van paus 
I ffl 20-2-'o9. Amerikaans 
I 3 i basketbal 

Vel met zesmaal i 500 Le 
Verschillende afbeeldingen 
van Yi Jianlian speler van 
New Jersey Nets 

beroepsinformatie 
5 - Rs Leraren en universi
teitsgebouw 

26-2-'o9. Sporten van de 
zomerspelen 
Vel met viermaal 2 000 Le 
Speerwerpen, schermen, 
voetbal, gewichtheffen 

SINGAPORE 
6-5-'09. Frankeerzegels, flora 
en fauna 
Tweemaal ist local, blok 
met $ 5 - Kittelbloem 
(Chtoria ternatea), orchidee 
(Dendrobium crumenatum), 
geborduurde orchidee (Den
drobium crumenatum) met 
doorlopend beeld op rand 

i9-6-'09. Honderdvijftig 
jaar botanische tuinen van 
Singapore 
Tweemaal ist local, tweemaal 
$ I 10 (samenhangend met 
doorlopend beeld van bo
men, bloemen en planten) 
blok $ 2 - Resp ingang, 
tuinhuisje, gebouw, brug en 
zwanen, zwarte zwanen en 
brug met bezoekers Op rand 
doorlopend beeld van tuin 

SRI LANKA 
2-2-'og. Wereld 'Wedands'-
dag 
5 -, 25 - Rs Landschappen in 
'wetland' Madaganga 
ij-z-'og. Jaar van de Engelse 
informatietechnologie 
5 - Rs Kinderen met com
puter 
i8-2-'09. Vijftig jaar Universi
teit van Jayewerdenepura 
5 - Rs Gebouw en portret 
5-3-'og. Moors Sports Club 
5 - Rs Cricketterrein en 
clubgebouw in Colombo 
6-3-'og. Dr A P de Zoysa 
(1890-1968) 
5-Rs Portret voorvechter 
van Boeddhisme en sociaal 
hervormer 
g-3-'o9. Spoorwegverbinding 
Shed-Dematagoda honderd 
jaar 
5 - Rs Treinen en gebouw 

ig-g-'og. Gate Mudaliyar 
M S Kariapper 
5 - Rs Portret oud-politicus 
3i-3-'o9. Universiteit voor 

ST. ICITTS (ST. CHRISTOF
FEL) 
20-i-'o9. Barack Obama 
(1961) 
$ 3 -, blok $ 10 - (rond ze
gel) Verschillende portretten 
president Verenigde Staten 

ST. PIERJRE ET MIQUELON 
22-4-'og. Marianne en 
Europa 
€ I -, I 25,1 33, 2 18 Vier
maal overdruk SPM 

ST. VINCENT 
2o-2-'o9. Wapenschild 
$ I 30 Twee vrouwen in 
Romeinse kleding en katoen-
plant 

SURINAME 
i8-03-'o9. Vogels 
Z, SR$ I 50, 2 50, 3 -, 3 50, 
4 - 5 -. 5 50. 7 -. 12 - Resp 
Tmamu Major, Crypturellus 
erythropus, Crypturellus 
variegates, Crypturellus 
cmereus, Aburria pipile, 
Bucco capensis, Crypturellus 
soui, Ortahs motmot, Pene
lope marail, Chehdoptera 
tenebrosa 

SURINAME 

jiRD 3m 

2i-03-'09. Tweehonderd jaar 
elektriciteit 
SR$ 2 -, 5 -, 8 -, Resp Brits 
chemicus Sir Humphrey 
Davy (1778-1829), gloeilamp, 
Amerikaans uitvinder Tho
mas Alva Edison (1847-1931) 
In velletje met twee zegels 
van ledere waarde 

SURINAME 

TAIWAN 
20-5-'09. Frankeerzegel 
NT$ 50 - Draken en karpers 

TANZANIA 
i3-3-'09. Vijftig jaar ruimte

onderzoek en satellieten 
Vel met zesmaal 750 Sh , 
vier vellen met viermaal 
I 200 Sh , vel met viermaal 
I 500 Sh , twee vellen met 
3 500 sh Resp Cassim-Huy-
gens-missie naar Saturnus en 
Titan Huygens-ruimtesonde 
en technicus, tweemaal 
ruimtevaartuig. Titan IV 
lanceervoertuig, Saturnus 
en Titan, sonde, Laika eerste 
dier in ruimte in Spoetnik 
II, tweemaal afbeelding op 
monument van overwin
naars m Moskou, hond, 
Yuri Gagarin eerste mens in 
ruimte Vostoki, Gaga
rin, Vostok 8, standbeeld 
Gagarin, Explorer technici, 
Amerikaans natuurkundige 
James van Allen (1914-2006), 
lanceerinstallatie Juno 
I, satelliet in de ruimte, 
Spitzer ruimtetelescoop vier 
verschillende afbeeldingen, 
lancering Spoetnik III twee 
verschillende afbeeldingen. 
Spoetnik III in de ruimte, 
Hubble ruimtelescoop 

anos Fraj Bentos 

1859 ^uoy J 1 2 

VERENIGDE STATEN 
7-5-'09. De Simpsons 
Vijfmaal 44 c Afbeeldingen 
van Homer, Bart, Marge, 
Maggie, Lisa 

29-5-'o9. Bob Hope (1903-
2003) 
44 c Portret komiek 

THAILAND 
2-6-'o9. Thaise goden 
Viermaal 5 - B (samenhan
gend) Verschillende afbeel 
dingen van hindoegoden 

URUGUAY 
26-3-'og. Vooraanstaande 
Uruguyaanse vrouwen 
$ 12 Portret dichteres Del-
mira Agustim (1886-1914) 
27-3-'og. Honderd jaar 
gemeente Miguelete 
$ 12 Opkomende zon en 
korenaar met man, vrouw 
en kind 
24-4-'o9. Tweehonderd jaar 
stad Florida 
$ 12 Onafhankelijkheidsmo-
nument met kathedraal 

FLORI 
1809' 

5-6-'09. Frankeerzegel 
44 c Deel van Amerikaanse 
vlag 
io-6-'og. Vieren' 
44 c Blokjes met letters 
'celebrate' 

D 
i 
1* m 

ii-ö-'og. Serie 'Black Heri
tage' 
44 c Portret schrijfster Anna 
Juha Cooper (1858-1964) 
i5-6-'og. Frankeerzegel 
64 c Dolfijn 
28-6-'o9. Amerikaanse land 
schappen 
79, 98 c Resp Zion Na
tionaal Park, Grand Teton 
Nationaal Park 

i5-5-'09. Honderdvijftig 
jaar Fray Bentos, hoofdstad 
departement lUo Negro 
$ 12 Muziekkiosk 'Quiosco 
de la Reina' 

23-7-'og. Vuurtorens aan de 
Golfkust 
Vijfmaal 44 c Vuurtoren 
in resp Matagorda Island 
(1852), Sabine Pass (1857) 
Biloxi (1848), Sand Island 
(1881), Fort JeflFerson (1826) 
6-8-'o9. Vlaggen, III 



Tienmaal 44 c Vlaggen van 
resp Kentucl<y, Louisiana, 
Maine, Maryland, Massachu
setts, Michigan, Minnesota, 
Mississippi, Missouri, Ver
enigde Staten met korenhal
men 

ZUID-AFRIICA 
30-i-'og. Zuid-Afrikaanse 
Luchtvaartmaatschappij 
vijfenzeventig jaar 
Vel met zesmaal 'Standard', 
vel met zesmaal 'Interna
tional Airmail Small Letter' 
Resp verschillende insignes, 
verschillende afbeeldingen 
van vliegtuigstaarten 

i3-02-'o9. Valentijn, 'All you 
need is Love' 
Vel met tienmaal 'Standaard 
Postage' (vel hartvormig met 
ronde zegels) Vijf verschil
lende rozen 

i-j-'og. Behoud poolgebie-
den en gletsjers*** 
Blok met 'Standard Postage', 
'International Small Letter' 
Resp roetkopalbatros (Phoe-
betriapalpebrata), kwal Op 
rand kaart Zuidpool, pingu
ïns, vissen en zeesterren 

* Gebruikte afkortingen 
ECO Economie 

Cooperation Or
ganization (leden 
Afghanistan, 
Azerbeidzjan, 
Iran, Kazachstan, 
Kirgizië, Pakistan, 
Tadzjikistan, 
Turkije, Turkmeni
stan, Oezbekistan) 

Euromed Mediterrane Unie, 
bestaande uit 
landen rond de 
Middellandse Zee 

lAU International As
tronomical Union 

Mercosur Gemeenschappe
lijke Economische 
Markt voor Zuid-
Amerika 

NAVO Noord Atlantische 
Verdrags Organi
satie 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

UPU Universele Post 
Unie/Union Pos
tale Universelle/ 
Universal Postal 
Union 

WRNS Women Royal 
Navy Service 

WWF World Wildlife 
Fund (World Wide 
Fund for Nature) 

** Chinese dierenriem (zo
diak) 26-i-'og toti4-2-'io 
Jaar van de os/buffel/stier 
*** Ongeveer veertig landen 
hebben in de periode janu-
ari-maart 2009 postzegels 
uitgeven met het thema 
'Behoud de poolgebieden en 
gletsjers' De invulhng van 
het thema is vrij, maar alle 
zegels dragen het beeldmerk 
meteen ijskristal 

voor het laatste nieuws 
uit de wereld van de filatelie: 

w w IV.filatelie. IV s 
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JEFFREYGROENEVELD(fflHETNET.NL 

EINDELIJK VERDIENDE AANDACHT 
VOOR VETERANEN 

Op 27 juni zullen ze weer 
trots door de straten van 
Den Haag marcheren en 
genieten van de waarde
ring die hun ten deel valt: 
onze veteranen, jarenlang 
veronachtzaamd, krijgen 
eindelijk de aandacht die 
ze verdienen. Waar in an
dere landen veteranen al 
sinds jaar en dag met het 
nodige respect worden 
behandeld, heeft het in 
Nederland lang geduurd 
voor men oog had voor 
de verdiensten van deze 
groep. En wie het emis-
siebeleid van TNTPost en 
haar voorgangers bekijkt, 
ziet dat de veteranen er 
nog steeds bekaaid vanaf 
komen. 
Wat een tegenstelling 
met landen als Australië, 
Nieuw-Zeeland, Canada 
[i], Groot-Brittanniè 

en de Verenigde Staten. 
De eerste twee landen 
besteedden onlangs nog 
uitgebreid aandacht aan 
hun veteranen met een 
emissie. Er werd flink 
uitgepakt: Australië gaf 
kleurrijke zegels uit met 
afbeeldingen van vetera
nen op leeftijd, oorlogs
herdenkingen en feeste
lijk uitgedoste jongeren 
die de veteranen dankbaar 
zijn [2]. Nieuw-Zeeland 
deed het soberder met vijf 
zegels waarop we militai
ren in actie zien tijdens 
verschillende oorlogen en 
met een zegel waaraan ik 
vorige maand al aandacht 
besteedde, gewijd aan 
de herbegrafenis van een 
onbekende soldaat [3]. 
Uit de Verenigde Staten 
komen diverse zegels 
die de aandacht vestigen 

op veteranen. Of het nu 
gaat om de mannen en 
vrouwen die in de Tweede 
Wereldoorlog vochten, 
in Korea streden of naar 
Vietnam werden gestuurd 
- voor elk van hen is er 
een postzegel uitgegeven 
[4, 5 en 6]. Het heeft vast 
te maken met het gebrek 
aan een militaire traditie 
of een houding van 'doe 
maar normaal, dan doe 
je al gek genoeg', dat de 
Nederlandse veteraan nog 
geen postzegel heeft ge
kregen. Vreemd eigenlijk, 
als je bedenkt dat sinds 
de Tweede Wereldoorlog 
Nederlandse militairen 
overal ter wereld in actie 
zijn geweest en dat ze 
ook nu weer actief zijn in 
bijvoorbeeld Afghanistan. 

Overheidsbeleid 
Pas in 1990 gaf de Neder
landse overheid een blijk 
van waardering voor de 
inzet van de duizenden 
mannen en vrouwen die 

op verzoek van diezelfde 
overheid ingezet waren 
om orde en gezag te 
herstellen of de vrede te 
bewaken. Velen van hen 
hadden het gevoel dat de 
overheid ze bij terugkeer 
in het vaderland in de 
kou had laten staan [7]. 
Er was geen begeleiding, 
geen werk en het thuis
front had na verloop van 
tijd geen belangstelling 
meer voor de verhalen 
over ervaringen die men 
had opgedaan. In 1990 
werd er eindelijk officieel 
beleid vastgesteld dat 
recht deed aan wat de 
(oud)militairen in dienst 
van het vaderland hadden 
gedaan. Eindelijk was 
er erkenning voor het 
vervullen van een taak, 
die vaak onder moei
lijke omstandigheden en 
dikwijls met gevaar voor 
eigen leven was volbracht. 
Naast allerlei symboli
sche voordelen, zoals het 
vrijreizen naar herden

kingsbijeenkomsten op 
vertoon van de ingevoerde 
Veteranenpas, kwam er 
een uitkeringsregeling 
voor hen die langer dan 
twee, maar korter dan vijf 
jaar hadden gediend. Er 
kwam ook een definitie 
voor het begrip veteraan, 
zodat daar geen ondui
delijkheid meer over kon 
bestaan. 
Om als veteraan erkend 
te worden moet men als 
mihtair met een Neder
landse nationaliteit het 
Koninkrijk der Neder
landen gediend hebben 
onder oorlogsomstandig
heden of daarmee over
eenkomende situaties, 
inclusief internationale 
vredesmissies binnen 
en buiten het verband 
van de Verenigde Naties. 
Ook het personeel van 
het voormalig Koninklijk 
Nederlands Indisch Leger 
(KNIL) en het vaarplichtig 
koopvaardijpersoneel uit 
de Tweede Wereldoorlog 
[8] rekent men tot de 
veteranen. Sinds kort 
kunnen veteranen bij 
elkaar komen in zogehe
ten Veteranencafe's die 
overal in het land zijn 



TIPS ALTIJD WELKOM! 

Filatelielezer Cees Fuyk
schot, die bij postzegel
handel Keiser (de oud
ste postzegelhandel 
van Nederland) in Den 
Haag werkt, gaf mij de 
tip om eens aandacht 
aan veteranen te beste
den. De Passage, waar 
de winkel gevestigd is, 
organiseert op 27 juni 
namelijk een vetera
nenmarkt en ook Kei
ser besteedt aandacht 
aan het thema. 
Heeft u ook een tip? 
Schroom niet om mij 
te mailen! 

ingesteld. Een paar maal 
per jaar kunnen ze elkaar 
daar ontmoeten, herin
neringen ophalen en erva
ringen uitwisselen, maar 
ook een sociaal netwerk 
opbouwen, wat belangrijk 
is bij het ouder worden. 

Heldhaftig optreden 
Naar schatting zijn er nu 
zo'n 150.000 Nederlandse 
veteranen. Al met al een 
aardige groep met uiteen

lopende achtergronden. 
De oudste veteranen heb
ben nog in de Tweede We
reldoorlog gediend. Het 
is een groep die langzaam 
maar zeker kleiner wordt. 
Onder hen bevinden 
zich ook dragers van de 
Mihtaire WillemsOrde, 
de hoogste ridderorde 
en onderscheiding voor 
dapperheid die ons land 
kent [9]. Koning Willem I 
stelde de orde in 1815 in 
ter 'beloning van uitste
kende daden van moed, 
beleid en trouw, bedreven 
door diegenen, welke, 
zo ter zee als te lande, in 
welke betrekking ook, en 
zonder onderscheid van 
stand of rang, Ons en het 
Vaderland dienen.' 
De onderscheiding, die 
aan zo'n zesduizend men
sen werd toegekend, werd 
voor het laatst in 1955 
uitgereikt aan individu
ele personen en in 2006 
aan de iste Zelfstandige 
Poolse Parachutistenbri
gade voor haar rol tijdens 
de Slag om Arnhem. Na 
meer dan vijftig jaar kreeg 
kapitein Marco Kroon, 
pelotonscommandant 
bij het Korps Comman

dotroepen (KCT), op 29 
mei jl. de versierselen op
gespeld die horen bij het 
Ridderschap der IVlilitaire 
WillemsOrde 4e Klasse 
voor moed, beleid en 
trouw. De kapitein kreeg 
de onderscheiding voor 
zijn heldhaftig optreden 
in Afghanistan. Hiermee 
wordt een duidelijke 
brug geslagen naar het 
verleden. 

Overal ter wereld 
In de loop der jaren 
hebben Nederlandse mi
litairen overal ter wereld 
gediend. Zij waren er bij 
toen de geallieerden op 
de stranden van Nor
mandië landden [10], zij 
vochten in Nederlands
Indië onder het mom van 
een 'politionele actie', 
maar wat tegenwoor
dig steeds meer gezien 
wordt als een regelrechte 
oorlog [11]. Zij vochten 
in Korea om de gevreesde 
communisten een halt 
toe te roepen [12,13]. 
Ze werden naar Neder
lands NieuwGuinea 
gestuurd om het laatste 
restje Nederlands gezag 
in de Oost te verdedigen 

Operation Haven 

[14]. Ze namen deel aan 
vredesmissies in Cyprus 
[15] en Libanon onder 
de vlag van de Verenigde 
Naties [16]. Ze schreven 
geschiedenis in Srebenica 
[17], werden gewaardeerd 
in Cambodja, streden in 
twee Irakoorlogen [18] 
en hielpen bij de weder
opbouw van Afghanistan. 

Veteranendag 
Al deze mannen en 
vrouwen worden op 27 
juni in het zonnetje gezet. 
Op instigatie van prins 
Bernhard is er sinds 
2005 een Veteranendag, 
die als eerbetoon aan de 
prins aanvankelijk op zijn 
verjaardag werd gevierd 
[19]
Toen vorig jaar echter 
Veteranendag op een 
zaterdag viel en er aan
zienlijk meer publieke be
langstelhngwas, besloot 
men om de dag voortaan 
op een zaterdag rond de 
geboortedag van de prins 
te houden. Op deze dag 
dragen de veteranen, voor 
zover zij niet in uniform 
zijn, een anjer. Zo hebben 
zij de oude Anjerdag weer 
nieuw leven ingeblazen 

[20]. Alleen prins Wil
lemAlexander, die in 
de voetsporen van zijn 
grootvader het défilé af
neemt, heeft bij wijze van 
uitzondering toestem
ming gekregen om op 
zijn uniform een anjer te 
dragen. 

Verzameling 
Hoewel er in Nederland 
geen postzegels zijn 
uitgegeven om veteranen 
te eren, is het toch heel 
goed mogelijk om een 
verzameling op te zetten 
rondom dit thema. Er is 
buitenlands filatelistisch 
materiaal dat verwijst 
naar conflicten waar Ne
derlanders bij betrokken 
waren en er zijn Neder
landse postzegels die een 
relatie hebben met de 
veteranen. Daarnaast heb
ben de militairen altijd 
post naar het vaderland 
gestuurd, zoals de illu
straties bij dit artikel laten 
zien. Het is niet alleen 
uitstekend filatelistisch 
materiaal, maar het zijn 
ook mooie getuigen van 
Nederlandse betrokken
heid in tijden van hoop 
en vrees. 
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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 

AAHGEBODEN 

Gest. van vele landen, ook postfr. 
Vraag mijn prijslijst aan. Nergens 
goedl<oper! J. Roos, Jozefplein 
22, 5552 HV Vallcenswaard. 
Telefoon 040-2017307. 

www.niotiefonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. Pzh. 
Jansen. Telefoon 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraati3, 6135 CS Sittard. 
Telefoon 046-4512751. E-mail 
robert-u;il<tor(a)home.n! 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + 
O.G., tevens collecties Europese 
landen. D.N. Sluis. Telefoon 
0229-261611. u)u)U).stamps-dns.com 

Oude en nieuwe zegels van vele 
thema's en landen vindt u op 
lüUJtu.oosteuropQJilatelie.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.rotmQns53{5)upcmail.nl 

Brazilië, Bund, Berlijn, DDR, 
Zwi. 20-25% cat.w. Gratis lijsten. 
R. Dorman, Grasklokje 66, 7772 
NRHardenberg. Telefoon 0523-
272182. 

Ver. Europa, postfris tot 2000 
incl. voor- en meelopers. 
Schriftelijke bieding aan: H. 
Praktiek, Wagenmakerstr. 9, 
2694 BW 's-Gravenzande. 

Frankeermachinestempels 
vindt je op lüiDUi.motiefstempels. 
ni. H. Suiveer. Telefoon 0598-
321101. 

Verzamelaar ruimt op: Neder
land en gebieden, Vaticaan, 
Israël, Zwitserland, België, 
Kinderbedankkaarten. H. 
Loef, Meentzoom 37,1261 XA 
Blaricum. h.loef@)casema.nl 

GEVRAAGD 

Mooie collecties v.d. hele wereld 
gratis taxatie, vlot afgehandeld. 
W. v.d. Berg, Valkhof 94, 2261 HV 

Leidschendam. Telefoon 070-
3272108. 

Verzamelaar zoekt brieven uit 
VVW2 periode van concentratie
kampen, strafgevangenissen 
& ghetto's. C.J.T. van der 
Togt. Contact via e-mail naar: 
couplcfourci5ht(3)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 of 06-
51118436. Bezoek aan huis. 

Ik zoek mensen om te ruilen, 
ben in bezit van veel ruilzegels. 
Zoek zelf Austrahë, Duitsland en 
Nederland. P.K. v.d. Schans, De 
Iep 14, 2912 RC Nieuwerkerk a/d 
IJssel. Telefoon 0180-318285. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 070-3860232, 
zie www.sgbritannia.nl Blad, 
meetings, 4 grote veilingen. 

boekjes en veel verzamelplezier. 
Join the club, see you! 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en 
Vaticaan. Bekijk de veiling en 
wordt lid via 06-51140411, 070-
3460328 of u;u)u).Jïlitalia.nl 

De Filatellstenvereniging 
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 torvflor(5)planet.nl 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV), brieven 
en postzegels van Frankrijk 
en voorm. Franse Kol., eigen 
blad, veilingen, rondz., 4 
bijeenkomsten p.j. in De Bilt. 
Contr. 19 euro. Info: Pietjan 
Zwaag. Telefoon 020-6277894. 
E-mail: p,zu)aas(3)liccnet.nl 
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Nu te koop: de cd-rom 'Filatelie 
Jaargang 2008'. Alle elfedities uit de 

jaargang 2008 gedigitaliseerd. Als u deze 
cd-rom wilt bestellen, kunt u een bedrag van 

10 euro overmaken op ING-rekening 706968 ten name 
van de penningmeester van de Stichting Nederlandsch Maandblad 

voor Philatelie in Dordrecht, onder vermelding van 'Jaargang 2008 op 
cd-rom'. Let op: vermeld bij uw overschrijving naar welk adres de cd-rom 

moet worden gezonden. Met de toezending kan enige tijd gemoeid zijn. 

De Ruiter BV 
Numismatiek & Filatelie 

Nieuw: Port Betaald zegels 
Provincie Utrecht 

Vijf verschillende 
zegels 3,75 
FDC 7,95 PORT BETAALD T ® S ® 11»" '. 

ÉÉaÉÉÉÉÉMÉÉMÉÉMÉMI 

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

Postzegels-Munten-Bankbiljetten 

http://www.niotiefonline.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://www.VerzameIaarsMarkt.nl


BREDENHOFPOSTZEGELIMPORT 
Bovenstraat 286a, 3077 BL RotterdamIJsselmonde • Telefoon 0104826725 • Fax 0104797065 

email Bredenhof@cs.com • Internet: www.bredenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag t /m zaterdag van 9.00 t /m 17.00 uur 

Maandag is de winkel gesloten. Bestelling graag perteletoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 

DEZE MAAND VERWACHTE KILOWAAR; 
DENEMARKEN, FRANKRIJK, CANADA, ENGELAND, 

ZWEDEN, LIECHTENSTEIN EN JAPAN. 

«hbk ■ ■ ' ' '^ Ml 

5kg. MISSIE 

f AANBIEDINGEN VAN MAAND: h 
5kg. M I S S I E " ^ ^ / *, ^ 50gr. groot' 

DLHTSLAND<#» INSTEEKBOEK ^ FAROIERJ 
^ ONUITGEZOCHT ^ 3 2 bladzijden WIT V " ^°'°° f^ 

m ^  / *  * 32 bladzijden ZWART— 
^ «" Î jj 7 50 

WIJ ZIJN NOG STEEDS DRINGEND OP ZOEK NAAR ALLE SOORTEN 
POSTZEGELS, VERZAMELINGEN EN RESTANTEN. BEL ONS! 

LET OPÜI WIJ ZIJN WEGENS VAKANTIE GESLOTEN 
VAN 16 JULI T/AA 3 AUGUSTUS 

if^/r ^ ^ 

teÉfcl llilgtóltete m s8fflit)Gfe[ïl PEiSlIlOSïï §QD[?BE[1[L(2)\WME (im^m®mM§i 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx J ^ 5x lOx 
L 4/8 16 BLZ WIT 

L 4/16 32 BLZ WIT 

L4/24 48 BLZ WIT 

L4/32 64 BLZ WIT 

6,40 5,50 5,25 5,00 4,75 

9,90 8,00 7,50 7,00 6,75 

15,20 12,25 11,40 10,70 10»20 

19,60 14,50 13,50 13,20 12,75 

WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 7 20 5,50 6 2 5 ^ 6,00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 11,50 10,00 9 , 5 o ' 9,00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 18,00 14,50 14,00 13,50 12,90 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 21,60 18,00 17,00 16,60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00 

BALENBALENBALENBALENBALENBALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORAAAAL 145,00 NU 135,00 

LAND OMSCHRIJVING 100 gr 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 9,00 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT 14,50 
CANADA GOEDE MODERNE MIX 21,50 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 9,00 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 
ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 11,00 
ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22,50 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILUK 50,00 
FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 10,00 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 
FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 17,50 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 14,00 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 
INDONESIË MODERNE MIX T/M 2006 17,50 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 14,50 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 
LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 8,50 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 
OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 22,50 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 
THAILAND MODERNE MIX 12,50 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 11,00 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 12,50 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,50 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10,00 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 15,00 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19,00 

250 gr 500 gr 
21,50 39,50 
34,00 
50,00 
21,50 39,50 

29,50 55,00 
25,00 49,00 
55,00 

23,50 45,00 
34,00 68,00 
40,00 
32,50 
35,00 
42,50 
33,50 
29,50 

36,00 
19,50 
22,50 
32,50 

32,50 62,50 
30,00 

35,00 
25,00 49,00 
29,50 55,00 
79,00 
23,50 45,00 
35,00 
42,00 

mailto:Bredenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl
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Postzegelveiling no. 393 IJ[J 
9,10 en 11 november 2009. ^ 

London 

G E Z O C H T : 
G r o t e (speciaal-) collecties, kleinere 

verzamelingen, voorraden en partijen 
voor onze komende najaarsveilingl 

Dankzij de crisis brengen betere collecties momenteel topprijzen 
op. 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, wij komen graag naar u toe! 

R i e t d i j k , 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; 

w'ÊmKÊm"*"wwmw 
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* Deskundige verkaveling; 
* Presentatie in luxe veilingcatalogus; 
* Extra publiciteit bij speciale collecties; 
* Bezoek aan huis voor grotere objecten; 

Verzamelt u ook 
munten? 

Onze 386e 
muntveiiing 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@rietdijk-veilingen.nl 
Giro 420875 / Bank 47.35.68.705 

Wilt u de catalogus 
van de 393e veiling 

ontvangen? 
l\/laakdan €3,-over 

op ons bank- of 
girorekening 

o.v.v. uw 
adresgegevens! 

http://www.rietdijk-veilingen.nl
mailto:info@rietdijk-veilingen.nl



