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:EDERLANDSCHE POSTZEGELVHLi; 
INTERNATIONAAL HET BEST GEORIËNTEERD 

Wij zijn voor onze komende Postzegelveiling 
^ van 7 t/m 9 november 

op zoek naar betere zegels, collecties, enz 

Uit opbrengsten van onze vorige veilingen 
. is gebleken dat voor onze inzenders 

e zon altijd blijft schijnéï 

Maak nu gebruik van van onze internatfbi 
cliëntenkring 

Inzenden dagelijks mogelijk tot 28 augustus 
vooraf krijgt U van ons een deskundige taxatie 

door een van onze beëdigde taxateurs ^^ 

„ .^.NPV.Nl Ü2V443JU2Ü INFO@NPVNL 
LEEUWENVELDSEWEG 14 1382LXWEESP 



Don t miss! 
AUCTION NO. 11:: 8TH-11TH OF SEPTEMBER 2009 
INCLUDING THE SPECIAL SALE : FRANCE, FRENCH COLONIES 
AND FRENCH TERRITORIES :: 
» m W " >wwpip.j#i^iiii^iBMtiy4^MWiiiiiiiiiiiiiiJ ■UP 

Special auction day „France" the Qth ofSeptemher.

About 3,000 single lots France, French Colonies and French 
Territories from the classic to the modern period with many 
rarities, multiples and specialities. 

Special auction days „Collections" the lOth+iitU ofSeptemher: 
About 500 collections and lots of France and French territories 
and over 2,500 collections with all countries from AtoZ 

Overseas/Eu rope: 
About 3,000 single lots of all countries  including a nice 
offer ASIA and USA with stamps and specialities 

Tnematics: 
About 400 lots including advertising postal stationery 

Germany: 
About 2.000 lots including a good selection of German States + 
„MemelCover Collection" offered as single lots and specialities all 
periods history 

All Word: 
About 3,000 collections and accumulations with starting prices 
from Euro 50, to 100,000, (collection „European countries" mint 
and used in four volumes, catalogue value about 2 Million Euros) 
over 200,000 covers and postal stationery offered by countries 

Estates: 
many substantial collections 
in hundred of boxes 

Liberia: 
great stock of essays and 
specialities 

All auction catalogues online on: www.auktionengaertner.de  all 
single lots and selected parts of collections illustrated in full size. 
For a printed copy, please contact us by email or mail. 

CONSIGNMENTS: 
Forfutureauctionswearealwayslookingfor 
single lots, accumulations, specialized 
collections, complete estates and coins 
worldwide. Your consignment is welcome 
at any time! An insured pickup service by 
FEDEX is always possible  for large or 
valuable consignments we can visit you 
personally. Full Insurance guaranteed 
after prior notice. Auction payments 

we wire your money or we send a check 
6 weeks after the auction. 

ALTERNATIVELY WE OFFER 
OUTRIGHT PURCHASE ! 
Top prices paid immediately, 
finder's fee for agentsjguaranteed. 
Just contact us 
tei. +49  (0)7142  789 400 
fax +49  (0)7142  789 410 
email info@aul<tloriengaertner.de 

AUKTIONSHAUS CHRISTOPH GARTNER GmbH & Co. KG 
steinbeisstr. 6+8 • 74321 BietigheimBissingen/Germany • Tel. +49(0)7142789400 
Fax. +49(0)7142789 410 • info@auktionengaertner.de • www.aul<tionengaertner.de 

http://www.auktionen-gaertner.de
mailto:info@auktionen-gaertner.de
http://www.aul%3ctionen-gaertner.de


Tel. 023 

Postzegel en Muntenhandel 
"HOLLANDS GLORIE" 

Camplaan 8 

2103 GW H E E M S T E D E 
5477444 Fax 023 5291605 Giro 4208936 

HEEMSTEDE 

Winkelverkoop en Verzending per Post 
Geopend : Woensdag t/m Zaterdag 09.30 18.00 uur (za 17.00) 
DAVO  IMPORTA  LEUCHTTURM  LINDNER 

WERELDNIEUWTJESDIENST & MANCOLIJSTEN 
afwikkeling nalatenschappen 

INKOOP  VERKOOP  TAXATIE 
POSTZEGELS  MUNTEN  BANKBILJETTEN  GOUD  ZILVER 

www.stampdealer.nl hg@stampdealer.nl 

ii 

V FILATELIE DE BOEIER  i ' 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 

4 N e d e r l a n d & G R (postfris/gestempeld) 
■i Z w i t s e r l a n d (postfris/gestempeld) 
■i I n d o n e s i ë (postfris) 
■i R e p . S u r i n a m e t/m 2005 (posttris) 
■^ T h e m a S p o o r w e g e n (vni. posttris) 

Vraag vri jbl i jvend o n z e grat is prijslijst a a n . 

Klipper 75, 2991 KL Barendrecht geen winkel 
Tel: 0180690810 Fax: 0180690811 
info@filateliedeboeier.nl www.filateliedeboeier.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. 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

P.W.Meinhardt' 
Piet Heinstraat 36 ■ 2518 CH Den 11 

Telefoon 070 365 22 271 
Fax 070 365 18 85 | 
Email 
info@collectura.coin 

j w e c a t a l o a l 
rYang catalogus Volksrepubliek China 2009, in kleur 
Yang speciale catalogus Hong Kong 2009, in kleur 
VST Australië pocket 2009, in kleur 
APPI Prangko catalogus Indonesia 2009, in kleur 

.Hibernian speciale catalogus Ierland 2009, in kleur 

IPS Sakura Japan 2010 

::1ichelcatalo 
Nieuw: Catalogus EK 4 ZuidoostEuropa 2009/2010 
Catalogus EK 5 NoordEuropa 2009/2010 
Catalogus EK 6 WestEuropa 2009/2010 
Catalogus Duitsland compleet 2009/2010 
Catalogus Postwaardestukken Duitsland 2009 
Aanbieding: Europa 2008/2009 deel 1, 3, 4, 5 of 6 
Aanbieding: Michel Duitsland compleet 2008/2009 

24,501 
19,90 
17,50 
49,95 
35,00 J 

17,50 

52,001 
52,OOI 
52,001 
38,00 j 
49,80 j 

elk 32,001 
17,5ol 

Aanbieding: wereldcatalogus in 5 delen 2008, in kleur 150,00J 

www.collecuiraücoiii 
ING 125.34.14 Fortis Bank 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturering 
werkelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 
Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag 10.0017.00 ■ zaterdag 10.0014.00 

http://www.stampdealer.nl
mailto:hg@stampdealer.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:info@collectura.coin
http://www.collecuira%c3%bccoiii


/AN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

/lU/e/tc .iiJ/i/.i /S^ ]'a/i//./c/i siinis /S'l~ 

Veiling 615 vindt plaats op 21 en 22 september 200g 

POULTÜN 352 Sr/iANB L-oifoON WC 

Noteert u deze dagen alvast in uw agenda, want het belooft een hele bijzondere veiling te worden 

met talrijke intact gelaten binnen- en buitenlandse collecties, veel postgeschiedenis en tevens 

de bekroonde tentoonstellingscollectie Nederland Emissie 1864 van de heer CJ. Heemskerk 

te 's-Gravenhage, en een gedeelte van de doubletten 

uit de poststukkencollectie van het Museum voor Communicatie 

Van Dieten Postzegelveilingen, al in 3 eeuwen tot uw dienst! 

• • • ïïm 
Lylantse Baan 3 - 2908 LG Capelle aan den IJssel 

Tel. 010 284 55 60 - fax o io 284 55 65 - info@vandieten.nl 
(Hoofdweg gebied XL • Naast af/oprit 16, A20) 

lifsda 

mailto:info@vandieten.nl


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

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

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

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

Postzegelhandel 
Boomstamps 

VAN LOKVEN FILATELIE BV 

NIEUWE MICHEL EDITIES ZOMER 2009 
DUITSLAND 2009/10 met CD reeds leverbaar 
EUROPA 1 t/m 5 2009/10 reeds leverbaar 
EUROPA 6 (WEST) 2009/10 variaf 14 augustus 

11 september zullen versctiijnen: 
EUROPA 7 (OOST) 2009/10 
ZUID AMERIKA 2009/10 (OVERZEE 3) Band 1 
ZUID AMERIKA 2009/10 (OVERZEE 3) Band 2 
ZUID AMERIKA 2009/10 a/s SET 1+2 
SOFT UPDATE DUITSLAND 2009 

3 8 , 

p.st. 5 2 , 

5 2 , 

5 2 , 

5 2 , 

5 2 , 

8 9 , 

18,80 

MICHEL I é"^ 
In/IICHEL 

auf (der heide 
www aufderheide nl  email aufderheide@hetnet nl 

Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist tel 030 6924800 
fax 0306933011 postgiro nr 1700 

Elk voor en najaar organiseren wij ' / 

een veiling met een kwallteitsaanbod 
betere regels en series, goede ver/amelingen 
en complete nalai 

Voor óetmiBttimVlMmma^^enó goed 
materiaal! Ook contante a^^^^M 
Als beëdigd makelaartaxateur verborgen wij 
expertises voor verzekering en successie 

ü'rjf v(jri i i j i ii'j /jii 2I'J,= 'jji jj'jj'.'jir'j !ü 'JU 2'JJ 

■mu iii'ji M ■ill'.! ■fill / j i ' g r ' j ' ) ; ,'11 fijl! •j.'ill'Ji)i';j<'l' ■; i' ' l ' jg ' i j . 

VAN LOKVEN FILATELIE BV 

Bakkersiraat 22 
6041 JR Roermond 

Tel.: +31(0)475 563 500 

WWW.VANLOKVEN.NL 

De Ruiter BV 
Numismatiek & Filatelie 

Nieuw: Port Betaald zegels 
Provincie Utrecht 

Vijf verschillende 
zegels 3,75 
FDC 7,95 PORT BETAALD 

mÊÊÊÊÊêÊÊÊm 

Tel. 0186571366 of bestel op: 
www.VerzamelaarsMarkt.nl 

PostzegelsMuntenBankbiljetten 

ELKE ZATERDAG 5CENT BOEKEN! 

OOK PARTIJEN, BRIEVEN EN FDC's 

^ 0 L L E C T 4 A L L 
Züiderpark iaan 133 
2 5 7 4 HD Den Haag. 

0 7 0  3 9 2 5 4 0 9 1 " 

V!il]UMW.COLLECT4lviiKCOM 

UW postzegelhandel op internet 
• postzegels 

^ t ^ • albums 

I • catalogi 

• telefoonkaarten 

• verpakkingsmateriaal 

• Compleet overzicht Dave 
en Importa albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 

• Alle nieuwe catalogi: 
Michel, Yvert, NVi'H, enz. 

• Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

waaronder Davo luxe landalbums 

tel: 010476.81.75  fax: 010476.80.48 

mailto:boomstanips@home.nl
http://www.vanlokven.nl
http://www.VerzamelaarsMarkt.nl
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Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
geven door de Stichting Nederlondsch 
Maandblad uoor Philatelie in Den Haag 

De officiële mededelingen van de 
Koninkli|ke Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen KNBF en de 
pagina s van De Posthoorn vallen buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie 

Hoofdredacteur 
Fnts Njio AIJP 
Postbus 84 3645 ZK Vinkeveen 
Telefoon 06 51536872 
Email filatelie@kpnmail nl 
Website mujujjï late lie lus 

Advertentieverkoop 
Bureau deTroye 
Prieelvogelweg 5 1349 CG Almere 
Jeanine de Troye 
Telefoon 036 53 84 528 
Telefax 036 53 84 880 
!n/o(a)bureaudetroL)e nl 

Abonnementen en bezorgklachten 
Abonnementenland 
Postbus 20 1910 AA Uitgeest 
Telefoon 0900 ABOLAND 

(0900 2265263) 
Telefax 0251 31 0405 
Mutaties viaujum; aboland nl 

Adreswijzigingen 
Adreswijzigingen geeft u op aan de 
secretaris van de vereniging waarvan u 
lid bent Individuele abonnees zenden 
hun adreswijziging aan de administra 
tie (21e 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 uwveremgingscontributie 
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 in het loopt 
minimaal éen jaar (11 nummers) 
Abonnementsbeeindiging 21e Opzeg 
ging abonnement 

Belgische abonnees 
Woont u in België' Dan kost een 
abonnement €28 Stort dit bedrag op 
rekening 000 0350882 33 t n v Pen 
ningmeester Filatelie Brussel 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden gezonden' 

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

Losse nummers 
Nummers van de lopendejaargan^ 
kunnen (mits voorradig) voor € 2 50 
per nummer (inclusief porto) worden 
besteld via postgiro 8591403 van 
Abonnementenland in Uitgeest 
vermeld de gewenste editienummers 
en uw volledige adres 

Bestuur 
uoorzitter 
G C van Balen Blanken AIJP 
secretaris 
Drs SWD Veenstra Roelofsstraat31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester 
H PG vanderLienden 

Copyright 
© 2009 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer 
32 000 exemplaren 

ISSN nummer 0166 3437 

Inhoud Filatelie 
Uit de were ld van de filatelie 

Nieuw o p he t p o s t k a n t o o r 

Verzamelgebied Neder l and 

Verzamelgebied België 

De P o s t h o o r n j aa rgang 58 mei 200g 

B o n d s p a g i n a s 

Maximafil ie 

Pater D a m i a a n eindelijk hei l ig verklaard 

Filatel ist ische evenemen ten 

Nede r l andse s t empe l s 

Pos twaa rdes tukken 

Lezerspos t 

Amer ikaanse televisieklassieken filatelistisch geëerd 

Ter b e s c h e r m i n g der N e d e r l a n d s c h e be langen 

Bon voor he t opgeven van kle ine a n n o n c e s 

Pos tzegelboekjes 

Luch tpos tn i euws 

Wij lazen voor u 

O n g e t a n d e b lauwe por tzege ls van een g u l d e n ' 

Mr X o p bezoek bij n Postzeagl in Rjjssen 

Vervalsingen h e r k e n n e n 

Nieuwe uitgiften 

T h e m a t i s c h p a n o r a m a ' 

Kleine a n n o n c e s 

470/471 

472 

474 

475 

476 /477 /478 /479 

480/481 

Eindelijk heilig 483 

483/484/485 

486/487 
487 

488/489/490 
491 

492 /493 

496 /497 /498 ;49g /500 

500 

502 /503 /504 

504 

506/507/508 

509 

510/511 

512/513/514/515 

516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527 

528/529 

530 

Het zat er een 
hele tijd aan te 

komen, maar het 
heeft uitemdehjk 

toch nog lang 
geduurd voor de 
heiligverklarmg 

van de Belgische 
pater Damiaan 
in zicht kwam 

Frans Fierens 
schrijft erover 

Televisieseries 492 

gjüig voorpagina 
China maakte in het begin van de twin
tigste eeuw turbulente tijden mee Niet 
alleen de Chinezen merkten daar iets 
van ook de ter plaatse vertegenwoordig
de buitenlandse mogendheden kregen 
er mee te maken - zozeer zelfs dat zo om 
militaire steun moesten verzoeken Han 
Siem belicht in dit nummer de rol die 
de Nederlandse mariniers in de periode 
igoo-1920 in China speelden 

Advertentie-index 

Wat is er nostalig-
scher dan televisie 

in zwart/wit' De 
Amerikaanse pos
terijen hebben dat 
goed begrepen ze 

gaven een schit
terende serie op 

dat thema uit En 
Thomas Leeflang 
haakt daar dank

baar op in 

Ongetand? 
Inderdaad, hij 

is nogal aan 
de lange kant, 

de portzegel 
hiernaast Dat 

brengt vervalsers 
op verkeerde 
ideeën Luuk 

Goldhoorn 
beschrijft in dit 

nummer waartoe 
het kan leiden 

509 

Apeldoornse de pzh 

Auf der Heide 

Bijl v d pzh 

Boeier de Fil 

Boomstamps pzh 

Brabantse postz + m veiling 

Bredenhof postz imp 

Diëten v pzv 

Friesland pzveiling 

Friesland pzvereniging 

Gartner Christoph Aukt h 

Globe de pzh 

462 

530 
460 
462 
501 

531 
461 

459 

505 

Herscheit Ron 

Hollands Glorie pzh 

Hollandse De pzv 

Howell Holding 

Huls 

Lodewijk pzh 

Lokvenv Filatelie 

Meinhardt PW 

MPO 88 

Nederlandse De pzv 

Nijsde Wim pzh 

NVPH 

ADVERTEREN? 

505 Overijsselse Postzegelveiling 494 

460 Postbeeld 501 

501 Poststempel Het 462 

462 PostzegelhandelCrimpen 464/465 

468 Poveia 501 

460 PPC 495 

462 Rietdijk Postzegelveiling 532 

460 Ruiter de pzh 462 

469 Safe Nederland 460 

458 Smits Philately 466/467 

505 Zutphense De pzh 505 

473 

Bei voortaan Bureau de Troye! 
Telefoon 036-5384528 

Het maandblad Filatelie is Official Partner van de AIJP (Association Internationale des Journalistes Phi latei iî ues) en lid 
van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschriften) 

,463 

jEEffr 



postzegelhandel 

CRIMPEN" 
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 aanl<oop van ieder wereldwijd 
fiiatelistisch 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. 

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 

Postzeaelhandel CRIMPEN B.V. 

mailto:pzhcrimpen@xs4all.nl


Uw postzegelverzameling in goede handen! 

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

betere losse waardes van de wereld en rariteiten 

3. complete stocks en voorraden 

4. FDC's, jaargangen, vellen en blokken 

Momenteel zoeken we specifiek 
en betalen topprijzen voor: 
Spanje en gebieden, Griekenland, Britse Koloniën, Motiefverzamelingen, Azië, Nederland 
en Koloniën, Scandinavië, Rusland, ZuidAmerika, Exotische Eilandverzamelingen, USA, 
gouden en zilveren munten. 

Tevens l<open wij diverse landen onder nominaal: 
80% van nom. Bundesrepubliek in Euros 
60% USA, Japan, Zwitserland, Singapore, Heng 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% Faroër 

(alleen frankeergeldige zegels met gom, prijswijzigingen voorbehouden) 
iaa!ff«£.iiiu.'.u .■jMaaasaggiMfgaaaga 

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) 



^^tJasPPBIIat^ly P 
Amsterdamsestraat^eg 404 - 3551 CX Utrec|it^ 

Tel.: 030-2443170 (24 uurs bestellijn) "' "̂  -̂
info@filatelie'net - Bank: 38.1#k8f.378 / Giro: 7227081 

^ » H ^ WWW.FILATELIE.NET - V|i(WW.ST'^MP30NTHEWEB.C0ML / 
Smits Philately: Een kleine greep uit onze 800 collecties/partijen ! 

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

11920 Afrika tot 1970. Prijs: € 1.050,00 
Doos met 6 Leuchtturm albums met postfnsse collecties van Afrikaanse landen tot 1970 Bevat veel Britse 
en Franse kolomen Mooie kwaliteit koopje' 
11899 Australië 1913-1995 Prijs: € 600,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Australië 1913-1995 in Borek en Davo album Goed gevulde 
collectie met leuke klassieke zegels en ve'/2'/!el postfns modern materiaal Bevat ook wat postfns Antarctica 
12003 Australië, Canada, Nieuw Zeeland. Prijs: € 2.000,00 
Doos met plastic zakken met postfns materiaal van Australië Canada Nieuw Zeeland in aantallen Bevat 
veel beter materiaal zoals Nieuw Zeeland Health blokken 1959 (Stanley Gibbons no 776-777)25x 1971 
(SG no 960-961) 70x (i) Nieuw Zeeland langlopende serie 1967 14x Australië blok Captain Cook 1970 
(SG MS465) 109x Australië boekje Famous Australians (SG SB44) 35x boekje pnme-ministers (SG SB51) 
31X etc Zeer veel materiaal zeer hoge cat waarde' 
11934 Baltische en Russische Staten. Prijs: € 1.250,00 
Zeer interessante accumulatie met o a zeer uitgebreid oud Georgië met veel schaars matenaal (op-
druk)afwijkingen vertandingen etc Rusland lokaaluitgaven met typen + zeer veel uitgaven nieuwe republie
ken en Baltische staten meest postfns in aantallen, in 4 goedgevulde voorraadboeken Interessante koopi 
11885 België spoorweg 1879-1902. Prijs: € 285,00 
Map met albumbladen met een mooie stempelcollectie België spoora/eg 1879-1902 Bevat zegels 1-43 met 
veel mooie en duurdere slempels Cat waarde ca 1450 euro 
11941 Benelux 1849-1987. Prijs: € 250,00 
Gebruikte collecties België met penode 1964-1987 bijna compleet Nederland en Luxemburg, in 4 
Schaubek albums 
11917 Benelux 1852-1953. Prijs: € 1.050,00 
Gebruikte/ongebruikte collectie met o a aardig Nederland met o a 90/100, betere senes jaren 20/30, 
Postbewijs sene (zonder 71/2gld) goed België met ook veel ongebruikt/postfns en blokken van 4 wo 1915 
Rode Kruis 20c blok van 4 (2 zegels postfns, 2 plakker), 1919 Helm 5c t/m 50c blokken van 4,1931 tbc 
(hoogste waarde **) Ceres brugblok met reclame-aanhangsel gebruikt, betere blokken, Luxemburg met 
1939 blok etc in zelfgemaakt album 
11924 Bloemen. Prijs: € 700,00 
Doos met 5 dikke stockboeken met een postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Bloemen Klassiek tot 
modern materiaal van de hele wereld Ook boekjes, blokken etc 
11925 Bulgarije. Prijs: € 650,00 
Doos met 4 stockboeken en een vellenmap met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock Bulganje 
Bevat zegels en blokken van klassiek tot modern Zeer veel matenaal met ook beter' 
11852 Bundespost 1946-2001. Prijs: € 230,00 
Ongebruikte en gebruikte maar vooral postfnsse collectie Bundespost 1946-2001 in twee Davo albums 
Goed gevulde collectie zonder echte top 
11870 Canada 1859-1980. Prijs: € 1.150,00 
Zeer uitgebreide ongebruikte/gebruikte collectie met sterk klassiek deel wo 1859 17c ongebruikt (scheur
tje) 1868 serie (zonder 5c) met kleurnuances, 1870 1893 1897 jubilee t/m 50c wo ongebruikt, 1897 en 
1898 Victoria senes, 1903 incl 5c, 7c, 10c en 50c ongebruikt, 1908 sene, George V met typen, tandingen en 
rolzegels 1928 t/m 1 dollar (*), 1931 incl 1 dollar * 1935 t/m 1 dollar*, 1942 sene t/m 1$' etc in Darnell al
bum 
11896 Curagao 1936-1999. Prijs: € 320,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Curagao en Antillen 1936-1999 in Importa album Zeer goed gevulde col
lectie met tevens Aruba 1986-1999 compleet 
11861 Dieren. Prijs: € 350,00 
Insteekboek met een postfnsse en ongebruikte collectie dieren Zeer veel matenaal, voornamelijk complete 
series uit vele landen Hoge cat waarde 
11991 Dominica 1880-1974. Prijs: € 250,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Dominica 1880-1974 in blanco Victona Importa album Leuke 
collectie met ook wat ongetand matenaal 
11915 Duitse Staten supercollectie. Prijs: € 9.000,00 
Prachtige ongebruikte/gebruikte deels dubbele verzameling met ook veel kleurnuances, paren stnppen, 
brieven etc met o a Badenvanaf de nummert overcompleet met ook 1860 9kr(4) 1862 3kr, 18621 kr t/m 
3Ckr gebruikt (2x) (cat 7000 euro), 30kr blok van 4 ongebruikt (3 zegels postfns doch iets roest), Bergedorf 
Bremen, Hannover overcompleet (vaak 2x), Helgoland NDP compleet ind 1869 18kr gebruikt en onge
bruikt dienst gedeeltelijk aanwezig, Oldenburg met toppers Pruissen overcompleet Sachsen op nr 1 na 
overcompleet Schleswig-Holstein en zeer uitgebreid T&T en Württemberg met 18kr en 70kr zegels in oud 
album Zeer indrukwekkende collectie" 
11987 Duitsland 1800-1979 brieven. Prijs: € 2.350,00 
Twee dozen met 14 albums met een zeer uitgebreide collectie bneven van Duitsland 1800-1979 Collectie 
bevat veel interessant matenaal zoals krijgsgevangenenpost Veldpost Rode Kruis bneven baarfrankenng 
aangetekend, postkaarten, ook met specimen opdrukken, een Katapultvlucht etc Zeer mooi verzameld op 
blanco pagina's met beschrijvingen en o a oude foto's Uniek eenmalig object 
11928 Duitsland. Prijs: € 350,00 
Doos met 6 albums met divers postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Duitsland Bevat o a leuk 
Bohemen en Moravien Zones General Gouvernement etc 
11921 Duitsland. Prijs: € 1.000,00 
Doos met 7 Davo albums met postfns ongebruikt en gebruikt matenaal van Duitsland Bevat o a goed 
Berlijn, goed Reich goed Bund etc Hoge cat waarde 
11996 Ecuador 1872-1964. Prijs: € 350,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Ecuador 1872-1964 op blanco bladen in Importa Victona album Leuke 
redelijk gevulde collectie met ook wat beter matenaal 
11985 Engeland en kanaaleilanden PTT-mapjes. Prijs: € 275,00 
Nette verzameling van PTT-mapjes Engeland, Alderney Guernsey Jersey en Man, 70/80-er jaren, zeer 
groot aantal in albums + los in grote doos 
11893 Engeland en koloniën. Prijs: € 320,00 
Stockboek met voornamelijk modern postfns materiaal van Engeland en kolomen Tevens wat diverse aan
wezig 
11872 Engeland, Nieuw Zeeland. Prijs: € 160,00 
Stockboek met postfns ongebruikt en gebruikt materiaal van Engeland en Nieuw Zeeland Bevat o a veel 
postfns materiaal van Engeland in veldeeltjes waaronder ook veel nominaal 
11860 Engelse koloniën in Azië. Prijs: € 310,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Engelse kolomen in Azie in twee stockboeken Bevat veel ma
tenaal waaronder ook doubletten en betere zegels 

11862 Engelse koloniën. Prijs: € 775,00 
Twee dikke insteekboeken met modern postfns matenaal van diverse Engelse kolomen Veel thematisch 
matenaal inclusief complete vellen en veel blokken 
11883 Europa CEPT 1956-1975. Prijs: € 285,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Europa CEPT 1956-1975 in Davo album Collectie bevat veel matenaal 
met ook beter zoals Nederland 1956 postfns Liechtenstein 1960 postfns, Cyprus 1962 postfns, Spaans 
Andorra 1972 postfns, veel vellen etc Ook meelopers aanwezig 
11884 Europa. Prijs: € 250,00 
Oud Schwaneberger album met een ongebruikte en gebruikte collectie Europese landen Bevat o a België, 
Italië Griekenland Liechtenstein Engeland Veel matenaal, voornamelijk voor 1945 
11867 Europa. Prijs: € 475,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Europese landen in twee Leuchtturm albums Collectie bevat Nederland, 
Luxemburg Liechtenstein Monaco, Denemarken en Noora/egen 
11859 Europese landen t/m 1930. Prijs: € 1.250,00 
Oud Schwaneberger album uitgave 1930 goedgevuld met o a aardig België met 1934 TBC en 1935 SITEB 
blokje sterk Reich met 1928 zeppelins (2x) 1933 Wagner 1934 beroepen 1935 Ostropa blok etc Saar 
Zwitserland Roemenie en Italië' 
11912 Europese landen t/m 1943. Prijs: € 2.850,00 
Ongebruikte/gebruikte verzameling met o a beter België incl blokken goed Denemarken en Danzig Reich 
uitgebreid met Duitse Staten, gebieden, kolomen en bezetting Frankrijk incl blok 3 leuk Nederland, 
Noonwegen Oostenrijk en gebieden, in 1943 editie Schwaneberger album (sommige uitgaven hebben 'vet-
plakkers') 
11874 Europese landen t/m 1945. Prijs: € 1.250,00 
Diverse redelijk tot zeer goede landencollecties van Albanië, Bulgarije Griekenland (zeer uitgebreid met ook 
veel ongebruikt/postfns Hermeskoppen, 1896 olympiade t /ml Odr) Servië en Roemenie in album 
11856 Filippijnen 1878-1969. Prijs: € 465,00 
Ongebruikte/gebruikte redelijk volledige collectie, wo 1890 t/m 20c, 1892 sene meest ongebruikt 1898 se
rie 1899 incl 50c1904 incl 15c en 50c ongebruikt vanaf 1946 nagenoeg compleeL verder luchtpost offici
als Japanse bezetting etc in speciaal Soton album, zelden aangeboden 
11880 Finland 1865-1972. Prijs: € 1.250,00 
Zeer goed gevulde postfnsse en ongebruikte (1 e emissie gebruikt) collectie Finland 1865-1972 in Lindner al
bum Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) 2 3 4 5,6* 7*, 8*, 9 10(*) gekeurd 47* van
af 1917 zo goed als compleet postfns/ongebruikt Auto pakketzegels 1-5*, 6-9* etc Mooie collectie hoge 
cat waarde' 
11847 Frankrijk 1862-1969. Prijs: € 550,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1862-1969 in Leuchtturm album Leuke collectie met 
aardig klassiek matenaal en ook wat betere zoals (Yvert no's) 256* 303* 308* 326-327*, 355* 580A'*, 
891-896* 930-935** luchtpost 9**, 12** 29,36* etc Beetje rommelige collectie, maar hoge cat waarde 
11846 Frankrijk 1862-1959. Prijs: € 450,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1862-1959 in Yvert album Vooral vanaf 193C goed 
gevulde collectie 
11942 Frankrijk 1871-1950. Prijs: € 600,00 
**/*/C collectie begin spaarzaam, later goedgevuld + veel doubletten wo postfns voor de oorlog, betere ja
ren 40/60 etc in 4 albums/insteekboeken 
11854 Frankrijk fiscaalcollectie. Prijs: € 700,00 
Zeer indrukwekkende en uitgebreide collectie van vele honderden vaak verschillende zegels wo ongebruikt 
en op stuk, ook paspoort uit Algerije met zegels beplakt etc Totaal circa 900 stuks'" Zeer interessant' 
11959 Franse koloniën na onafhankelijkheid. Prijs: € 5.600,00 
Zeer uitgebreide, voornamelijk postfnsse dealerstock Franse kolomen in 37 (sic) stockboeken Waanzinnige 
hoeveelheid materiaal, waaronder ook veel betere zegels en blokken, ongetand matenaal, epreuves de luxe 
etc Prachtig kavel voor handelaar of Ebay verkoper 
11932 Franse koloniën. Prijs: € 650,00 
Doos met 3 albums en 1 stockboek met ongebruikt en gebruikt maar voornamelijk postfns matenaal van di
verse Franse kolomen Bevat Marokko Cameroun, Togo en Laos Zeer veel matenaal aanrader' 
11898 Hong Kong 1966-1979. Prijs: € 400,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Hong Kong 1966-1979 in album Collectie bevat veel beter ma
teriaal zoals (Michel no's) 196-210**/*, 218-222*, 227-228* 229* 230-231*, 232-237*, 242-243** 244** 
245*, 246-247* 253-254**, 255-257* 261-262" 289-291** 295-C305*(298ontbreekt), 310-312", blok 2* 
313-315" Zeer hoge cat waarde 
11878 Hongarije 1850-1963. Prijs: € 375,00 
Gebruikte/ongebruikte collectie beginnend met 17 Oostenrijks zegels met Hongaarse afstempelingen(') 
1872 sene t/m 25kr, 1913 en 1914 t/m 5k, 1931 Zeppelins*, betere blokken etc in zelfgemaakt album Hoge 
catw 
11848 Hongarije 1871-1946. Prijs: € 400,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Hongarije 1871-1946 op Kabe albumbladen in klemband Leuk gevulde col
lectie met aardig klassiek matenaal en o a sportsene 1925 blok 2,3,4 etc 
11892 Hongarije 1871-1963. Prijs: € 450,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Hongarije 1871-1963 in Yvert album Mooie, redelijk gevulde 
collectie met ook beter matenaal zoals (Michel no's) 403-410*, 517-521* 528-537*, 1087*, 1094*, 1449* 
1868-1871 in compleet vel blok2**,28A" 39B"etc 
11851 Hongarije 1872-1962. Prijs: € 400,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Hongarije 1872-1962 in Manni album Zeer mooie collectie in goede kwa
liteit Bevat leuk klassiek materiaal en veel betere zoals (Yvert no's) 125-141*, 240-244* 264-283* 371-
378* luchtpost 1-2* 26-34*, etc 
11879 Italië 1945 R.S.I. Prijs: € 2.000,00 
15 verschillende lokaalopdrukken postfns (Sassone ex 491/495) in veldeeltjes/complete vellen (zo kun je 
zien welke type opdrukken het zijn), deels met keur Avi en met certificaat in band Cat w 67 000 euro 
Zelden aangeboden'" 
11980 Italië topnummers. Prijs: € 2.500,00 
Map met beter materiaal van Italië Bevat o a (Michel no's) 183-185*, 188-193* 318-324" 345-357" 
398** (3x) 399** 400** 401-407** 445-446** pakketzegels 48-59** 60-65**, etc Leuke samenstelling 
zeer hoge cat waarde' 
11907 Japan 1872-1952. Prijs: € 800,00 
Map met dun insteekboek met een ongebruikte en gebruikte collectie Japan 1872-1952 Collectie bevat veel 
leuk klassiek materiaal en betere zegels zoals (Michel no's) 123-126* 123-126 (2x) 130-133*, 148-151, 
172-175,302-305**, 306-309", etc 
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11969 Kuwait 1923-1996. Prijs: € 2.100,00 
Omvangrijke verzamelaar accumulatie met een postfnsse en gebruikte complete collectie penode 1952-
1989in2albums(dus2 collecties) + doubletten " en O w o veel beter in diverse aantallen, in 10 insteekboe-
ken, in grote verhuisdoos 
12000 Liberia 1860-1936. Prijs: € 200,00 
Map met een ongebruikte en gebruikte collectie Libena 1860-1936, inclusief no 1,16,18-25,144-146 etc 
Ook goed Dienst aanwezig Hoge cat waarde 
11904 Liechtenstein 1912-2000. Prijs: € 825,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Liectitenstein 1912-2000 in twee Dave albums Collectie bevat zeer veel 
beter matenaal zoals (Michel no's) 1*, 2*, 3('), 45-52*, 53-60*, 63*, 64', 65-71*, 72-74* 75-77*, 78-81' 82-
85*, 90-93*, 94-107* (104 ontbreekt) 108-113', 114-115*, 116-118*, 122-124*, 143-147* 148*,blok3* 5*, 
d ienstr , 3*, 4* 6* 7* etc Zeer hoge cat waardei 
11995 Luxemburg 1956. Prijs: € 125,00 
Stockblad met 10 x Luxemburg 1956 Michel 552-554 postfris in luxe kwaliteit Cat waarde 700 euro 
11999 IMandsjoerije 1932-1940. Prijs: € 150,00 
Ongebruikte collectie Mandsjoerije 1932-1940 op albumbladen in map Collectie bevat o a (Michel no's) 1-
18,19-22,75-89,90-93 etc Leuk kavel, zelden aangeboden 
11935 Nederland fdc's 1985-junl 2008! Prijs: € 375,00 
Prachtige complete onbeschreven complete collectie incl blokken, in 3 albums De laatste jaren zijn lastig te knjgen 
11888 Nederland puntstempels. Prijs: € 300,00 
Insteekboek met ruim 900 zegels met puntstempels Gemengde kwaliteit, voornamelijk afstempelingen op 
no 19 (5 cent blauw 1872) 
11936 Nederland puntstempels. Prijs: € 225,00 
Snuffelpartijtje van ruim 600 zegels wo betere, meest de blauwe zegels 19 en 34, t/m nr 253, nogal ge
mengde kwaliteit in 2 stockboeken 
11855 Oost europa oudere uitgaven. Prijs: € 950,00 
Meest postfnsse zeer interessante partij in aantallen wo beter Albanië met o a 1927 luchtposten 25q t/m 3f 
(circa éOx catw 2700 euro) Kroatië, Estland en Letland incl beter, Servië, Polen, Slowakije, Bosnië met 
hoge waarden in aantallen etc etc in dik insteekboek 
11916 Oostenrijk 1873-1970. Prijs: € 775,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1873-1970 in 3 Lindner albums Collectie bevat veel 
beter materiaal zoals (Michel no's) 418-424'/o, 433-441' 433-441 442-446', 494-497*, 512-517** 544** 
563-566* 591-596 623-626* etc 
11982 Oud Duitse Staten. Prijs: € 2.500,00 
Leuchtturm album met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Oud Duitse Staten Fantastische 
collectie met zeer veel beter matenaal met zeer veel certificaten Collectie bevat o a (Michel no's) Baden 2b 
(*), 4b*, 7(*), 15ba' 22a' Bremen 4B*, 8bn , 10a*, Helgoland 3*, 6b('), 8F', 14e", 18a(*), Oldenburg 1 ' , 
I I a ' e t c etc Prachtcollectie zeer hoge cat waardei 
11944 Pakistan 1948-1992. Prijs: € 400,00 
Zeer uitgebreide ongebruikte/gebruikte collectie, gespecialiseerd met typen, tandingen en afstempelingen, 
opgefleurd met bneven blokken van 4 etc Redelijk compleet, opgezet in 6 zelfgemaakte albums, in doos 
Dit soort collecties zie je met zo vaak 
11890 Nederland Port 4D plaatreconstructie. Prijs: € 580,00 
Map met albumbladen met een plaatreconstructie van de V/i cent lichtblauw 1881, tanding 12/4 
Reconstructie is bijna compleet en bevat 207 zegels (92 ongebruikt, 115 gebruikt) Zeer leuk kavel, zeer ho
ge cat waarde 
11891 Nederland Port 4D plaatreconstructie. Prijs: € 580,00 
Map met albumbladen met een plaatreconstructie van de V/i cent lichtblauw 1881, tanding 12'/2 
Reconstructie is bijna compleet en bevat 217 zegels (71 ongebruikt 146 gebruikt) Zeer leuk kavel, zeer ho
ge cat waarde 
11961 Portugese koloniën t/m 1924. Prijs: € 2.500,00 
Indrukwekkende ongebruikte/gebruikte collectie van de diverse landen met veel betere uitgaven beginjaren, 
incl Macau en Timor op albumbladen, in map 
11993 Portugese koloniën. Prijs: € 1.500,00 
Prachtige ongebruikte en gebruikte collectie Portugese kolomen in Schaubek album Collectie bevat veel 
beter materiaal van o a Azoren Angola, Angra Inhambane, Kaapverdië Mozambique, Guinee Congo etc 
Zeer uitgebreide collectie zeer hoge cat waardei 
11909 Roemenië, Duitse bezetting. Prijs: € 400,00 
Doosje met 64 Zwangszuschlag enveloppen no 6 (Michel) + militarven^altung no 6 Tevens 80 enveloppen 
met serie 8-12 
11926 Royal Wedding 1981. Prijs: € 300,00 
Doos met 5 albums met een postfnsse en ongebruikte collectie Royal Wedding Zeer veel matenaal, heeft 
destijds een klem vermogen gekost Nu voor de belachelijk lage prijs van slechts 300 euro 
12002 Scandinavië. Prijs: € 300,00 
Doos met oude zegels op papier van Scandinavië Veel materiaal, ook wat van Joegoslavië, Oostenrijk etc 
Ook wat oude bankbiljetten aanwezig Leuk avontuur in doos 
11992 Syrië 1957-1980. Prijs: € 250,00 
Vrijwel complete, postfnsse collectie Syne 1957-1980, inclusief blokken, in Lindner album Leuke collectie, 
mooie kwaliteit 
11901 Taiwan 1945-1973. Prijs: € 550,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Taiwan 1945-1973 in zelfgemaakt album Deels dubbel verzamelde col
lectie met veel beter materiaal zoals (Michel no's) 10-13', 29-34* 35-39*, 128-131A* 192-194*, 318-328*, 
352-354* 359-362* 415-417*, 418-420*, 431-433*, 470-473*, 495-497*, 530-533', 536-539', 572-573*, 
591-594* 599-602*, blok 14', 15*, 16* Tevens beter Mandsjoerije aanwezig zoals (Michel no's) 1-18', 23-
26', 39-53', 58-61', 67-70', etc Mooie collectie hoge oat waardei 

11947 Togo 1897-1989. Prijs: € 625,00 
Zeer uitgebreide postfnsse en ongebruikte collectie Togo 1897-1989 in 4 grote Yvert albums Veel maten
aal, waaronder zeer veel blokken Mooie collectie, hoge cat waarde 
11857 Tsjecho-Slowakije 1918-1970. Prijs: € 300,00 
Gebruikte/ongebruikte collectie redelijk compleet incl veel 1919 opdrukken, betere blokken incl Bratislava 
blok etc in zelfgemaakt album 
11938 Tsjecho-Slowakije 1918-1978. Prijs: € 700,00 
Nette in het begin meest gebruikte collectie met Ie sene (lOh, 20h mist), veel 1919 opdrukken, na 1934 bij
na compleet, ook luchtposten port en Böhmen & Mahren, in 4 Italiaanse albums 
11950 Tsjecho-Slowakije 1918-2000. Prijs: € 2.000,00 
Verhuisdoos met 6 albums, 6 stockboeken en 2 vellenmappen met voornamelijk postfris materiaal van 
Tsjecho-Slowakije 1918-2000 Bevat veel beter matenaal waaronder leuk klassiek en heel veel kleinbogen 
Mooie partij zeer hoge cat waardei 
11951 Tsjecho-Slowakije 1918-2001. Prijs: € 2.350,00 
Extreem uitgebreide, postfnsse ongebruikte en gebruikte dealerstock Tsjecho-Slowakije 1918-2001 in 6 uit
puilende dealerboeken en 3 stockboeken Stock bevat veel beter materiaal zoals vaneteiten ongetand ma
teriaal, blokken, plaatnummers etc Ook service port, lokaal etc aanwezig Waanzinnige hoeveelheid ze
gels, gigantische cat waarde 
12007 Tsjecho-Slowakije. Prijs: € 600,00 
Doos met 5 albums en stockboeken met een collectie en doubletten Tsjecho-Slowakije Zeer veel matenaal 
voornamelijk gestempeld Bevat ook leuke bnefkaarten met ongewone afstempelingen 
11927 Verenigde Naties 1951-1996. Prijs: € 350,00 
Uitgebreide meest postfnsse partij van de 3 gebieden, deels in aantallen wo de betere uitgaven o a Ie se
rie N York (1 lx) verder pakken met vlaggenvelletjes, deelverzameling blokken van 4 postfris en gestempeld, 
in 6 boeken, in doos, kortom een hele berg speelplezier voor weinig geld 
11865 Wereld betere uitgaven. Prijs: € 975,00 
Nogal raar lot betere uitgaven met o a Laos 1951 zeldzaam postzegelboekje + blokken in aantallen, veel 
gouden zegels ex-Franse kolomen, USA Colis postaux sene 1/12 ongebruikt zonder gom (10c gebruikt), be
ter Frankrijk en kolomen wo klassiek in aantallen, Spanje 19c ongebruikt en gebruikt Epreuves, in voor-
raadboek Goed lot voor wederverkopers 
11952 Wereld Motief. Prijs: € 1.050,00 
Verhuisdoos met 14 banden met diverse motiefcollecties Bevat voornamelijk postfns matenaal, waaronder 
collectie Durer, Rubens, Olympische Spelen 1984, Jaar van het kind etc Mooie collecties, koopjei 
11922 Wereld motief. Prijs: € 320,00 
Doos met 6 albums en stockboeken met divers thematisch matenaal van de hele wereld Bevat o a 
Olympische Spelen, bloemen, dieren etc Zowel postfns als gebruikt materiaal aanwezig 
12009 Wereld Natuur Fonds. Prijs: € 575,00 
Twee dozen met in totaal 9 luxe WNF albums met een postfnsse collectie en FDC's van het Wereld Natuur 
Fonds 
11910 Wereld tot 1900!!! Prijs: € 6.500,00 
Zeer schone maagdelijk ongeplunderde collectie met zoveel klassieke (top)nummers van zoveel landen 
West Europa zeer sterk met toppers Duitse Staten, Engeland met pondje, Frankrijk met 1849 1fr 
Gnekenland, Nederland, Portugal, Engelse-, Franse- en Portugese kolomen, Japan, China etc in 1900 
Editie Senf album" 
11933 Wereld uitzoekpartij. Prijs: € 1.000,00 
Veel diverse landen wo beter ex-Franse kolomen ongetand wo veel motieven, UPU collectie 1974 in speci
aal album bergen postfns Italië en Vaticaan, Frans Polynesie, Oost- en West Europa, in 6 zeer goedgevul
de insteekboeken, in doos 
11989 Wereld. Prijs: € 600,00 
Twee dozen met 15 albums en stockboeken met ongebruikt gebruikt en voornamelijk postfns materiaal van 
de hele wereld Bevat o a veel modern matenaal van de Engelse kolomen met veel motief Aanrader' 
12004 Wereld. Prijs: € 775,00 
Doos met 9 boeken en mappen en wat los matenaal van de hele wereld Bevat postfns ongebruikt en ge
bruikt matenaal, waaronder leuke stempels en ook postzegelboekjes Bevat o a Zweden, Turkije, Faeroer, 
Denemarken etc Leuk uitzoekkavel 
12005 Wereld. Prijs: € 900,00 
Doos met albumpjes zakjes doosjes etc met allerhande matenaal van de hele wereld Heel veel postfnsse 
zegels, waaronder China Frankrijk en kolomen, Engelse kolomen etc Bevat zegels blokken, postzegel
boekjes etc Heel veel avontuuri 
11937 Wereld. Prijs: € 600,00 
Doos met 6 stockboeken met voornamelijk postfns matenaal van diverse landen Leuke samenstelling met 
o a modern Macau, Singapore, veel Frankrijk etc Heel veel zegels en blokken, koopjei 
12006 Wereld. Prijs: € 600,00 
Doos met allerhande matenaal, postfns ongebruikt en gebruikt in zakjes, mapjes, stockkaartjes etc Bevat 
o a zeer veel Rusland 
11948 Wereld. Prijs: € 950,00 
Doos met 6 Yvert albums met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte wereldcollectie Zeer veel matenaal, 
zowel ouder als modern Bevat ook veel Franse kolomen Mooi geheel, koopjei 
11902 Zwitserland 1850-1980. Prijs: € 600,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1850-1980 in Davo album Collectie bevat o a be
ter klassiek matenaal en enkele dure blokken 
11929 Zwitserland 1850-1985. Prijs: € 900,00 
Doos met 1 album en 6 stockboeken met postfris ongebruikt en gebruikt matenaal van Zwitserland 1850-
1985 Bevat oa leuk klassiek, veel nominaal materiaal, boekjes pro Juventute met tabs, etc Zeer mooie 
party, zeer hoge cat waardei 

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

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

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 

- ^ -

Kies één van onderstaande mogelijkheden 

Telefoon ^ j ^ ' ^ ^ ^^ i " '^'i '-'^ 2-maandelijkse prijslijst 

E-mail 
Interessegebieden 

O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 
met mij op via tel. nr. 

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



a l Postzegelveiling Friesland 
H. Zondervan, beëdigd taxateur Philatelie 
Mr P.J. Troelstraweg 89 j 
8916 CN Leeuwarden 
tel.: 058 2122096 
fax.: 058 2129180 

Onze 119' veiling wordt gehouden op 

zaterdag 12 september 200 
in zalencentrum Intermezzo aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 

Deze veiling bevat mooie topcollecties!. 

Kijkgelegenheid op: 
donderdag 10 september 
vrijdag 11 september 
zaterdag 12 september 

Nadere inliclitingen: 
tel. 0582122096 
fax. 0582129180 
Email adres: pzvfries@xs4all.nl 
Website: www.pzvfriesland.nl 

van 13.00 18.00 uur 
van 10.00 18.00 uur 
van 08.00 11.30 uur 

Onze volgeiïdrve 
28 november 2009. 

^ 1 %■■■ *S.» 

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

Uw collectie is bij ons in goede handen! 

Op verzoek zenden wij U onze rijk catalogus gratis toe. 

De Postzegelvereniging Friesland 
nodigt u uit voor 

^riesl 
13 en 14 november 2009 

in Sporthal Kalverdijkje te Leeuwarden 

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

Zaterdag 10.0017.00 
Openingstijden: 
Vrijdag 13.0018.00 

Voor inlichtingen: 

Frits Pie ter sma 0 5 8  2 1 6 1 4 0 7 Di t / m za 10.00  1 6 . 3 0 

Wytze van de Witte 0 5 1 8  4 6 1 6 3 2 of 0 6  2 0 6 4 3 2 2 2 

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

D e Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegeis 
en 
filatelistisciie benodigdtieden. 

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

KILOWAAR MET 2004/2005/2006 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 100 gr 
Zwitserland : met toeslag en hogere waarden 12,00 
Oostenri|k : grote sortering 20,00 
W. Europa : grote sortering en hoge waarden 11,50 
Skandinavië: grote sortering met IJsland 12,50 
Duitsland : met toeslag en hoge waarden 10,00 
Noorwegen : grote variatie en hogere waarden 10,50 

veel nieuw en met hoge waarden 8,00 
grote sortering 10,00 
vele landen (iets Europa) 12,00 

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

8,25 

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

8,50 
12,50 
19,50 

8,00 
7,50 

1 kg 
99,00 

165,00 
90,00 

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

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

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

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

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

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

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

mailto:pzvfries@xs4all.nl
http://www.pzv-friesland.nl
mailto:w.vdwitte@planet.nl


UNTEN' EN POSTZEGELURGANISATIE 
ENERGIEWEG 7. IJSSELSTEIN TEL. 030-6063944 WWW.Ml'O.NL FAX 030-6019895 

BEURSPROGRAMMA 
MPO organiseert ook in het najaar van 2009 weer een aantal gezellige en drukbezochte beurzen in 

verschillende plaatsen in Nederland. Tijdens deze beurzen kunt u zoals altijd uw collectie of een deel 
daarvan gratis en deskundig laten TAXEREN en desgewenst inschrijven voor onze veilingen. 

Rotterdam 

Nieuwegein 

Etten-Leur 

Eindhoven 

Den Haag 

Haarlem 

Rotterdam 

Nieuwegein 

Den Haag 

Eindhoven 

30 augustus 

13 september 

27 september 

4 oktober 

18 oktober 

25 oktober 

1 november 

15 november 

6 december 

13 december 

Airporthotel Rotterdam, Vliegveldweg 59-61 

Het Veerhuis, Nijemonde 4 

De Nobelaer, A. van Berchemlaan 2 

Hotel Van der Valk, Aalsterweg 322 

Van der Valk Bijhorst, Zijdeweg 54 

Van der Valk Haarlem-Zuid, Toekanweg 2 

Airporthotel Rotterdam, Vliegveldweg 59-61 

Het Veerhuis, Nijemonde 4 

Van der Valk Bijhorst, Zijdeweg 54 

Hotel Van der Valk, Aalsterweg 322 

'Voor meer informatie over bezoek aan deze beurzen, gratis lidmaatschap van MPO, deelname aan deze 
beurzen als standhouder of algemene informatie kunt u contact opnemen met MPO. 

Tot ziens op een beurs bij u in de buurt! 

VEILING 
De halfjaarlijkse MPO-postzegelveiling vindt plaats op 4 en 5 september aanstaande. Duizenden 

kavels postzegels, ansichtkaarten en varia zullen dan weer van eigenaar wisselen. Voor een catalo
gus of informatie over deze en andere veilingen kunt u contact opnemen met MPO, 030-6063944. 
Tevens kunt u hier advies inwinnen betreffende het inzenden van (een gedeelte van) uw collectie, 

duizenden tevreden inzenders gingen u voor bij de verkoop van hun stukken. 
Profiteer mee van de recordopbrengsten die wij steeds weer realiseren! 

# : # ' • 

MPO 
ENERGIEWEG 7, IJSSELSTEIN TEL. 030-6063944 WWW.MPO.NL EAX 030-6019895 

http://WWW.Ml'O.NL
http://WWW.MPO.NL
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Deze zomer is op tien 
locaties van TNTPost een 
proef gestart met het een
voudiger presenteren van 
producten. Het doel van 
de test is te onderzoeken 
of het nieuwe productaan
bod voor consumenten, 
kleinzakelijke klanten en 
personeel op de TNT
Postlocaties inderdaad 
eenvoudiger is. 
Uit eerder onderzoek is 
gebleken dat de onder
nemers die de producten 
van TNTPost verkopen, 
maar enkele van de 71 
producten kennen. Iaat 
staan dat ze er toe komen 
ze te verkopen. En het
zelfde geldt voor de klan
ten. Dit heeft TNTPost 
ertoe geïnspireerd om een 
eenvoudig productaanbod 
te ontwikkelen. 
De producten zijn gerang
schikt in twee hoofdgroe
pen: wel of niet passend 
in de brievenbus. Bij elk 
van deze twee groepen 
zijn vijf services beschik
baar: 

24uurs Basisservice; 
Aangetekend; 
Verzekerservice; 
Spoedservice; 
Betaalservice. 

De genoemde onderdelen 
krijgen duidelijke kleuren 
en symbolen die overal in 
de winkel terug te vinden 
zijn. Als de proef slaagt, 
wordt de productpresen
tatie op alle TNTPostlo
caties ingevoerd. 
Ook worden alle hande
lingen die ondernemers 
voor TNTPost verrichten 
onder de loep genomen. 
Er wordt bijvoorbeeld 
gewerkt aan een vermin
dering van het aantal 
formulieren. Door het 
werk voor de winkelme
dewerkers eenvoudiger 
te maken, kan er meer 
verkocht worden. 
De kassa's die op de pilot
locaties staan, printen 
zowel frankeerzegels als 
barcodelabels voor de 
genoemde vijf services. 
De barcodelabels zijn op
gebouwd uit de product
naam, het bijbehorende 
servicesymbool en een 
barcode. Op de frankeer
zegels staat het frankeer
bedrag vermeld en voor 
het buitenland wordt ook 
het prioritylogo geprint. 

m" 

Alle postzegels in vellen 
en rollen blijven overi
gens verkrijgbaar op de 
diverse pilotlocaties. 
Op de bewuste locaties 
worden rondom diverse 
belangrijke momenten 
in een mensenleven drie 
typen postzegels aange
boden. Behalve voor de 
huidige huwelijks en 
geboortepostzegels is 
er in het 'momenten
assortiment' nu ook 
ruimte gecreëerd voor een 
verjaardagspostzegel (zie 
de afbeelding hiernaast). 

die gebaseerd is op de be
kende persoonlijke post
zegel. Er zijn postzegel
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velletjes van tien identieke 
verjaardagspostzegels van 
44 cent te koop, voor
lopig alleen op de tien 
pilotlocaties en gedurende 
de testperiode. Speciaal 
voor verzamelaars is het 
postzegelvelletje ook in 
een beperkte oplage te 
koop bij de CoUectClub in 
Groningen. Het artikel
nummer is 296707, de 
prijs bedraagt 4.40 euro 
per velletje. 
De pilot is op 22 juni 
gestart; hij loopt nog tot 
eind september 200g. 

FILATELIE EN DE GEUR 
VAN VERSE FRITES 

Voor bezoekers van 
postzegelmarkten handig 
om te weten: de bekende 
postzegel en munten
markt in Rotterdam is 
tijdelijk verplaatst in 
verband met werkzaam
heden op het plein voor 
de Laurenskerk. De markt 
is een stukje verhuisd: 
naar de Hoogstraat, op 
het pleintje tegenover 
de poffertjeskraam en 
naast de snackkraam van 
frietkoning Bram Ladage. 
Dat is slechts 50 meter 
van de oude locatie. De 
postzegelmarkt staat 
daar voorlopig tot en met 
september van dit jaar, en 
wel op iedere dinsdag van 
9.30 tot 14 uur (dan staat 
er slechts één kraam) 
en op zaterdag van 9 tot 
15.30 uur (met ongeveer 
zeven kramen). Alvast 
veel plezier gewenst, op 
de tijdelijke locatie! 

FILATELIE BLADPRIJZEN: 
OM DE TWEE JAAR 

Het bestuur van de 
Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Filatehe 
heeft besloten de frequen
tie waarmee de Filatelie 
Verenymgsbladprijzen 
worden toegekend iets te 

verlagen. Dit naar aanlei
ding van de teruggelopen 
belangstelling voor de 
prijzen. Dit jaar worden 
de prijzen daarom niet 
toegekend. In 2010 wordt 
de wedstrijd opnieuw 
georganiseerd en vanaf 
dat moment gebeurt dat 
dan elke twee jaar. 

PANNENKOEK IN 
AMERIKAANS STEMPEL 

'Bedankt hè, pannen
koek!'. Dat riep een 'fan' 
van Ajax een tijdje terug 
tegen de toenmalige 
trainer van de hoofdste
delijke voetbalclub, na 
een smadelijke nederlaag. 
De fan kreeg meteen 
een stadionverbod  het 
woord 'pannenkoek' 
moet dus wel een heel 
erge belediging zijn. Maar 
daar denken ze in de 
Verenigde Staten dan toch 
anders over. Daar zijn ze 
gek op pannenkoeken. 

of pancal<es, zo u wilt. Het 
smakelijke baksel wordt 
in Liberal (Kansas) in 
ieder geval al zestig jaar 
in ere gehouden, op de 
jaarlijkse International 
Pancake Day. Ter gele
genheid van Sixty Years 
ofFlippin^ was zelfs een 
bijzonder poststempel in 
gebruik; zie hieronder. 

60TH 
JIONAL 

ICtKEOAY 
STATION 

L FaRUAm2(ao9 
UBB!ALKS 67901 

TONI BRENGT HET VAN 
BOEK TOT ZEGEL 

Hieronder afgebeeld is 
het boek Louis, liet leuen 
uan een bedelaar. Het boek 
won in juni jl. de Plantin
Moretuspubheksprijs 
voor het best verzorgde 
boekomslag. In totaal 
11.500 mensen brachten 
hun stem uit, met als 
gevolg dat Louis als win
naar werd uitgeroepen. 
Een leuke bijkomstigheid: 
van tevoren was bepaald 
dat de vormgever die de 
prijs zou winnen, voor de 
Belgische posterijen een 
postzegel mag ontwer
pen. Die eer gaat nu naar 
Toni Mulder, de ontwer
per van het omslag Louis, 
het leuen uan een bedelaar. 
Toni's zegel zal in het jaar 
2011 worden uitgegeven. 

LET OP; EEN NIEUW 
REDACTIEADRES! 

Met ingang van deze 
maand heeft Filatelie een 
nieuw redactieadres: 

Postbus 84 
3645 ZK Vinkeveen 

Het telefoonnummer is 
vanaf nu 0651536872 

OVERZICHT MUTATIES 
VERENIGINGSADRESSEN 

De volgende mutaties 
zijn in het overzicht van 
bij Filatelie aangesloten 
clubs doorgevoerd: 

Breda: 
PV Breda heeft een 
waarnemend secretaris: 
D.G.M. Touw, Somer
weide 14, 4824 EW Breda, 
telefoon 0765418419. 
Doetinchem: 
FV De Globe Doetinchem 
heeft per i september een 
nieuwe secretaris: W. Ver
schoor, Brasem 168, 7008 
BN Doetinchem, telefoon 
0314393676. 
Heerenveen: 
PV Heerenveen heeft per 
I september een nieuwe 

secretaris; D.S. Salis, 
Toellan 11, 8447 DZ Hee
renveen, telefoon 0513
626073, email dsalis@ 
planet.nl 
Waalwijk: 
PV de Langstraat heeft 
een nieuwe secretaris: 
W. Houtzager, Grote
straat loi B, 5141JN 
Waalwijk. 
IJmuiden: 
PV IJmuiden: wijziging 
email: (j.su;ets@)quicl<net.nl 

Mutaties van verenigings
adressen kunt u uitsluitend 
zenden aan: 
Mevrouw E. Braakensiek 
WillemAlexanderlaan 41 
3273 AS Westmaas. 
In het oktobernummer 
wordt weer een volledig 
overzicht geplaatst. 

BYZANTIJNSE MOTIEVEN: 
MELD U ALSTUBLIEFT 

In de rubriek 'Boeken
plank' in het juninum
mer van Filatelie werd 
de tweedelige Catalogus 
Byzantijnse motieuen op 
postzegels besproken. 
Helaas verzuimden som
mige bestellers bij hun 
bankoverschrijving de 
volledige adresgegevens 
te vermelden. De auteur 
van het boek, de heer J. 
Wiermans, verzoekt be
stellers om niet alleen het 
verschuldigde bedrag over 
te maken, maar daarnaast 
apart hun adresgegevens 
aan hem door te willen 
geven. Dat kan per email 
().m.uiiermans(a)l<pnplanet. 
nl), telefonisch (043

4581514) of schriftelijk: J. 
Wiermans, Shomonstraat 
23, 6269 GC Margraten. 
De catalogus kost 37 euro 
(inclusief verzending) en 
kan worden besteld door 
genoemd bedrag over te 
maken op bankrekening 
131827057. 

OPPOSTZbCiELS 
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BESTELLERS WMC-ZEGEL: 
BEL S.V.P. EVEN 

In Filatelie van juni jl. 
maakten we op pa
gina 402 gewag van de 
verschijning van een 
persoonlijke postzegel 
die de Eerste Kerkraadse 
Philatelisten Vereniging 
(EKPV) uitgaf ter gelegen
heid van de World Music 
Contest 200g in Kerkrade. 
Naar aanleiding van dat 
bericht heeft een aantal 
lezers de zegel bij de 
EKPV besteld (wat uiter
aard een goede zaak is), 
maar helaas vermeldde 
niet iedere besteller een 
volledig verzendadres - en 
dat is natuurlijk minder 
leuk. De EKPV roept 

daarom alle bestellers die 
tot nu toe niets ontvingen 
op een volledig verzend
adres door te bellen aan 
Albert Haan, telefoon 
06-40663493. Een kleine 
moeite, die er voor zorgt 
dat u de door u bestelde 
zegels snel in huis hebt! 

AMERICAN PHILATIC SOCIETY LEVERT (ONDER 
ANDERE) EEN GRATIS VROUWENALBUM 

De American Philatelic 
Society (APS) gaat gewoon 
door met het uitgeven van 
gratis postzegelalbums. 
Toegegeven, u moet er 
wat moeite voor doen 
- zo'n kosteloos album 
moet namelijk eerst 
gedownload en uitgeprint 
worden - maar dat lijkt de 
moeite wel waard, als het 
onderwerp u tenminste 
aanspreekt. 
Nummer dertien in de 

APS-reeks van gratis 
albums is getiteld The 
First Fifty Women on United 
States Stamps en dat dekt 
de lading heel aardig. Wel 
is het zo dat ook 'allego
rische vrouwen' er een rol 
in spelen, wat het minder 
gemakkelijk maakt om 
alle holqes van het album 
te vullen. Zelf zien hoe 
dat album er uitziet? Dat 
kan als u naar de website 
van de APS gaat. U vindt 
'm op het volgende adres: 
u)u)U).stamps.orfl. 

EN WAT DEED U IN HET 
FILATELIEJAAR 1981? 

Het is een bekend en 
enigszins pijnlijk pro
bleem, zeker voor mensen 
die zo langzaamaan een 
dagje ouder worden: het 
onthouden van data en 
gebeurtenissen. Heeft 
u altijd al willen weten 
wanneer u nu precies 
die tentoonstelling in 

Huizen (of Amsterdam, 
of Heerlen) hebt bezocht? 
Ja, het was ergens in de 
jaren '80 van de vorige 
eeuw - zoveel weet u er 
nog wel van. Maar de 
exacte datum? Gelukkig is 
er de Bondssite; die biedt 
uitkomst. Want als u naar 
de site wuiui.knbf.nl surft 
kunt daar u op het tabje 
'Bibliotheek - Library' 
Wikken. Bondsbiblio-
tecaris Marijke van der 
Meer wijst u dan de weg 
naar een link die u bij 
een overzicht van ruim 
1.650 tentoonstellingen 
brengt. Zo komt u er snel 
achter wat u - filatelistisch 
gezien, dan - in 1981 (of 
in 1956, of in 1933) aan 
het doen was... 

VERRASSING DANKZIJ 
GARAGEVERKOOP 

Een Engelse koopjesjager 
legde onlangs tijdens een 
garageverkoop de hand 
op een koffer vol spullen. 
Vooral legermemorabilia, 
zo dacht hij. En dat klopte 
ook, zij het dat hij op de 
bodem van het valies ook 
nog wat postzegels aan
trof Nieuwsgierig naar 
wat hij nu precies aan de 
haak had geslagen stapte 
hij naar een postzegel
handelaar. Die bekeek het 
spul en zei toen: 'Dit is 
echt wel wat waard - als 
ik jou was zou ik naar 
Stanley Gibbons gaan.' 
Een bezoek aan aan de 
winkel aan de Londense 
Strand was snel geregeld. 
Daar kreeg hij te horen 
dat de zegels zeker zo'n 

dikke zeventigduizend 
euro waard waren. Niet 
zo verwonderlijk, want er 
waren multiples (veldeel-
tjes) bij van - verzame
laars van Engelse zegels 
zullen de omschrijvingen 
herkennen - zegels als 
de 8 d. Purple Brou)n, 4 d. 
Pale Red en 2 Sh. en ook 
een paartje van de oranje 
zegel van £5, - zat erbij. 
Nog niet helemaal over
tuigd van de potentie van 
zijn vondst, maar bereid 
om een teleurstelling te 
accepteren liet de geluk
kige vinder de hele zaak 
veilen. 
De zegels kwamen op 19 
junijl. bij Stanley Gib
bons oncler de hamer, 
waar ze werden gekocht 
door postzegelhandelaar 
Mark Bloxham. 
Opbrengst: 88.000 euro! 

Een van de schatten die op de bodem van een oude !<oĴer lâ en. 

OOK DIT JAAR WEER TAL VAN JUBILEA TIJDENS 
JAARLIJKS POSTZEGELFESTIJN 'POSTEX 2 0 0 9 ' 

De jaarlijkse postzegel-
show POSTEX wordt dit 
keer gehouden op 16,17 
en 18 oktober 2009, op 
de vertrouwde plaats: in 
de Americahal, Laan van 
Erica 50 in Apeldoorn. 

Hoogtepunten dit jaar 
zijn de viering van het 
125-jarig bestaan van de 
Nederiandsche Vereenigm^ 
Dan Postzefleluerzomelaars, 
het 25-jarig bestaan van 
de Nederlandse Academie 

uoor Filatelie en de viering 
van de vijfentwintigste 
Dag van dejeu^djilatehe. 
Verder is er een ten
toonstelling van werken 
van Oscar Bonnevalle, 
ontwerper van Belgische 
postzegels. 
Op 16 en 17 oktober is 
Postex 20og geopend van 

10 tot 17 uur en op 18 ok
tober van 10 tot 16 uur. De 
toegangsprijs bedraagt 
5 euro (met ledenpas 
KNBF/NBFV4euro). 
Jeugdige bezoekers (tot 
en met 17 jaar) hebben 
gratis toegang. Er is bij de 
hal voldoende gratis par
keerruimte voorhanden. 

IS EEN ZEGEL ALLEEN 
MAAR EEN ZEGEL? 

Wat stelt een postzegel nu 
eigenlijk helemaal voor? 
Heel veel, als we mogen 
afgaan op het prachtige 
schema dat op de twee 
hartpagina's van een re
cent nummer van Setempe 
werd afgedrukt. Setempe is 
het blad van de filate-
listische dienst van de 
SAPO, de Zuidafrikaanse 
posterijen, dus zeg maar 
zoiets als het blad Collect 
bij ons. Op het kleurige 
schema staat het woordje 
'stamps' exact in het hart, 
met allerlei vertakkingen 
naar afdelingen en onder
afdelingen. Het gehele 
postzegelscala wordt in 
beeld gebracht: datje 

zegels per thema kunt 
verzamelen, datje dankzij 
de filatelie een globetrotter 
wordt, dat verzamelen 
leerzaam is en datje er je 
eigen land mee kunt leren 
ontdekken. Amusant is 
de vertakking 'Demolish 

the box': daar wordt 
getoond watje kunt doen 
met (naar we hopen 
beschadigde) zegels: er 
schilderijtjes van maken, 
ze in de mode toepas
sen en er scrapbooks mee 
opfleuren. 

FRITS NJIO: NIEUWE 
HOOFDREDACTEUR 

Op 15 juni jl. is Frits Njio 
(foto) als hoofdredacteur 
van Filatelie in dienst 
getreden van de Stichting 
Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. Frits volgt 
Aad Knikman op, die op i 
augustus jl. met vervroegd 
pensioen is gegaan. 
Frits Njio heeft geen 
uitgebreide filatelistische 
ervaring, maar beschikt 
over veel expertise op 
het gebied van gedrukte 
media en digitale infor
matieverstrekking. Hij 
heeft voor diverse bladen 
gewerkt; hij was onder 
andere hoofdredacteur 
van Cargo Magazine, een 
business-to-businessblad 

over luchtvracht. Andere 
bladen waaraan Frits Njio 
verbonden was zijn Eigen 
Huis Magazine, ReisReuue, 
FEM Business en Vastfloed-
marlct. Hij was verder ook 
werkzaam bij het ICT-
portaal uuuiu.VNUnet.nl. 
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14 JULI 2 0 0 9 : WERELD 
MUZIEK CONCOURS 

Van 9 juli tot 2 augustus 
jl. was Kerkrade wereld
hoofdstad van de blaas
muziek. Ruim drie weken 
lang werd in de Lim
burgse plaats het Wereld 
Muziek Concours (World 
Music Contest) gehouden. 
Dit vierjaarlijkse evene
ment, dat in 2009 voor 
de zestiende maal werd 
georganiseerd, wordt 
internationaal beschouwd 
als het belangrijkste fes
tival voor blaasmuziek. 
Vrijwel gelijktijdig  na
melijk van 16 tot en met 
26 juli  werd in Utrecht 
een ander muzikaal 
evenement gehouden: 

^ Europa Cantat 200g. Ruim 
= 3.000 solisten, koorzan
=̂  gers en ensemblezangers 
^ namen er aan deel. Het is 
— hét internationale festival 
= voor amateurzang. 
= Ter ere van de beide 
:^ hierboven genoemde 
— muziekfestivals gaf 
= TNTPost op 14 juli jl. een 
^ velletje met tien zegels 
S van 77 cent uit. De zegels 
2 kunnen worden gebruikt 
^ voor prioritypost voor 

. bestemmingen in Europa. 
fl/y Het velletje werd ontwor

pen door het bureau voor 
grafische vormeving Koe
horst In 't Veld uit Rot
terdam, dat opdrachten 
uitvoert voor print en di

* ® 8 ® I 

gitale media. Het bureau 
werd in 2003 gesticht 
door Toon Koehorst en 
Jannetje in 't Veld. 
De zegels zijn nog 
zolang de voorraad 
strekt verkrijgbaar bij de 
CollertClub in Groningen 
(adres: u)U)U).tntpost.nl/col
lectclub) en bij de regu
liere verkooppunten. De 
frankeergeldigheidsduur 
van de postzegels is niet 
vastgelegd. 
Er zijn door de Franse 
drukkerij Cartor 220.000 
velletjes (2.2 miljoen 
zegels) gedrukt. 

2 5 AUGUSTUS: SPORHOP 
[AANDACHT VOOR TALENT] 

Het zijn de helden van 
onze tijd: topsporters. 
Ze vormen inspirerende 
voorbeelden voor vele 
jongeren. Maar de weg 
naar de top is lang: 
het ontbreekt vaak aan 
de juiste begeleiding. 
Dat was voor Jochem 
Uytdehaage de driue om 
de Stichting Sporttop op te 
richten, die als doel heeft 
jonge Olympische sport
talenten te helpen op weg 
naar hun top. De talenten 
worden begeleid door 
(voormalig) topsporters, 
die hiervoor vrijwillig hun 
medewerking verlenen. 
TNTPost is hoofdspon
sor van Stichting Sporttop. 
Jochem Uytdehaage 
omschrijft het partner
ship met TNTPost als een 
'gelukkige ontmoeting 
op precies het juiste 
moment'. 
Om Sporttop extra in de 
schijnwerpers te zetten 
geeft TNT Post op 25 
augustus aanstaande het 
bijzondere postzegelvel 
'Sporttop: aandacht voor 
talent' uit. 
Het velletje, dat tien 
zegels van 44 cent (vijf 
verschillende afbeeldin
gen) bevat, is ontworpen 
door Bureau Fabrique en 
dan meer in het bijzonder 
door creatief directeur 
Jeroen van Erp en zijn 
collega's Twan Minten en 
Nils Mengedoht. 
Het ontwerpteam van 
Bureau Fabrique koos voor 

het weergeven van korte 
citaten van talent en men
tor. Zo geeft turntalent 
Anthony van Assche het 
belang van goede bege
leiding kernachtig weer 
met 'Alleen naar de top is 
onmogelijk'. Zijn op de
zelfde postzegel afgebeel
de mentor Jochem Uyt
dehaage stelt: 'Ik spiegel 
Anthony de verschillende 
keuzes voor'. Wielertalent 
Leon Commandeur zegt 
'Johan is mijn steunpi
laar,' verwijzend naar zijn 
mentor Johan Kenkhuis, 
winnaar van Olympisch 
zilver in 2004, die op zijn 
beurt zegt; 'Leon doet 
mij aan mijzelf denken, 
tien jaar geleden'. Dan 
is er zwemtalent Mike 
Marissen ('Maak je eigen 
succes en laat niets aan 
het toeval over'), waarvan 
zijn mentor, de volley
baller Bas van de Goor, 
zegt: 'Machtig om een 
talent als Mike te sturen.' 
Maureen Groefsema, 
aanstormend judotalent 
omschrijft haar ultieme 
droom ('Olympisch 
kampioen worden'), die 
ze wellicht kan realiseren 
met de hulp van haar 
mentor/zeiler Lobke 
Berkhout ('Hoe moet zij 
naar de top? Ik als ervaren 
mentor kan haar hierbij 
helpen.'). En tot slot 
het rolstoeltennistalent 
Aniek van Koot ('Marko, 
hoe kom ik in Londen 
20012?'), die nuttig advies 
krijgt van haar mentor, de 
atleet Marko Koers: 'Geen 
succes zonder tegensla

gen. Reken af met obsta
kels, één voor één.' 
De mentoren volgen de 
aan hen toevertrouwde ta
lenten van enige afstand. 
Dit maakt een neutrale rol 
mogelijk, om op die ma
nier weloverwogen advie
zen te kunnen geven. Om 
die rol te onderstrepen 
zijn de mentoren op de 
zegels in neutraal zwart
wit afgebeeld. Zij staan 
helemaal rechts in beeld, 
zeg maar aan de zijlijn, 
met in hun houding alle 
aandacht voor het talent. 
De talentzelf zijn in 
Jlillcolour afgebeeld  zij 
spelen de hoofdrol. Zo is 
bij elk koppel duidelijk 
hoe de relatie in elkaar 
steekt. 
De fotografie van Soenar 
Chamid versterkt de 
eenheid binnen het vel
letje, door de nadruk die 
in zijn foto's ligt op een 
spannende én eenduidige 
weergave van het talent 
en zijn sport. 
De postzegels zijn zo
lang de voorraad strekt 
verkrijgbaar bij de Col
lectClub in Groningen, 
(webadres: u)U)U).tntpost. 
nl/collertclub) en bij de 
reguliere verkooppunten. 
De geldigheid van de 
postzegels voor de fran
kering is onbepaald. 
De velletjes zijn in een 
oplage van 320.000 stuks 
(3.2 miljoen zegels) 
gedrukt door De la Rue 
(Engeland). In verband 
met een embargo kunnen 
we de zegels hier helaas 
nog niet aan u laten zien. 

EMISSIEKALENDER 
AUGUSTUSSEPTEMBER 

25 augustus: 
Sporttop  aandacht uoor 
Talent; vijf verschillende 
gegomde postzegels van 
44 cent in een postzegel
velletje met tien postze
gels (beschrijving: zie 
elders op deze pagina). 
I september: 
Weken uan de Kaart; vel
letje met drie identieke, 
zelfklevende postzegels 
van 44 cent. 
22 september: 
Verjaardâ spostzê els; vel 
met vijf verschillende 
gegomde postzegels van 
44 cent en een velletje 
met vijf verschillende 
zelfklevende postzegels 
van 44 cent. 
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1 SEPTEMBER 2 0 0 9 : 
WEKEN VAN DE KAART 

Ook dit jaar verschijnt 
weer een blokje ter gele
genheid van de Weken 

van de kaart. Het bevat 
drie zegels van 44 cent 
en het verschijnt op 
I september aanstaande. 
De drie identieke zegels 
laten een feestelijke strik 

zien. Op de blokrand 
staat de tekst Wie uerras jij 
met een kaartje? Meer over 
deze emissie hopen we in 
het septembernummer te 
kunnen melden. 
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NIEUWE OPLAGE 
1 0 X 4 4 CENT BEATRIX 

In de laatste week van 
april 2009 verscheen 
volledig onverwachts 
een nieuwe oplage van 
de hangblokjes met tien 
Beatrixzegels van 44 cent 
(ontwerp P. Struycken). 
Op deze blokjes - zie 
ook Filatelie van juni jL, 
pagina 406 - zijn de bui
tenlandtarieven geactuali
seerd; tot dan toe werden 
de oude buitenlandtarie
ven van begin 2007 op 
de hangblolq'es van tien 
vermeld. 
Het bleek niet de laatste 
aanpassing binnen enkele 
maanden. Medio juni gaf 
TNTPost bij monde van 
de heer F. Sieben toe dat 
er bij drukkerij Walsall 
Security Printing in Enge
land een vergissing was 
gemaakt met de slitplaat 
voor de tanding. Er was 
geen rekening gehouden 
met de elliptische gaten 
die aan de zijkanten van 
de zegels behoorden te 
worden aangebracht. 
Anders gezegd: de zegel 
waren weer overal van ge
wone slitgaten voorzien. 
Bij een nieuwe oplage van 
de hangblokjes zouden 
de ellipsen weer in ere 
hersteld moeten worden. 
Verder werd gemeld dat 
het hangoogje van de 
blokjes van 44 cent (waar
van de 'inhoud' tot dusver 
nog met de hand moest 
worden uitgedrukt om ze 
aan het schap te kunnen 
hangen) binnenkort ook 

BLOKJE NATIONALE 
VETERANENDAG 

Op zaterdag 27 juni jl. 
werd in Den Haag op het 
Malieveld voor de vijfde 
keer de Nationale Vetera-
nendag gehouden. 
Vanwege dat lustrum 
werd elke deelnemende 
veteraan getracteerd op 
een postzegelmapje met 
daarin een blok speciale 
postzegels. 
Deze blokjes met vijf 
postzegels van 44 cent 
zijn in offset gedrukt bij 
Joh. Enschedé Security 
Printing in Haarlem. 
Onmiddellijk na af
loop van de Nationale 
Veteranendag werd de 
mogelijkheid geopend 
om de mapjes bij te 

open zou worden. Voor 
dit open hangoog werd 
de term 'kleerhanger' 
gebezigd! 
Op 19 juni jl. trof ik aan 
het schap van de vestiging 
van Super de Boer tegen
over het Centraal Station 
in Leiden een blokje van 
tien Beatrixzegels van 44 
cent met zo'n 'kleerhan
ger' aan. 
Natuurlijk was ik nieuws
gierig of de ellipsen in ere 
waren hersteld. Niet dus! 
De zegels vertoonden nog 
steeds de normale slitga
ten! Vreemd genoeg kreeg 
ik bij Super de Boer maar 
één exemplaar mee; eerst 
moesten de blokjes uit de 
lade op en dat waren nog 
exemplaren met de oude 
tarieven... 
Gelukkig bleek The 
Readshop, even verderop 
in de stad, de blokjes met 
kleerhanger wel ongeli
miteerd te verkopen! 
Het heeft zeker ruim een 
maand geduurd voordat 
de in april jl. gemelde 
blokken met een gevuld 
hangoog en met daarop 
de nieuwe tarieven enigs
zins in omloop waren 
gebracht. 
Wat de blolqes met de 
'kleerhangers' betreft: 
het is vraag of die in 
voldoende mate beschik
baar zullen komen en niet 
- zoals het geval was met 
de vorige versie - voorna
melijk via de vestigingen 
van Albert Heijn en Super 
de Boer worden verspreid. 
En wanneer zien we de 
ellipsen weer terug? 
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bestellen; dat kon (en kan 
waarschijnlijk nog steeds) 
via de website van de 
Nationale Veteranendag 

(u)U)U).urteranendfl3.nl). 
De mapjes kosten 6.95 
euro per smk. U kunt het 
verschuldigde bedrag 

overmaken op rekening
nummer 656585854 ten 
name van de Stichting 
Nederlandse Veteranen

dag, onder vermelding 
van het ordernummer 
dat wordt verstrekt na de 
bestelling via het internet. 

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


^ ^ ^ ^ d l l ^ ^ ^ F l H a i SAMENSl SAMENSTELLING: JAN BORXUUT 

BELGISCHE EMISSIES 
IN AUGUSTUS 2 0 0 9 

Deze maand verschijnen 
in België de volgende 
nieuwe emissies: 

- De Post in beweging; 
- Leven is dansen (Mau
rice Béjart 1927-2007); 
- Naar het circus. 

De Post in beweging 
Op 31 augustus a.s. 
verschijnt een blok met 
tweemaal vijf zegels met 
de waardeaanduiding ' i ' 
(momenteel 0.59 euro), 
gewijd aan de diverse 
vervoersmiddelen van 
De Post. Allemaal rode 
wagens! 
Het ontwerp is van Jean 
Libert en Guillaume 
Broux. Broux is ver
antwoordelijk voor de 
gelijnde accenten in de 

zegels. 
De zegels zijn in een 
combinatie van plaatdruk 
met vierkleuren raster
diepdruk bij de Zegel
werkplaats in Mechelen 
gedrukt, op de eerste 
Goebel-pers (druk aan 
de rol). 
Het zegelformaat is 
40.20 bij 27.66 mm en 
de perforatiemaat is ii ' / i 
(22 tanden horizontaal, 
16 tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek-
richting. De tanding loopt 
aan linker- en rechterzijde 
één gat door; boven- en 
onderzijde van het blok 
zijn geheel doorlopend 
geperforeerd. 
De rasterdiepdrukcilin-
ders omvatten vermoede
lijk vier blokken, de plaat-
drukcilinder zes blokken. 
De productbarcode staat 

op de onderrand van het 
blok. 

Leven is dansen (Maurice 
Béjart 1927-2007) 
Eveneens op 31 augustus 
aanstaande verschijnt 
een blok met vijf zegels 
met de waardeaandui
ding 'i EU' (momenteel 
1.05 euro), gewijd aan de 
danser Maurice Béjart. 
Het ontwerp is van het 
ontwerperscollectief 
MVTM (Myrian Voz en 
Thierry Martin). 
Maurice Béjart werd op i 
januari 1927 geboren in 
Marseille en stierf op 
22 november 2007 in 
Lausanne. Als choreo
graaf stichtte hij in i960 
het Ballet van de XXste Eeuiü 
in Brussel. 
Vanaf 1988 werkte Béjart 
in het Zwitserse Lausanne 
als artistiek leider van het 

B^art Ballet Lausanne. 
In 1968 was hij, samen 
met componist Pierre 
Boulez en regisseur Jean 
Vilar, een van de initiatief
nemers van de bouw van 
een nieuw operagebouw 
in Parijs; dit leidde tot de 
bouw van de Ope'ra Bastille. 
In 1974 won Béjart de 
Erasmusprijs. 
De zegels zijn in vierkleu
ren ofFsetdruk vervaar
digd. Ze werden bij de 
Postdrukkerij in Brussel 
gedrukt en daarna verder 
afgewerkt (perforatie 
e.d.) bij de Zegelwerk
plaats in Mechelen. 
Het zegelformaat is 
27.66 bij 40.20 mm; de 
perforatiemaat is ii'/z 
(16 tanden horizontaal, 
22 tanden verticaal), 
waarbij de korte zijde de 
cilinderomtrekrichting 
vertegenwoordigt. 

De drukcilinder omvat 
vermoedelijk vier blok
ken. 
De productbarcode staat 
op de rechterzijrand van 
het blok. 

Naar het circus 
Het voor eerder dit jaar 
geplande hangblok 'Naar 
het circus' verschijnt 
nu uiteindelijk op 31 
augustus. 
Het gaat om een hang
blok met tien zelfkle
vende zegels met de 
waardeaanduiding ' i ' 
(momenteel 0.5g euro). 
Het ontwerp is van Jean-
Pierre Lorand. 
De zegelblokken zijn 
gedrukt in vierkleuren 
rasterdiepdruk, op één 
van de Goebel rotatieper
sen van de Zegelwerk
plaats in Mechelen (druk 
aan de rol). 
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MICRO MONSTERS 
Krijg je ook de kriebels 
van insecten met lange 
poten en akelige stekels? 
Dan IS deze serie van 
Australië niets voor 

jFN TROFEE VOOR ARIA 

Tijdens de jaarvergade
ring van Jeugdfllatelie 
Nederland kreeg Aria 
Spangers de JFN Trofee. 
Deze onderscheiding 
kreeg Aria (links op de 
foto) voor al het v̂ rerk 
dat ze doet voor jFN. Zo 

verzorgt zij de leden
administratie van De 
Posthoorn en is ze vaak 
te vinden m de stand 
van de Stampkids Club. 
WIJ feliciteren Aria van 
harte met deze verdiende 
onderscheiding! 

JOU. Met behulp van 
een scanning elektro
nenmicroscoop werden 
verschillende insecten 
gefotografeerd. Met dit 
soort microscopen kun je 
iets wel een miljoen keer 
vergroten. De Duitser 
Ernst Ruska ontwikkelde 
deze microscoop m de 

jaren dertig. Hij kreeg er 
de Nobelprijs voor Na
tuurkunde voor m 1986. 
Op de postzegel zie je 
hoe angstaanjagend het 
resultaat kan zijn als je 

kleine insecten met de 
scanning elektronenmi
croscoop bestudeert. Op 
deze manier kunnen de 
kleinste details worden 
blootgelegd. Als je deze 
dieren in je tuin zou 
tegenkomen zoals op de 
postzegel, zou je snel 
weer naar binnen gaan. 
Met recht noemt de Au
stralische post deze mier, 
spin, korentor, wesp, 
loopkever en roofsprink-
haan Micro Monsters. 
De postzegels hebben 
trouwens iets aparts. Als 
je met je vinger over de 
zegel wrijft verschijnt er 
ineens informatie over de 
mate van vergroting van 
het insect. 

BIJZONDER GEBOUW IN BEJINC 
De Chinese hoofdstad 
Bejmg is de laatste jaren 
heel erg veranderd. Ze is 
druk bezig een moderne 
stad te worden. Voor 
de Olympische Spelen 
werden hele wijken plat-
gegooid. En ook voor an
dere projecten moesten 
typisch Chinese straten 
verdwijnen. Een van die 
bijzondere gebouwen is 

van de Chinese staatstele
visie. Het werd ontwor

pen door de Nederlandse 
architect Rem Koolhaas. 
Op het terrein van de 
staatstelevisie stond ook 
een ander nieuw gebouw 
van Koolhaas dat in mei 
zou worden geopend. He
laas brak er een brand uit, 
waardoor het behoorlijk 
beschadigd werd. 

OP TV MET SPECIALE GASTEN 
Bernhard Grzimek was 
zo'n dertig jaar te zien op 
de Duitse televisie. In het 
dagelijks leven was hij 
onder andere directeur 
van de Frankfurter Zoo. 
Grzimek liet allerlei 
dieren zien, die hij uit de 
dierentuin meenam. Hij 
hoopte zo dat er meer 
aandacht kwam voor 

bijzondere diersoorten. 
Bij zijn 100ste geboorte
dag heeft de Deutsche 
Post een postzegel 
uitgegeven waarop de 
directeur-presentator 
met een van zijn gasten 
te zien is. Grzimek werd 
in ons land ook bekend 
door zijn boeken over het 
dierenrijk. 

MAXIMA IN EEN POSTZAK 
Dat prinses Maxima 
modebewust is zal 
je niet ontgaan zijn. 
Dat zij van bijzondere 
kleding houdt is je vast 
ook wel opgevallen. 
Maar wist je ook dat 
zij onlangs gekleed 
ging in een postzak? 
Nou ja, niet echt in 
een postzak natuurlijk. 
Bij de opening van de 
Arnhem Mode Biënnale 
droeg ze een jasje dat 
ontwerper jan Taminiau 
gemaakt had van oude 
postzakken. Misschien 
kan de prinses in dit 
jasje eens een post
zegeltentoonstelling 
komen openen... 
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MISSCHIEN GA JE DEZE ZOMER WEL 
NAAR DE DIERENTUIN. BLIJF DAN EENS 
WAT LANGER STAAN BIJ DEZE BIJZON

DERE DIEREN. ZO MOOI, ZO RUSTIG, 
DAAR KAN JE LANG VAN GENIETEN. 
OOK OP POSTZEGELS! 
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der. Hij heeft namelijk 
hele lange wimpers. 
Geen mascara, niet 
nodig. Daardoor wor

den zijn ogen fluweel

zacht. 

Een prachtige 
postzegel 
Ik begin mijn verhaal 
maar direct met de 
mooiste zegel die ik 
heb. Hopelijk vind jij 
dat ook. Als een giraffe 
in het wild over het 
pad loopt, kijkt hij je 
op deze manier aan. 
Beetje nieuwsgierig, 
toch voorzichtig. 

Zijn wimpers 
De oogopslag van de 
giraffe is heel bijzon

Die lange nek 
Heerlijk, zo'n lange 
nek, je kunt overal bij 
en je kan alles over

zien. Toch is er iets 
bijzonders aan de 
hand. Jij hebt zeven 
nekwervels, en de 
giraffe ook! Alleen die 
van hem zijn dus iets 
groter. 

Wat eet een giraffe? 
Dat is nou iets waar ik 
me altijd over ver

baasd heb. Een giraffe 
eet de blaadjes van de 
acaciaboom. Dat is 

een hele harde boom 
met veel doornen. 
Die boom groeit heel 
hoog, de giraffe kan 
daar dus makkelijk bij. 
Maar die doorns! Die 
komen toch in zijn 
mond, en dat doet 
toch zeer? 

Een ruwe tong 
Het antwoord op dit 
probleem is zijn tong. 
Die is ruw en gehard. 
Zo kan hij iets eten 
wat voor andere dieren 
onbereikbaar is en 
hij kan er goed mee 
overleven. 

Op de steppe 
De giraffe leeft op de 
steppe van Afrika. 
Altijd in een kudde 
en je ziet er ook wel 
zebra's in de buurt. Ze 

kunnen behoorlijk snel moet echt even rustig 
blijven wachten en 

per uur. Een giraffe dan zie je ineens hun 
heeft weinig vijanden, kop boven de bomen 
want hij kan met zijn uitsteken. 
poten een geweldige 
trap uitdelen. 

Drinken van een 
giraffe 
Het enige moment dat 
een giraffe aangevallen 
kan worden, is als hij 
drinkt. Je ziet het zelf 
ook wel, dat gaat zo 
onhandig! Zijn pootjes 
moeten helemaal uit 
elkaar en dan moet die 
net naar beneden bui

gen. Tja, voordat hij 
dan weer overeind is, 
heeft de leeuw al een 
sprong gewaagd. 

De vlekken 
Er zijn verschillende 
soorten giraffen en ze 
hebben dan ook ande

re vlekken. Deze vlek

ken zijn de camouflage 
van de giraffe. Als je ze 
zoekt in een wildpark, 
zie je ze bijna niet. Je 
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Kameelpeerd 
Vind je dat geen leuke 
naam.' Zo noemen 
ze een giraffe in het 
ZuidAfrikaans. Dat 
komt omdat de we

tenschappelijke naam 
camelopardalis is. Dat 
betekent: kameellui

paard. 

Nederland 

Een albumblad van 
je leukste dieren

tuindier 
Heb je dat wel eens 
geprobeerd te ver

zamelen? Moet niet 
moeilijk zijn, want 
veel Afrikaanse landen 
geven zegels uit met 
hun dieren er op. 

SUCCES ER MEE! 
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Voor me aan tafel zit Kelly Hulleman uit 
Hardenberg. Een vrolijk meisje van 10 jaar 
en ... gek van postzegels. Al gauw zit ze op 

fi de praatstoel en vertelt honderduit over 
haar hobby: "Ik ben al vier jaar aan het 
verzamelen. Mijn vader spaart al jaren en 
daardoor ben ik ook begonnen." 

Het interview wordt 
gehouden omdat de 
Filatelistenverenigmg 
Coevorden Hardenberg 
e o m september 50 
jaar bestaat en deze 
vereniging de jeugd heel 
speciaal wil betrekken m 
de viering van dit gouden 
feest Nee, Kelly is nog 
geen lid Daarvoor voelt 
ze zich nog te jong Wel 
heeft ze ook andere 
kinderen enthousiast 
gemaakt voor het verza 
melen Zo zijn haar beide 
neven begonnen en heb
ben die ook al een mooie 
verzameling opgebouwd 
"Ja," zo gaat ze verder, 
"want weet je wat het 
leukste van postzegels 
IS ' Als je met vakantie 
gaat, zoals wij toen in 
Indonesië, dan zie je 
bijvoorbeeld de vlinders 
die ik spaar in het echt 
en dat is best leuk Eerst 
zag ik die plaatjes waar
van ik dacht dat die nooit 
echt zouden kunnen zijn 
Maar het is wel zol Mijn 
mooiste velletje postze
gels komt uit Somalië 
Daar staan allemaal 
vlinders op en die vind ik 
zo geweldigl" 
Op mijn vraag 
hoe ze haar ver
zameling aan 
vult, antwoordt 
ze dat ze heel 
vaak met haar 
vader meegaat 
naar een beurs 
en daar ruilt ze 
of heel soms 
krijgt ze wat 
geld om zegels 
te kopen En van 
een mevrouw die 
m Hardenberg 
op de beurs staat 
krijgt ze ook heel 
vaak wat "Ce-
woon omdat die 
mevrouw het zo 
leuk vindt dat ik 
spaar" Natuurlijk 
mag ze ook regel

matig m papa's doublet-
tenalbum neuzen om zo 
haar verzameling verder 
uit te breiden 
Omdat haar vader en 
haar oom m de jubileum
commissie zitten weet 
ze precies wat er op 10 
oktober gaat gebeuren 
"Een tentoonstelling, een 
beurs, een speciale kin-
derveilmg en een grote 
veiling In de kinderhoek 
kun je gratis postzegels 
uitzoeken en er wordt 
ook een jubileumvelletje 
uitgegeven Hiervoor is 
een fotowedstrijd met 
als thema jong en oud 
gehouden Omdat post
zegels verzamelen iets 
IS voor jonge en oude 
mensen' Voor iedereen is 
er wat te doen dus " 
Tot slot wil ze iedereen 
oproepen om te gaan 
verzamelen omdat het 
gewoon leuk is, gezel
lig, er IS veel mee te 
doen, je leert iets over 
alles wat er op de wereld 
gebeurt en het is gewoon 
hartstikke stoer Kinderen 
als Kelly zijn geweldige 
ambassadeurs voor de 
filatelie Heel erg 

bedankt voor dit gesprek 
en we hopen dat je nog 
heel lang blijft sparen 
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WIST JE DAT... 
...de hoogste boom ter wereld op dit ogenblik 115 
meter hoog is?. Dat is hoger dan de Dom van 
Utrecht! Die boom (hij heet "Hyperion") staat in 
het Redwood Nationaal Park in Californië (USA). 
Deze boom is een zogenaamde "Sequoia", een 
mammoetboom. In het westen van de Verenigde 
Staten van Amerika zijn er heel veel van dit soort 
bomen, maar niet zo hoog als Hyperion. De 
meeste volwas-

GIANT SEQUOIA 

Wl5̂  
sen bomen daar, die wel 

600 - 2000 jaar oud zijn, bereiken een hoogte 
van ongeveer 50-85 meter en een diameter van 
6-8 meter. De hoogte werd in 2006 vastgesteld 
door professor Steve Sillett. Hij klom in de boom 
en liet vanaf het hoogste topje een meetlint naar 
beneden zakken. Zo doe je dat. 

Meer dan 1250 jongens 

en meisjes gingen je voor! 

\/ V De postzegelclub 

1^1 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 Post
zegels Verzamelen deel 2 (2e druk). Het is uitgegeven door JFN en geschreven 
door een aantal des
kundige verzamelaars 
die al jaren verzamelen, 
meedoen aan tentoon
stellingen en optreden 
als jurylid. Het gaat over 
de manieren waarop je 
kunt verzamelen en over 
de vele soorten verza
melingen 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: 

TE VEEL KOEIEN OF NIET ? 
Soms zie je aan een plan 
dat de maker ervan heel 
erg is geïnteresseerd in 
een bepaald onderdeel 
van het thema. Een 
verzameling over Dieren 
op de Boerderij heeft dan 
een half hoofdstukje over 
paarden; één hoofdstuk 
over varkens en 8 hoofd
stukken over koeien. 
Je ziet direct waar de 
belangstelling van deze 
verzamelaar naar uitgaat. 

De oudere thematische 
verzamelaars noemen 
zo'n plan onevenwichtig. 
Je kan dan twee dingen 
doen: 1. je maakt meer 
hoofdstukken over de an
dere boerderijdieren; 2. je 
verandert je thema en je 
gaat een verhaal maken 
over loeiende boerderij
bewoners. 
(ABC van het Postzegels 
verzamelen, deel 2, blad
zijde 20) 

NOG MEER ONDERSCHEIDINGEN 
Op de voorpagina van deze Posthoorn heb je al 
kunnen lezen dat Aria Spangers de JFN Trofee 
heeft gekregen. 
Tijdens de jaarvergadering werden nog twee 
andere mensen in het zonnetje gezet. 
Ties Koek, de oud-voorzitter van de Koninklijke 
Nederlandse Bond voor Filatelistenverenigingen, 
kreeg de zilveren JFN-speld. Hij ontving deze 
speld vanwege zijn vele stimulerende en onder
steunende werk voor de Stichting jeugdFilatelie 
Nederland. 
Een andere zilveren speld ging naar Paul Boer, die 
al meer dan 25 jaar actiefis als jeugdleider en voor 
velen bekend is als medewerker van de Postzegel-
hoek. 
Beide heren feliciteren wij van harte met hun 
onderscheiding! 

AAD, BEDANKT! 
Dit nummer van Filatelie is het laatste van hoofd
redacteur Aad Knikman. Speciaal voor zijn afscheid 
verscheen bij TNT Post een speciaal postzegelboekje. 
Het is via de CollectClub van TNT te bestellen. De re
dactie van De Posthoorn wil Aad hartelijke bedanken 

tige samenwerking de 
afgelopen jaren. Wij 
wensen hem en zijn 
Noortje een goede 
tijd toe! 

È' 

TOESTEMMING : 
Het overnemen van '. 
artikelen uit De Post- • 
hoorn is toegestaan, : 
maar alleen met ', 
bronvermelding. • 
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BONDSADRESSEN 

Bondsbureau: 
ZeelamJaan ii, 3526 AK Utrecht 
Telefoon 030-2894290 
Fax 030-2800128 
Internet: www.knbfnï 
E-mail: bondsbureau{a)knbf.nl 

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

Voorzitter: 
V.TJ.M. Coenen 
Telefoon 0168-472029 
Fax 0168-471336 
E-mail: coene93g®planrt.nI 

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

Penningmeester: 
S. Turn 
Telefoon 0598-626447 
E-mail: mrgarden^6@gma\[ com 

VicevoorzitterA'erenigingszaken; 
B.Mol 
Telefoon 0345-613002 
E-mail: benmol@i2mow nl 

Evenementen: 
P. Walraven 
Telefoon 033-4806816 
E-mail: wdravtn exquis@casema nl 

Filatelistische vorming 
En Jeugdzaken: 
Sj. Bangma 
Telefoon 0187-611542 
E-mail: shangma@xs4aU nl 

Pers en Publiciteit 
Vacature 

Webmaster KNBE-site 
(www knbfnï): 
J. Boon 
E-mail: ujebmaster@knb/.nl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris. 
J.J.M. Pieters 
Telefoon 071-5761726 
M atmaakommissa ns: 
Th.A.E. Kniese 
Langestraat7i 
2312 SL Leiden 
E-mail: e kniese(§)pïanet nl 

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

De bibliotheekvan de Koninklijke 
Nederlandse Bond van Filatelisten-
verenigingen is gevestigd op 
het volgende adres: 
Hoofdstraat I, 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035-5412526 
E-mail: bibhotfieek@)l<nbXnl 

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

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

JMS Bondskeuringsdienst «mÊBS 
Voorzitter 'WSmÊ 
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: bondsfceuringsdienst(3)planet ni 

Serviceafdeling 
Informatie over de Serviceafdeling 
wordt verstrekt door het 
Bondsbureau in Utrecht. 
Bestellingen: via het Bondsbureau, 
Bankrekening 3264776 ten name van 
NBFV bi|zondere activiteiten. 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau. 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTENVERBNIGINGEN 
POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

NIEUWE SPELREGELS VOOR PERSOONLIJKE 
POSTZEGELS IN TENTOONSTELLINGSINZENDINGEN 

Het fenomeen van de 
'persoonlijke postzegel' 
valt niet meer weg te den
ken uit het postzegelas
sortiment van Nederland 
en een aantal andere lan
den. Verzamelaars van de 
postzegels van Nederland 
worden geconfronteerd 
met steeds meer uitgiften, 
niet alleen van TNTPost, 
maar ook emissies die 
met medewerking van 
TNTPost aan bedrijven, 
instellingen en vereni
gingen tot stand zijn 
gekomen. 

De KNBF is niet statisch 
maar volgt de trend van 
het verzamelen. Daarom 
is besloten om het 
gebruik van persoonlijke 
postzegels in tentoon
stellingsinzendingen te 
verruimen: 

- zoals in het verleden 

ook al is gesteld: iedereen 
kan verzamelen wat zij 
of hij wil, dus ook alle 
mogelijke persoonlijke 
postzegels die verschij
nen. Tot nu toe was het 
alleen acceptabel in 
inzendingen, om de per
soonlijke postzegels op te 
nemen, die door TNTPost 
(algemeen) verkrijgbaar 
werden gesteld met 
een afbeelding die door 
TNTPost was gekozen bij 
de uitgifte van een nieuwe 
omranding (waarde en 
landsnaam Nederland). 
Deze uitgiften worden op
genomen in de Speciale 
Catalogus van de NVPH. 
- de persoonlijke 
postzegels die daarna 
uitgekomen zijn of nog 
worden uitgegeven met 
afbeeldingen, die door 
TNTPost zelf zijn of 
worden gekozen en die 
(algemeen) verkrijgbaar 

zijn of worden gesteld, 
kunnen voortaan even
eens worden opgenomen 
in tentoonstellingsin
zendingen. Deze soort 
persoonlijke postzegels 
is tot nu toe niet opge
nomen in de Speciale 
Catalogus van de NVPH. 
Daarbij is uitgangspunt, 
dat deze persoonlijke 
postzegels minimaal 
verkrijgbaar zijn of 
verkrijgbaar zijn geweest 
bij de CollectClub van 
TNTPost in Groningen. 
Daarbij kunnen ook 
drukverschillen of andere 
verschillen in produc
tiewijze voorkomen en 
opgenomen worden in de 
tentoonstellingsinzend
ing. 
- persoonlijke december-
zegels uitgegeven door 
TNTPost. 
- ook de zogenoemde 
'persoonlijke postzegel
boekjes' zijn toegestaan 
in tentoonstellingsin
zendingen, zowel het 
complete boekje als 
componenten daaruit. 
Gedacht wordt hierbij aan 
de illustraties die voorko
men in deze boekjes, in 
combinatie met de daarin 
opgenomen postzegels. 
Persoonlijke postzegels 
die opgenomen zijn in 
zogenoemde 'prestige-
boekjes' kunnen worden 
gebruikt in de tentoon
stellingsinzendingen, 
zowel los uit het boekje 
als compleet boekje. 
- persoonlijke postze
gels die op initiatief van 
bijvoorbeeld postzegel
verenigingen worden 
vervaardigd, wordt aldus 
omgegaan: maximaal 
twee van dergelijke zegels 
mogen worden opgeno
men per kader. Daarbij 
moet dan echter wel op 
het albumblad worden 

COORDINATOR JURY
ZAKEN: ALBERT HAAN 

Het bestuur van de KNBF 
heeft in de persoon van 
Albert Haan een nieuwe 
coördinator juryzaken 
gevonden. De heer Haan 
zal een groot deel van het 
takenpakket van de heer 
Alderliesten, die twaalf 
jaar de bestuursfunctie 
van Jurycoördinator 
vervulde, gaan uitvoeren. 
Albert Haan zal zich 
vooral gaan bezig houden Albert Haan 

met het samenstellen van 
een jury voor de diverse 
tentoonstellingen in 
Nederland en de daarbij 
behorende taken, zoals 
de verwerking van de 
aanmeldingsformuheren, 
de beoordelingen en de 
behaalde resultaten. 
De heer Haan zal deel
nemen aan de vergade
ringen van de Jury Advies 
Commissie. Wij wensen 
de heer Haan veel succes 
toe in deze belangrijke 
functie. 

vermeld, dat het een 
persoonlijke postzegel is 
uitgegeven op initiatief 
van de desbetreffende 
instantie met daarbij (zo 
mogelijk) de uitgifteda
tum en de oplage van het 
aantal velletjes/zegels. 
- de persoonlijke postze
gels die worden besteld 
door particulieren met 
een zelfgekozen afbeel
ding, blijven uitgesloten 
als tentoonstellingsitem. 
- alle persoonlijke postze
gels, dus ook de zelfge
maakte persoonlijke post
zegels, die daadwerkelijk 
zijn gebruikt ter verzen
ding van poststukken, 
mogen in een tentoon
stellingscollectie worden 
opgenomen, mits het gaat 
om de stempelafdrukken 
en postale kenmerken. 
Dus niet vanwege de 
afbeelding die is aange
bracht op de persoonlijke 
postzegel. 
Het bovenstaande zal als 
richtlijn voor de beoor
deling van tentoonstel
lingsinzendingen verder 
worden uitgewerkt en 
gepubliceerd ten behoeve 
van de juryleden van de 
KNBF. Daarbij zullen dan 
tevens de buitenlandse 
persoonlijke postzegels 
worden betrokken. 

BEKRONINGEN 
BULGARIA 2009 

De internationale post
zegeltentoonstelling 
Bulgaria 200g is in een 
goede sfeer verlopen. Het 
belang van dit evenement 
bleek uit de aanwezigheid 
van de president van Bul
garije, die de tentoonstel
ling ook opende na een 
uitgebreide speech. Het 
bezoekers aantal viel niet 
tegen, zeker niet bij de 
diverse speciale activitei
ten. Jammer was dat het 
aantal handelaren zeer 
beperkt was. 
Resultaten van de Neder
landse inzenders: 
Peter van Nies (The Family 
ofBirds): goud en ereprijs, 
go punten; Dirk Spek-
snijder (Abraham Lincoln: 
Saving the Union): groot 
verguld zilver, 85 punten; 
Henk Buitenkamp (The 
Lar̂ e Chainbreakers oj 
Siouenia igig-igio): groot 
verguld zilver, 85 punten; 
Victor Coenen (Crna Gora, 
Montenegro i874-igi6): 
groot verguld zilver, 85 
punten en Jeffrey Groene-
veld (Duty and Seruitude): 
verguld zilver, 83 punten. 

http://www.knbfn%c3%af


RECTIFICATIE 
FOTOBIJSCHRIFT 

Helaas is er in het on
derschrift in Filatelie van 
mei jl. (pagina 343), bij 
de foto van de uitreiking 
van de prijs in de klasse 
algemene filatelie, een 
fout geslopen. 
De namen van de per
sonen zijn: Jos Stroom 
(links), Rob ten Hoedt 
(midden) en Bert Goofers 
(rechts). 

MAX PLANTINGA: 
BONDSCOMMISSARIS 

Het bondsbestuur heeft 
op 12 juni 2009 de heer 
JVl. (JVIax) Plantin^a uit 
Zoetermeer benoemd tot 
landscommissaris van de 
KNBR 
De heer Plantinga 
beschikt over ruime 
internationale ervaring als 
inzender en jurylid. 
Verder beheerst hij enkele 
talen, waaronder de En
gelse. 
Dit zijn voorwaarden die 
worden gesteld door de 
Federation Internationale de 
Philotelie om als lands
commissaris te kunnen 
functioneren bij interna
tionale postzegeltentoon
stellingen. 
De heer Plantinga neemt 
de plaats in die door het 
vertrek van de heer H. 
Buitenkamp is vrijgeko
men. De heer Buitenkamp 
heeft gedurende vele jaren 
de ftinctie van landscom
missaris van de bond op 
voortreffelijke wijze ver
vuld. De KNBF is de heer 
Buitenkamp zeer erkente
lijk voor het vele werk dat 
hij zowel op nationaal als 
internationaal niveau voor 
de bond en de verzame
laar heeft verricht. 
Het bondsbestuur wenst 
de heer Plantinga veel 
succes toe. 

TENTOONSTELLING OVER BEROEMDE 
INWONERS VAN DEN BRIEL 

In Filatelie van april jl. 
werd een expositie aange
kondigd over beroemde 
inwoners van Brielle. 
Deze tentoonstelling, die 
zal worden gehouden in 
het Historisch Museum 
Den Briel, zal echter haar 
deuren niet openen in 
2009, maar medio januari 
2010. De nadruk komt te 
liggen op Nederlandse 
zeehelden zoals Maarten 
Harpertzn Tromp, Witte 
de With en Philips van 
Almonde. 
In 1572 werd de stad Den 
Briel ingenomen door 
de Watergeuzen, die 
onder leiding stonden 
van Lumey en Bloys van 
Treslong. De veerman 
Koppelstock vervulde 
volgens de overleveringen 
een belangrijke rol bij de 
inname. Iedereen kent 
dan ook de uitdrukking: 
In naam van Oranje, doet 
open de poort! De in

name van Den Briel wordt 
algemeen gezien als het 
eigenlijke begin van de 
opstand tegen Filips II. 
Dit historisch feit wordt 
ieder jaar op I april 
gevierd. In de Grote of St. 
Catharijnekerk zijn vele 
herinneringen te zien van 
deze roerige tijd. Char
lotte de Bourbon trouwde 
op 12 juni 1575 in Brielle 
met Willem I, Prins van 
Oranje in de Grote of 

De St Catharijnekerk in Bnellc, 

St. Catharijnekerk. Een 
gebrandschilderd raam 
is ter herdenking van dit 
huwelijk in een raam in 
de zijbeuk aangebracht, 
het Oranje raam. 
Wist u dat in Brielle 
op 8 februari 1859 de 
jeugdboekenschrijver 
Johan Been is geboren? 
Hij schreef vele boeken, 
waaronder 'Paddeltje', 
de scheepsjongen van 
Michiel de Ruyter. Maar 
ook de Brielse zeehelden 
bracht hij herhaaldelijk 
onder de aandachtvan de 
lezers. Hij was onderwij
zer en werd later, tot zijn 
dood in december 1930, 
archivaris van Den Briel. 
De tentoonstelling zal 
voor vele bezoekers 
herinneringen ophalen 
uit de jeugdjaren, toen 
op school spannende 
verhalen werden verteld 
tijdens de geschiedenis
lessen over de zeehel
den. Unieke attributen 
en documenten zullen 
worden tentoongesteld. 

Het Museum zoekt echter 
ook naar documenten en 
andere stukken, die door 
postzegelverzamelaars 
zijn vergaard. Brieven, ge
richt aan een zeeheld, of 
brieven afkomstig van één 
van hen. Of een kleine 
thematische verzameling 
bestaande uit postzegels 
en poststukken met stem
pels, gewijd aan zeehel
den. Bent u in het bezit 
van een mooi poststuk of 
document met betrekking 
tot de zeehelden? En wilt 
u dit enkele maanden in 
bruikleen geven aan het 
museum om dit tentoon 
te stellen in een vitrine? 
Neem dan contact op met 
de heer Bouwen Tor-
reman van de postze
gelvereniging Brielle en 
Omstreken. Telefoon: 
0181-414704 (e-mail: 
bato-1lu@xs4all.nl). 
Wilt u meer weten over 
het Historisch Museum 
Den Briel? Kijk dan op 
u;u;u).historisclimuseum-
dcnbriel.nl. 

WORKSHOP BBE TIJDENS 
POSTEX 2009 

Traditiegetrouw orga
niseert de Commissie 
Filatelistische Vorming 
tijdens de komende ediüe 
van de Postex weer een 
Workshop BBE (Begelei
ding Beginnende Expo
santen). Deze cursus is 
bedoeld voor degenen die 
binnenkort voor het eerst 
willen meedoen aan een 
wedstrijdtentoonstelling 
en ook voor verzamelaars 
die al eens hebben geëx
poseerd, maar een hogere 
beoordeling nastreven en 
daartoe hun kennis nog 
eens willen opfrissen. 
Tijd; zondag 18 oktober 
om 10.30 uur. De work
shop duurt ruim twee uur. 
Een belangrijk onderdeel 
is het praktijkgedeelte. 

waarbij aan de hand van 
aanwezige verzamelingen 
wordt gekeken naar de 
belangrijkste aspecten 
die bij het tentoonstellen 
een rol spelen. Er wordt 
zowel aandacht besteed 
aan thematische als aan 
traditionele en posthisto
rische verzamelingen. 
Bent u geïnteresseerd? 
Het rendement van uw en 
onze inspanning wordt 
nog groter als u ons van 
tevoren al vertelt waar u 
mee bezig bent. Dat kan 
door bij de aanmelding 
(maar uiterlijk 8 oktober) 
een plan/schetsje/op
zetje op te sturen van 
de verzameling waar u 
mee bezig bent of een 
omschrijving van het 
probleem waarmee u bij 
uw verzameling worstelt. 
Zo kunnen we ons als 

docententeam voorberei
den en beter inspelen op 
ieders individuele wensen 
en problemen. 
De workshop zelf is gratis 
voor alle individuele leden 
van de bij de KNBF aange
sloten verenigingen. 
De bij de workshop 
behorende en vooraf te 
bestuderen brochure BBE 
is op het Bondsbureau te 
verkrijgen voor 5 euro, 
inclusief verzendkosten. 
Aanmelding: liefst vóór 8 
oktober bij het Bonds
bureau van de KNBF, 
Postbus 4034, 3502 HA 
Utrecht, telefoon 030 
2894290, e-mail bondsbu-
reaucffiknb/.nl. De opzetjes 
van uw verzameling kunt 
u sturen naar S. Bangma, 
Boomgaarddreef 5, 3243 
AC Stad aan't Haringvliet 
of sban5ma(5)xs4all.n!. 

BONDSKEURINGSDIENST: OPGEBOUWD 
DOOR ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS 

De loo-jarige Bonds
keuringsdienst (BKD) is 
groot geworden door de 
kundige keurmeesters die 
in de loop van de tijd hun 
kennis hebben inge
bracht. De eerste 25 jaar 
van haar bestaan leidde 
de BKD een sluimerend 
leven, maar vanaf 1926 
was een organisatie in 
werking waarop filatelis
ten met vertrouwen een 
beroep konden doen. 
Veel beroemde filatelis
ten hebben in de loop 
der jaren hun vrijwillige 

medewerking gegeven 
en een aantal van de per
sonen uit de latere jaren 
kent u wellicht ook nog 
wel van hun publicaties 
en overige activiteiten. 
Een paar namen: A.M. 
Benders, mr. A. van der 
Flier, G.W.A. de Veer, drs. 
Adriaan van der Willigen, 
Jan Poulie maar recenter 
ook Jan Dekker, Giel Bes
sels, Henk van der Vlist 
en Pieter van der Loo. 
Zomaar wat namen waar
van u er vast wel enkele 
kent. Zij hebben de BKD 

Echt oj uals stempel? 

helpen maken tot wat ze 
vandaag is; een servicege
richte keuringsinstantie 

ten dienste van u. In dit 
honderdste jubileumjaar 
van de BKD past het om 
even stil te staan bij hun 
inspanningen en is het 
gepast om hen allen, niet 
alleen de hier genoem
den, te bedanken voor 
hun inzet. 
Tegenwoordig wordt 
het dagelijks bestuur 
gesteund door een groep 
keurmeesters en advi
seurs die te samen zorgen 
dat de BKD er is als u hen 
nodig hebt. Maak er dus 
gebruik van als u zeker
heid wilt over de echtheid 
van uw filatelistisch 
materiaal. 

BEKRONINGEN 
IBRA ' 0 9 

Tijdens de internationale 
postzegeltentoonstel
ling IBRA 'og, die van 6 
tot en met 10 mei 2009 in 
Essen (Duitsland) werd 
gehouden, hebben de tien 
Nederlandse deelnemers 
de volgende bekroningen 
behaald; 

Piet Struik (Mutter Erde... 
Nichts ais Dynamik); goud, 
91 punten; Han Vermeu
len (Thurn und Taxis m 
Baden): goud, 91 punten; 
Dirk Speksnijder (First in 
the Hearts oJhis Country
men); goud, 90 punten; 
Henk Buitenkamp (The 
Parcel Post oJthe Kingdom oJ 
Serbia, Croatia and Slouema 
-SHS 1918-1928); groot 
verguld zilver, 87 punten; 
Jeroen van der vî eide 
(Stadtpost Warschau, die Ge- „, 
buhrenstempel der Stadtpost ° 
Warschau 1916-1918); groot "̂  
verguld zilver, 86 punten; ^ 
Johan van As (The Airmail ^ 
Connection Bagdad-Caïro = 
by the Royal Air Force): = 
groot verguld zilver, 85 :^ 
punten; Jo Toussaint z; 
(The Zambezi River): groot ^ 
verguld zilver, 85 punten; ™ 
Al Brull (Karneval entlarvt); ^ 
verguld zilver, 83 punten; « 
Kees de Baar (literatuur- = 
klasse, De brievenposterij in 
Staats-Vlaanderen): verguld 
zilver, 83 punten en Eef 
Limmen-Stegemeijer 
(Illuminated Guards on the 
Coast): verguld zilver, 82 
punten. 

mailto:bato-1lu@xs4all.nl
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GRIEKSE KUNST EN 
MAXIMUMKAARTEN 

In maart van dit jaar 
verscheen een mooie serie 
van acht herdenkingsze
gels, waar de Griekse post 
bijbehorende maximum
kaarten bij uitgaf. Het zijn 
geen onverdienstelijke 
kaarten met een goede 

beeldovereenstemming, 
maar het stempel is 
opgedrukt en goud
kleurig en dat doet zo 
kunstmatig aan. Gelukkig 
zijn er ook kaarten met 
gewone stempels. Uit de 
genoemde serie [i] Lord 
Byron, de personificatie 
van hetPhiIhellenisme, de 
romantische stroming 

einde achttiende eeuw in 
Europa, die de Grieken 
wilde helpen hun land 
te bevrijden van de Ot
tomaanse overheersing. 
Byron hielp, maar meer 
door zijn gedichten, 
omdat hij al stierf voor 
het slagveld te betreden. 
Hiermee bewees hij dat de 
pen machtiger is dan het 
zwaard. 
Na de stichting van de 
Griekse Staat werden 
belangrijke Griekse 
cultuurgoederen bijeen
gebracht in het Nationaal 

Archeologisch Museum 
[2], dat nu 180 jaar 
bestaat. Dit museum in 
Athene bevat de grootste 
collectie kunstschatten 
van 2000 jaar Hellenis
tische kunst, van de 
prehistorische tijd tot de 
Romeinse verovering. 
Een van de oudste 
exemplaren is [3], de 
Harpspeler van Keros, 
een marmeren beeldje uit 
24002200 v.Chr. Kaart 
[4] toont het gouden 
dodenmasker, dat bekend 
staat als het masker van 

Agamemnon en uit 1580
1550 v. Chr dateert. Het 
werd opgegraven op de 
Acropolis van Mycene. 
Kaart [5] is gemaakt met 
een frankeerautomaat
strook en toont het fresco 
van de boksende kinderen 
van Thera uit ca. 1500 v. 
Chr. Van ca. 800 v. Chr. is 
het Archaïsche beeld op 
kaart [6]. De kaart toont 
het beeld nu, de postzegel 
toont het beeld met de 
kleuren waar de pigmen
tresten op wijzen. Kaart 
[7] ten slotte toont de 
Jongeling van Marathon 
uit 350 V. Chr. waar de 
Griekse beeldhouwkunst 
op zijn hoogtepunt is 
aangekomen. Dergelijke 
originele bronzen beelden 
zijn uiterst zeldzaam en 
de Griekse beeldhouw
kunst is bekender van de 
later gemaakte Romeinse 
kopieën dan van de echte 
originelen. 
Na jaren strijd, ca. hon
derd processen en vier 
ontwerpwedstrijden in 
twintig jaar werd in juni jl. 
eindelijk het nieuwe Acro
polismuseum geopend. 
Postaal werd dit herdacht 
met een serie van zes 
zegels met Grieks we
relderfgoed, waaronder 
de Acropolis van Athene 
zelf [8]. Het museum zelf 
verscheen nog niet op 
postzegel, maar op [9] is 
die dan toch te zien. Door 
het ontbreken van beeld
overeenstemmmg is dit 
dus geen maximumkaart, 
maar deze kaart geeft wel 
weer dat het aan de voet 
van de Acropolis gelegen 
museum modern is met 
veel glas. De bovenste 
etage ligt gedraaid en 
loopt parallel met het 
Parthenon van afb. [10], 
de belangrijkste tempel 
op de Acropolis. Door het 
glazen dak heen hebben 
bezoekers zo een perfect 
uitzicht naar de impo
sante bouwwerken van dit 
bolwerk en zijn tempels. 
De ruïne toont nog steeds 
mooie doorkijkjes naar 
het prachtige marmeren 
beeldhouwwerk boven 
in het fries, de sierlijst 
boven de draagbalk. Dit 
beeldhouwwerk bevindt 
zich nu deels in het 
Acropolismuseum. Op 
[11] voorbeelden van het 
klassieke beeldhouwwerk 
met de goden Neptunus, 
ApoUo en Artemis, en 
[12] nogmaals Artemis. 
De kaarten zijn nieuw 
met het stempel van de 
opening van het museum, 
maar de zegels dateren uit 
2004 respectievelijk 2007. 
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PATER DAMIAAN NA 120 JAAR 
EINDELIJK HEILIG VERKLAARD 
Jozef de Veuster verrichtte wonderen op Molokaï 

D O O R F R A N S F I E R E N S , S I N T O E D E N R O D E 

Het heen lang geduurd, maar dit |aar gebeurt het dan 

toch eindelijk: Pater Damiaan (eigen naam: Jozef de 

Veuster, 1840-1889) zal in op 11 oktober van dit jaar 

officieel heilig worden verklaard. De filatelist Frans 

Fierens belicht het leven van deze gedreven Belg. 

Jozef de Veuster wordt geboren 
op 3 januari 1840 in het dorpje 
Tremelo in de Belgische provin
cie Vlaams-Brabant[i] in België, 
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zo'n vijftien kilometer boven Leu
ven. Tremelo bestond al vanaf 
1125, met zijn twee gehuchten 
Baal en Ninde. In laatstgenoemd 
gehucht komt jozef de Veuster 
als zevende van acht kinderen 
ter wereld. Hij heeft vier zussen 
en drie broers. Het gezin bestaat 
behalve vader en moeder uit res
pectievelijk Eugenie, Constance, 
Leon, Gerard, Pauline, August 
(Po/npW/e), Jozef en Marieke. 
Zijn ouders zijn beiden buiten
echtelijke kinderen, die als 
achterneef en achternicht met 
dispensatie zijn getrouwd. Dat 
er in die tijd veel buitenechtelijke 
kinderen zijn, komt doordat ten 
tijde van de Franse Revolutie 
(1790-1815, [2]) het christendom 

verboden is en de kerken gesloten 
zijn. Huwelijken worden uitslui
tend nog door de staat gesloten; 
daardoor steekt de burgerlijke 
ongehoorzaamheid de kop op en 
trouwt er bijna niemand meer. 
Tijdens zijn kinderjaren geniet 
Jozef van het buitenleven. Van 
zijn opa Hendrik leert hij van 
alles over de planten die hij in 
de buurt aantreft en ook hoe 
hij paling moet vangen. Van 
de nerders leert hij van alles 
over dieren en de timmerlieden 

brengen hem veel kennis bij over 
het bouwen. 
Als hij zes is, gaat Jozef naar 
school, bij mijnheer Bols in de 
klas, die het peil van de lessen 
erg hoog houdt, waardoor Jozef 
meerdere malen de ezelsoren op 
het hoofd gezet krijgt, in die tijd 
het gebruik wanneer iemand erg 
dom werd gevonden, 
's Avonds luistert Jozef graag 
naar moeders verhalen, die zij 
voorleest uit een boek waarin 
de levens van heiligen worden 
beschreven. Hij geniet vooral 
van het verhaal over Cosmas en 
Damianus, tweelingbroers die 
in Syrië waren geboren en die 
bijzonder christelijk waren. Zij 
beoefenden de geneeskunst in 
Cilisië, in het zuiden van het hui
dige Turkije. Ze deden dat zon
der een geldelijke vergoeding te 
vragen, waardoor zij veel patiën
ten tot het christendom wisten te 
bekeren. De artsentweeling werd 
in 304 door stadhouder Lycias 
gevangen genomen en door 
de christenvervolger Diocleti-
anus gemarteld en uiteindelijk 
in de l<erkers onthoofd. Deze 
broers zijn de patroonheiligen 
van de artsen en apothekers. 
Hun jaarlijkse feestdag is op 26 
september. 

Na de lagere school wordt Jozef 
door zijn vader thuisgehouden, 
met de bedoeling dat hij later 
de graan- en steenhandel van 
zijn ouders zal voortzetten. En 
hoewel Jozef dus geacht wordt 
het bedrijf over te nemen, wordt 
hij toch eerst naar Braine-le-
Compte in Henegouwen [3] 
gestuurd, om daar Frans te leren 
- want dat vindt zijn vader toch 
eigenlijk wel nodig. Op de school 
in Braine-le-Compte wordt hij 
geregeld dwarsgezeten door 
Waalse pestkoppen en dankzij 
de tussenkomst van zijn broer 
Pamphile, die inmiddels pater 
is geworden, gaat Jozef naar 
Leuven [4] om daar verder te 
studeren. Maar ook in Leuven 
kan hij zijn draai niet vinden en 
hij gaat uiteindelijk weer terug 
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naar Braine-le-Compte. Als hij 
het daar uiteindelijk toch ook 
weer niet kan uithouden, vraagt 
hij zijn broer of die met zijn 
overste wilde praten, zodat hij er 
in kan treden als broeder. En op 
zijn verjaardag, 3 januari, gaat 
Jozef weer terug naar Leuven, 
naar de Picpus-paters, die tot 
de voornaamste lidmaten van 
de Congregatie van de Heilige 
Harten van Jezus behoren. Het 
moederhuis van deze paters 
staat in Parijs, in de Rue de la 
Picpus, wat een letterlijke verta
ling is van 'steek de pus'. Het 
verhaal daarachter is dat de pa
ters in de tijd van epidemieën bij 
de zieken de blaren doorstaken, 
zodat de pus er uit kon lopen. 
Ook rekenden zij het samen met 
de Augustinessen tot hun taak 
om de Parijse begraafplaats te 
verzorgen waar meer dan 1.300 
graven lagen van hen die door 
de Sansculotten ten tijde van 
de revolutie door de guillotine 
onthoofd waren. 
Tijdens Jozefs voorbereidings
periode in het klooster maalct 
de overste hem duidelijk dat het 
voor hem niet zo gemakkelijk is 

om priester te worden, omdat 
hij geen Latijn kent en het Frans 
niet goed beheerst. Jozef vat dat 
op als een uitdaging: hij studeert 
van drie uur in de vroege mor
gen tot 's avonds laat; de tijd die 
daarna nog overblijft besteedt hij 
aan het gebed. Als beloning voor 
zijn harde werken mag Jozef naar 
Parijs, om daar een studie Grieks 
te volgen. Jozefs droom is dat 
hij met zijn broer naar de missie 
gaat om mensen te helpen. De 
naam die hij wil aannemen staat 
al vast: Damiaan, ontleend aan 
de verhalen die moeder vertelde. 
Zijn grote voorbeeld is Fransis-
cus Saverius (eig. Francisco de 
Yasu de Azpilcueta y Xavier), een 
Spaanse jezuïetenmissionaris 
uit Navarra die een belangrijke 
rol speelde in de opbouw van de 
missie in Zuid- en Oost-Azië. 
In Parijs komt Damiaan in 
aanraking met de bisschop van 
de eilanden in de Stille Zuidzee. 
Die vertelt tijdens een lezing voor 
studenten dat hij graag enkele 
jonge priesters wilmeenemen. 
Damiaan heeft er alles voor over 
om mee te gaan, maar hij is nog 
geen priester. Damiaan keert 
terug naar Leuven, om daar het 
feest te vieren van zijn broer 
Pamphile, die priester is gewijd. 
Zijn Droer maakt er bekend dat 
hij naar de Sandwicheilanden 
gaat, het huidige Hawaiï [5]. 

Maar Pamphile krijgt helaas tyfus 
en kan daardoor niet vertrekken. 
Damiaan ziet zijn kans schoon 
en wil zijn plaats innemen. Door 
toedoen van de overste in Parijs 
krijgt hij toestemming om te 
gaan. Zijn vader is woest hier
over en hij weigert later afscheid 
van Damiaan te nemen. 
Op 29 oktober 1863 vertrekt 
Damiaan met vijf confraters en 
tien zusters naar Hawaiï. Op 16 
november bereiken ze de Golf 
van Biskaje, waar de zee kalmer 
wordt, tot aan de evenaar. Het 
ruwste deel van de reis is bij 
Kaap Hoorn, waar zware stor
men woedden, op dezelfde plek 
waar in 1843 al eens een schip is 



vergaan met 24 missionarissen 
aan boord. 
Uiteindelijk, op 19 maart 1864, 
komt Damiaan aan, twee weken 
eerder dan gepland. De bisschop 
verneemt dat Damiaan nog geen 
priester is en een paar dagen 
later wijdt hij hem tot priester. 
Damiaan begint met een studie 
Hawaiïaans (Kanaaks) en niet 
veel later, op 15 juli 1864, wordt 
hij uitgezonden naar het Grote 
Eiland, naar zijn missie Kahola, 
waar hij uiteindelijk negen jaar 
zal verblijven. Hij bouwt er acht 
kerken, wat hem de bijnaam 
priester-timmerman oplevert. 
Damiaan krijgt op de eilanden 
volop met lepra (melaatsheid) 
te maken. Op de melaatsen 

aan; ook al wordt het hem verbo
den, hij weet het eiland toch te 
verlaten om hulp te zoeken voor 
'zijn' melaatsen. 
Damiaan ziet geen ziektegeval
len, maar de mens achter het 
melaats-zijn; hij leeft en eet met 
hen en hij luistert naar ze. Er is 
op Molokaïgeen arts aanwezig, 
zodat Damiaan zelf amputaties 
moet verrichten en er de etteren
de wonden moet verzorgen. Hij 
bouwt huizen voor de melaatsen 
en bouw4: er een kerk waarvan 
de vloer is voorzien van gaten, in 
feite kwispedoors waarin ze hun 
slijm kunnen spugen. 
De goede werken van Damiaan 
blijven niet onopgemerkt; hij 
wordt uitgenodigd door koning 

6a/b 

wordt door koning Lunalilo jacht 
gemaakt; ze worden naar het 
eiland Molokaï verbannen. De 
omstandigheden op dat eiland 
zijn erbarmelijk: de mensen 
liggen er letterlijk te rotten. Het 
is een plaats waar doodslag, 
moord, dronkenschap, prostitu
tie en verkrachting schering en 
inslag zijn, kortom een eiland 
waar God noch gebod heersen 
en waar mensen liggen te wacht
ten op hun dood onder mens
onwaardige omstandigheden. 
Als daar door een journalist over 
wordt bericht, vindt men dat er 
op Molokaï een schone taak ligt 
vooreen missionaris. De kardi
naal vraagt vrijwilligers die het 
eiland elke drie maanden moe
ten bezoeken. Er melden zich 
twee kandidaten: Roupert Lauter 
en Damiaan. De bisschop kiest 
Damiaan, want die is sterk en 
gezond en hij kent de mensen. 
Damiaan vertrekt naar Molokaï, 
waar hij wordt opgewacht door 
de hoofdopziener ter plekke en 
door een grote groep melaatsen. 
Hij wordt nartelijk verwelkomd 
door de laatstgenoemden, die 
hem met hun stinkende, vuile, 
verwrongen en etterende handen 
vastpakken. Na een paar dagen 
zegt Damiaan dat hij voor altijd 
hier zal blijven om voor de op 
dat moment ongeveer achthon
derd melaatsen te zorgen, een 
aantal dat elke dag nog groter 
wordt. 

Damiaan krijgt het al meteen 
aan de stok met instanties en 
oversten, die het hem verbieden 
om het eiland te verlaten in 
verband met de daar heersende 
besmettelijke ziekten. Maar 
Damiaan trekt zich er niets van 

Kalakava [6a] en hij krijgt bezoek 
van prinses Liliuokanali [6b]. Bei
den tonen zich bijzonder onder 
de indruk van het werk van de 
pater. Dit leidt ertoe dat Dami
aan tot ridder wordt geslagen, 
een bijzonder hoge onderschei
ding en een grote eer. Op een 
zekere zondag spreekt Damiaan 
in zijn dienst over 'wij melaat
sen', waarmee aanduidt dat 
hij zichzelf nu als een van hen 
beschouwt en dat hij definitief 
op het eiland wil blijven. In de 
zomer van dat jaar verschijnen 
er droge plekken op zijn huid en 
later verbrandt hij zijn voeten 
zonder dat hij pijn voelt. Hij 
heeft lepra... 
Maar er is geen tijd om daar bij 
stil te staan - er is gewoonweg 
teveel werk aan de winkel. Er 
moeten doodskisten worden 
gemaakt, want er vallen elke 
dag doden te betreuren. In 
totaal maakt Damiaan meer dan 
3.700 kisten. Damiaan werkt 
tot het einde van zijn leven, tot 
negentien dagen voor zijn dood. 
Op 30 maart 1889 neemt men 
hem voor het laatst de biecht 
af en krijgt hij het Heilig Oliesel 
toegediend. Drie dagen later 
ontvangt hij de ziekenzalving 
en bijna twee weken daarna, op 
maandag 15 april 1889, sterft hij 
op 49-jarige leeftijd in alle rust. 
Damiaans lichaam wordt naar 
de Sint-Filomenakerk in Kalawao 
overgebracht; zes melaatsen dra
gen de kist en de door hemzelf 
opgerichte fanfare volgt deze be
scheiden stoet. Na zeventien jaar 
te midden van de verschrikkin
gen van lepra te hebben geleefd 
wordt hij ter aarde besteld. 
Bijna een halve eeuw later, in 

1936, wordt het graf van Dami
aan opengebroken en wordt zijn 
lichaam, geheel tegen zijn laatste 
wens in, met de Mercator [y] naar 
België overgebracht. Op 3 mei 
wordt het schip opgewacht door 
koning Leopold III [8], die met 

delegatie uit Hawaiï komt naar 
België om zijn handen terug te 
brengen naar Molokaï. 
Mahatma Gandhi [n] schreef 
in 1945 over Damiaan: 'De poli
tieke en de journalistieke wereld 
kennen maareen paar helden 

een aantal kardinalen naarde 
haven in Antwerpen is gekomen. 
Damiaans lichaam wordt bijge
zet in de Antoniuskerk in Leuven. 
Op 17 april i960 krijgt paus 
Paulus VI [9] een petitie aan

geboden van meer dan 33.000 
melaatsen, van wie tweederde 
geen christen is. Op 7 juni 1977 
wordt Damiaan door Pius VI 
eerbiedwaardig verklaard en op 
4 juni 1995 verKlaart paus Johan
nes Paulus II [lo] hem zalig. Een 
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die een vergelijking met pater 
Damiaan kunnen doorstaan.' 
En Moeder Theresa [12] schreef 
in 1984 een brief aan paus Johan
nes Paulus II, met daarin onder 

andere deze zin: 'Zoals u weet, 
werken wij tussen duizenden 
melaatsen in India, Jemen, Ethi
opië en Tanzania. Om dit mooie 
liefdes- en geneeskundige werk 
te doen, hebben we een heilige 
nodig en ik wou voorstellen om 
pater Damiaan heilig te verkla
ren.' En nu, een kwart eeuw na 
de brief van Moeder Theresa, 
is het dan zover: op m oktober 
2009 zal het gebeuren, 120 jaar 
na zijn overlijden: pater Dami
aan wordt heilig verklaard. De 
Belgische Post geeft voorafgaand 
hieraan op 5 oktober een specia
le Damiaanzegel uit [13]. En voor 
Filatelie is het reden genoeg 
om de gehele hiernaast gelegen 
pagina te wijden aan filatelistisch 
materiaal dat eer betoont aan 
pater Damiaan! 

BELGIÉ-BELGJQUE ^ 



Links Damiaan afgebeeld als apostel 
voor de uitzichtlozen uitgegeven door 
de Belgische posterijen op iSjuli 1946 
Deze zegels zijn ook uitgebracht op 18 
mei 1947 voorde tentoonstelling CIPEX 
New York met een luchtpostopdmk in het 
Nederlands zowel als het Frans 

Onder een particuliere uitgifte, 
gebaseerd op een Belgische emissie 

van 2$jaar eerder Europa steunt de 
melaatsen Er bestaan ook Frans en 

Duitstalige versies van dit blokje 

Boven een 
Braziliaans 

belasting 
zegeltje met 

het portret 
van pater 

Damiaan 

Honderdste sterfdag pater Damiaan Zaligverklaring van pater Damiaan in Nog een Braziliaanse belastingzegel met Zegel ter gelegenheid van Wereldlepradag 
(België 2$ november igSg) igg4 Belgische zegel uit hetzelfde jaar daarop een afbeelding van Damiaan ig66 uitgegeven door Rwanda 

Boven rechts en linksonder geen postzegels, maar Cinderella s Ze zorgen qua 
afbeeldingen voor wat afwisseling in het normale patroon van de Damiaanuit 

giften die meestal een portret van de heilig te verklaren pater tonen 

Rechts op 5 
oktober geefl 
De Post (Bel 
\ie) dit mooie 
<lokje uit Het 

herdenkt de 
heiligverklar 
mg van pater 

Damiaan 



Opgaven voor deze rubriek 
Jj in het oktobernummer 2009 
^ (verschijnt medio oktober 
2 2009) moeten uiterlijk op 
^ I september 2009 in het bezit 
"; zijn van de redactie van 
"3 'Filatelie', Postbus 84, 
t 3645 ZK Vinkeveen of op die 
"1 datum per e-mail (filatelie@ 
^ kpnmail.nl) zijn ingezonden. 

Voor opnamen onder het 
kopje 'Ruildagen' moet u de 
volgende gegevens vermel
den: datum, plaats, locatie, 
adres locatie, openingstijden 
en een telefoonnummer voor 
nadere informatie. Er wordt 
slechts één telefoonnum
mer vermeld. Emailadressen 
of adressen van websites 
worden niet opgenomen. 
Onvolledige opgaven van 
evenementen kunnen helaas 
niet verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts 
vermeld als ze ten overstaan 
van een deurwaarder of no
taris worden gehouden. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge
steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de 
aan haar opgegeven data en 
tijdstippen doorgang vin
den. De redactie aanvaardt 
geen aansprakelijkheid 
voor eventuele fouten in de 
evenementsgegevens. 
Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postze
gels slechts een onderdeel 
vormen van het materiaal dat 
op de hieronder vermelde 
beurzen wordt aangeboden. 
Wij adviseren u daarom 
met klem om - en dat geldt 
dan vooral bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
verwijderde evenementen 
- eerst even met de organisa
toren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

18,19 en 20 september: 
Soest. Rhein Ruhr Posta '09. 
Stadthalle, Dasselwall i. 
Nadere gegevens ontbreken. 
Informatie: Franz-Josef 
Lindauer, Thomästraße 59, 
Soest (Duitsland). 
I tot en met 4 oktober: 
Capelle aan den IJssel.Jubi-
leumtentoonsteüing, georga
niseerd door filatelistenver
eniging IJssel- en Lekstreek. 
Trefterp, Marsdiep i. Ope
ningstijden: op alle dagen 
van 10-17 uur. Informatie: 
telefoon 010-4508474. 
10 oktober: 
Coevorden. Ecnkadertcntoon-
stellm^ ter gelegenheid van 
het vijftigjarig bestaan van 
de Philatelistenvereniging 
Coevorden-Hardenberg e.o. 
SG De Nieuwe Veste, Van 
Heeckerenlaan 2. Handel, 
verzamelbeurs, jeugdboek, 
veiling en aparte veiling 
voor de jeugd. Uitreiking 
prijs van de fotowedstrijd 
'Jong en oud' in de vorm 

van een foto als persoonlijke 
postzegel. Velle^es a 10 stuks 
verkrijgbaar. Openingstijden: 
van 10 tot 16 uur. Informa
tie: Jan Bakker, telefoon 
0523-260051 of per e-mail 
(jbokker(ä)cdsdcu;iel<slag.nl). 
16,17 en 18 oktober: 
Apeldoorn. Posiex 200g, 
postzegelshow georgani
seerd door de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegel
verzamelaars NVPV. Ame-
ricahal, Laan van Erica 50. 
Viering jubilea NVPV (125 
jaar), Nederlandse Academie 
voor Filatelie (25 jaar) en Dag 
van de Postzegel (25 jaar). 
Tentoonstelling van werken 
van de Belgische ontwerper 
Oscar Bonnevalle. Openings
tijden: op i6/io en 17/10 van 
10 van 17 uur en op i8/io van 
10 tot 16 uur. Toegangsprijs: 
5 euro (volw.); met ledenpas 
KNBF 4 euro. Jongeren tot en 
met 17 jaar gratis toegang. 
21 tot en met 25 oktober: 
Rome (Italië). International 
Festivol ofPhilately, filatelie-
festival georganiseerd door 
Poste Italiane i.s.m. drie 
grote landelijke filatelisti-
sche organisaties. Palazzo 
dei Congressi. Informatie: 
Poste Italiane Filatelia, Pi
azza Dante 25, 00185 Rome 
(Italië) of de speciale website 
(ii;uiu).italio2oog.it). 
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schutterijzegel en met of
ficieel gelegenheidsstempel 
verkrijgbaar. Entree gratis, 
catalogus 5 euro. Aanmel
dingen voor Erehofen 
concurrentieklasse zijn nog 
welkom in alle klassen (tot i 
augustus 2009). Openingstij
den: op vrijdag 6 en zaterdag 
7 november van 10 tot 17 uur 
(officiële opening: vrijdag 16 
uur), op zondag 8 november 
van 10 tot 16 uur. Informatie: 
J. van den Bosch, telefoon 
043-4592037 (e-mail: vdbo-
hand(5)planet.nl). 

26, 27 en 28 maart: 
Heinkenszand. Regioten-
toonstelhnfl georganiseerd 
door Filatelistenvereniging 
De Bevelanden. De Stenge, 
Stengeplein i. Expositie in 
categorie 3; ca. 250 kaders. 
Openingstijden: nog niet be
kend. Nadere informatie: J.A. 
Grimminck, Vogelzangweg 
42, 4461 NH Goes, telefoon 
0113-227945. 
27 tot en met 31 oktober: 
Johannesburg (Zuid-Afrika). 
Joburg 2010, internationale 
postzegel tentoonstelling 
annex 23'" Asian International 
Stamp Exhibition. Hall 1 van 
het Sandton Convention 
Centre. Ca. 1.500 kaders, 

Het Palazzo dei Congressi m Rome. 

31 oktober: 
Monster. Jubileumtentoonstel-
hng ter gelegenheid van het 
55-jarig bestaan van de PV 
Monster. Themapark De 
Westlandse Druif, Vlotlaan 
535. Thema's: Westland, 
druiven, etc. Jeugdboek met 
I miljoen postzegels, handel, 
taxatie van postzegelverza
melingen. Openingstijden: 
van 9 tot 17 uur. Informatie: 
N.J. Keijzer, telefoon 0174-
241740. 
6,7 en 8 november: 
KlimmenA'oerendaal. 
3gste Limphilex, 'Limburg 
Bijzonder'; tentoonstelling 
(categorie 3), georganiseerd 
ter gelegenheid van het 35-
jarig bestaan van Philatelis
ten Vereniging 't Fakteurke. 
Gemeenschapshuis 'Op d'r 
Plats', Houtstraat 25. Han
del, jeugdhonk, ruilbeurs, 
veiling en lezingen. Thema's 
o.a. ijsvogel en schutterij 
(500 jaar). Speciale envelop 
met ijsvogelzegel en/of 

I Erehof, expositie van mate
riaal uit de archieven van de 
Zuid-Afrikaanse posterijen, 
ca. 100 handelarenstands. 
Openingstijden: nog onbe
kend. Informatie: P.O. Box 
412505, Craighall, 20024 
(Zuid-Afrika), e-mail info@ 
joburg20iostampshou).co,za of 
via de website (uiuiuj.jobur̂ -
20iostampshou;.co.za). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

15 augustus: 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.30-14.30. Tele
foon 06-51118436. 
16 augustus: 
Kerkrade-Holz. Catharina-
hoes, Lambertistraat 12,10-
13. Telefoon 045-5415088. 
22 augustus: 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-8486091. 
Scheveningen. Strandweg 

(t.o. 3b), 9.30-14.30. Tele
foon 06-51118436. 
27 augustus: 
Schagen. Openluchtbeurs 
in centrum, 10-17. Telefoon 
0228-513450. 
29 augustus: 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-8486091. 
Oldenzaal. De Boom, 
Bentheimerstraat43,10-16. 
Telefoon 0541-518026. 
Rozenburg (ZH). Advents-
kerk. Laan van Nieuw Blan
kenburg 5, 10-16. Telefoon 
0181-21442. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.30-14.30. Tele
foon 06-51118436. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,10-15.30. Telefoon 
038-4216493. 
30 augustus: 
Echt. De Weegbrug, Loper
weg 10, 9.30-12. 
I september: 
Etten-Leur. Turfschip, Lange 
Brugstraat 63,13.30-16.30. 
Telefoon 076-5035524. 
5 september: 
Breda. Contactdag NVTF (uit
sluitend thematisch). De Post
hoorn, Haagweg 448,10-16. 
Telefoon 033-4943265. 
Gouda. Rcgio-ruilbeurs. 
Heeren van Reeuwijck, 
Kolkmanstraat i, tijden 
onbekend. Telefoon 06-
53260579. 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,12-16. 
Telefoon 078-681441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-8486091. 
Lisse. 't Poelhuys, Vival-
distraat 4,10-16. Telefoon 
0252-411406. 
Meppel. Trias, Groenraarkt 
2,10-14. Telefoon 0529-
432746. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
De Bouterlaan 5,13.15-16. 
Telefoon 0341-256163. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13-16. Tele
foon 0162-432738. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.30-14.30. Tele
foon 06-51118436. 
Uithoorn. Wijksteunpunt, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tele
foon 0297-525556. 
Waalwijk. Ouwe Toren, 
Loeffstraat 107, 9-15. Tele
foon 0416-561593. 
6 september: 
Obdam. De Brink, Dorps
straat 153, 9-12. Telefoon 
0226-452047. 
10 september: 
Kloetinge. Amicitia, Schim-
melpenninckstraat 14,19-22. 
Telefoon 0113-227945. 
12 september: 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-8486091. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
10-16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. Water en 
Vuurhuis, Laurentiusstraat i, 
12.30-16.30. Telefoon 0229-
852837. 
Leusden. De Til, Hamers-
veldseweg3o, 13-16.15. 

Telefoon 033-4943220. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. Telefoon 
010-5916747. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.30-14.30. Tele
foon 06-51118436. 
13 september: 
Anna-Paulowna. Veerbrug, 
Sporüaan 21, 9.30-13. Tele
foon 0223-531518. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, g.30-13. Telefoon 0475-
463303. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3820064. 
Wychen Noord. Noorder
licht, Roerdompstraat 76,10-
13. Telefoon 024-6413608. 
14 september: 
Susteren. Bie Alois, Rijksweg 
Noord 21, 20-22. 
17 september: 
Etten-Leur. Turfschip, Lange 
Brugstraat 63, ig-onbekend. 
Telefoon 076-5035524. 
Welbergen (gem. Steenber
gen). De Vaert, Kap. Kock-
straat 54, ig-22. Telefoon 
0167-563887. 
19 september: 
Aalsmeer. Parochiehuis, Ger-
berastraat, 9.30-15. Telefoon 
0297-343885. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3993, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-8486091. 
Markelo. De Haverkamp, 10-
16. Telefoon 0547-363000. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), g.30-14.30. Tele
foon 06-51118436. 
Woudenberg. CC De Camp, 
De Bosrand 15,13-16.30. 
Telefoon 033-2863510. 
20 september: 
Kerkrade-Holz. Catharina-
hoes, Lambertistraat 12,10-
13. Telefoon 045-5415088. 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,10-12.30. 
Telefoon 0224-2g84i6. 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraat ia, 9.30-12.30. 
Telefoon 0413-367786. 
26 september: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 35,10-16. 
Telefoon 023-5613929 (na 
20 uur). 
Bilthoven. Filatelistischc 
contactgroep Oost Europa, 't 
Vogelnest (bij Zuiderkapel), 
Boslaan i, 10-16. Telefoon 
0346-572593 (na 19 uur). 
Deventer. Wijk- en Zalen
centrum, J. van Vlotenstraat 
85,10-16. Telefoon 0570-
652596. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-8486091. 
Leer-Bingum (Duitsland). 
Dorfgemeinschaftshaus, 
Ziegeleistrasse 15, 9-15. Tele
foon 00-49-49546346. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16. 
Telefoon 0475-321179. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.30-14.30. Tele
foon 06-51118436. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,10-15.30. Telefoon 
038-4216493. 
27 september: 
Alkmaar Noord. Sporthal, 
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Arubastraat 6, 9-12. Telefoon 
0227-542286. 
Echt. De Weegbrug, Loper
weg 10, 9.30-12. 
Huissen. De Brink, Brink 
8,10-15. Telefoon 026-
3271979. 
Lichtenvoorde. De Swite, 
Hendrik Leemreizestraat 
2,10-16.30. Telefoon 0544-
375707-
Wijk bij Duurstede. 
Vikinghal, Karolingerweg 
234,11-15.30. Telefoon 06-
22650760. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

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: 

Verjaardâ spostzeflels; vel met 
vijf verschillende gegomde 
zegels van 44 cent en een 
velletje met vijf verschillende 
zelfklevende zegels van 44 
cent; 
I oktober: 
Persoonlijke postzegel 'Dag van 
de Postzegel'; velletje met tien 
identieke zelfklevende post
zegels van 44 cent; 
I oktober: 
Honderd jaar gemotoriseerde 
luchtuaart in Nederland; velletje 
met tien verschillende ge
gomde postzegels 44 cent. 
3 november: 
Kinderpostzegels 2009; postze
gelvelletje met zes verschil
lende gegomde postzegels 
van 44-^22 cent; 
17 november: 
Deccmberzê els 2009; tien ver
schillende zegels in een vel
letje met twintig zelfklevende 
postzegels van 34 cent. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82, 2518 AD 's 

Gravenhage, telefoon: 070-
3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax: 070-3608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag van 10-17 uur, zater
dag, zondag en feestdagen 
12-17 uur. Het museum is 
gesloten op maandagen en 
verder op tweede paasdag, 
tweede pinksterdag, Konin
ginnedag, 25 december en i 
januari. 
Toegangsprijzen: volwas
senen 7.50 euro, 65-plussers 
6 euro (identiteitsbewijs 
verplicht). Kinderen tot 3 
jaar gratis, 4- t/m 12-jarigen 
4 euro. CJP 5 euro. Museum-
kaart gratis. Andere kortin
gen: zie www.muscom.nl 

Studiezaal 
Eenmaal per maand is er 
gelegenheid om origineel 
materiaal uit het depot van 
de postwaarden te bestude
ren. U kunt het materiaal in 
het depot alleen op afspraak 
bezichtigen. In september is 
er geen onderzoeksdag, in 

verband met het digitaliseren 
van afbeeldingen. De eerst
volgende onderzoeksdagen 
zijn op: 
donderdag 15 oktober en 
donderdag 26 november. 
Als u materiaal wilt bestu
deren, neem dan contact 
op met Monique Erkelens 
of Harriet van der Veen 
(telefoon 070-3307563 of 
3307567) of stuur een mailtje 
aan merkelenscfflmuscom.nl of 
hi)dueen@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. 

BONDSBIBIIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens

dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de 
site van de NBFV (www.nbfi. 
nl) en het aanklikken van de 
Bibliotheek-zegel bereikt u 
de informatie die betrekking 
heeft op de prachtige collec
tie die in Baarn bewaard en 
ontsloten wordt. U vindt er 
een overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 
nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard 
gewerkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatie-aanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze e-mailen 
(b1bl10theek@nbjv.0r5). 

De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

svggmfS! SAMENSTELLING: KEES VERHULST, POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, E-MAIL k.verhulsKfflziggo.nl 

ZT^oDoQ^ 
HetWMCinKerkrade 
Van 9 juli tot 2 augustus 2009 
konden we weer genieten 
van het Wereld Muziek Con
cours, dat een breed scala 
aan muziek aanbiedt. Zo wa
ren er de mars- en showwed-
strijden op het groene gras 
van het Parkstad Limburg 
Stadion, de concertwedstrij
den van het hoogste niveau 
in de geheel vernieuwde 
Rodahal, cross-over concerten 
van diverse bekende artiesten 
en het grootse, bruisende 
feest dat plaatsvindt in heel 
Kerkrade-centrum. Ter ge
legenheid van het concours 
werd weer een bijzonder 
poststempel gebruikt. Post 
die werd gedeponeerd in de 
speciale daarvoor bestemde 
brievenbus, werd gestempeld 
met een bijzonder poststem
pel. De Eerste Kerkraadse 
Philatelisten Vereniging heeft 
twee gelegenheidsenvelop-
pen uitgegeven en persoon
lijke postzegels (zie ook 
www.ekpv.nl). 
Het Wereld Muziek Concours 
Kerkrade wordt internatio
naal erkend als het belang
rijkste internationale festival 
voor de blaasmuziek. Tijdens 
het WMC laten de belangrijk
ste en meest spraakmakende 
muziekgezelschappen ter 

wereld je de verrassende 
veelzijdigheid van blaasmu
ziek ervaren. 
Elke vier jaar kan het WMC 
rekenen op tienduizenden 
deelnemers van over de 
hele wereld en honderd
duizenden bezoekers die 
Kerkrade omtoveren tot het 
wereldwijde middelpunt van 
blaasmuziek. 

Afscheid van Aad 
Op 29 mei hebben de 
redacteuren van Filatelie 
onderling, bij wijze van ver
rassing, afscheid genomen 
van hun hoofdredacteur (zie 
ook Filatelie van juni 2009). 
Aad kreeg als surprise het 
derde postzegelboekje 8 
voor... aangeboden. De eerste 
twee boekjes waren 8 voor 
Postoumaat, respectievelijk in 
de kleuren rood en blauw en 
het derde boelqe is dus 8 uoor 
Aad. Ter gelegenheid hiervan 
werd een oud model dagteke
ningstempel Wecsp 1 gemaakt 
met de datum ig.V.og, ook 
bij wijze van verrassing voor 
Aad. Daar het om een echt 
TNTPost-stempel gaat, zijn 
er diverse boekjes op de 
eerste dag van uitgifte mee 
afgestempeld. 

Tevens werd aan Aad een 
envelop aangeboden, ge
frankeerd met persoonlijke 
postzegels die de rubriek-

Boven: rubriekredacteur 'Nederlandse stempels' Kees Verhulst (links) 
biedt scheldend hoofdredacteur Aad Knikman een kingsize poststuk aan 
dat met persoonlijke postzegels van urijujel alle uaste medeujerkcrs uan 
Filatelie is gefrankeerd. Aad is er duidelijk blij mee. 

redacteuren hadden laten 
maken. Zo heeft Aad een 
blijvende herinnering aan 
'zijn' redacteuren. 
Mijn rubriek verscheen voor 
het eerst in Filatelie van mei 
2000. Daarmee heb ik ruim 
negen jaar met Aad samenge
werkt. Ik vroeg hem destijds 
waarom er geen regelmaat 
zat in berichtgeving over 
stempels. Hij vertelde dat 
er geen rubriekredacteur 
was en vroeg toen of ik het 
wilde doen. Aad is een pret
tige man om mee samen te 
werken en is altijd bereid om 
te helpen en mee te denken 
wanneer er iets moet worden 
opgelost. Langs deze weg 
wil ik Aad bedanken voor 
de prettige samenwerking 
en hem veel succes wensen, 
want dit is de laatste keer 
dat ik de rubriek schrijf met 
Aad als hoofdredacteur. Deze 
rubriek gaat gewoon door en 
tegenwoordig schrijf ik ook 
voor de Postzegelblog (www. 
postzegelblog.nl) op in
ternet. Ook daar kunt u infor
matie vinden over de nieuwe 
bijzondere poststempels. 

iAad Kmkmati 

mi 3L Weesp 

\ 

487 

http://www.muscom.nl
http://www.muscom.nl
http://www.nbfi
mailto:b1bl10theek@nbjv.0r5
http://www.ekpv.nl
http://postzegelblog.nl


E' 
SAMENSTELLING: 
DRS. JACQUES SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

NEDERLAND 

Varianten verhuiskaart 
Bij de briefkaart van 44 
eurocent was al eerder 
geconstateerd dat er 
overgeschakeld is op 
ander papier en een 
andere fosforbalk, maar 
voor de verhuiskaart is dat 
nu ook vastgesteld. Lezer 
G. Grootueld meldt dat de 
huidige verhuiskaarten 
net als de briefkaarten ge
drukt zijn op witter papier 
en dat de fosforbalk wit 
oplicht in plaats van geel. 
Daarnaast zijn de druk
kleuren oker en blauw 
beide iets donkerder dan 
bij vroegere verhuiskaar

ten. Bovendien heeft deze 
lezer een pakje kaarten 
gevonden waarbij de 
decimale punt in de waar
deaanduiding '€ 0.44' 
vrijwel is weggevallen. 

^'^HfM^ ^s>,ft.ft■W'^<^'1^ft#^^i^f^,ft^f 

GEUZENDAM: DRIE VERSCHILLENDE 
VERHUISKAARTEN 'DELTAWERKEN' 

Het onaanzienlijke post
zegeltje van 10 cent in 
violetbruin 'Deltawerken' 
is als zegelbeeld gebruikt 
op drie verschillende 
verhuiskaarten. 
De eerste is de Neder
lands/Franstalige buiten
landkaart uit 1964 [a], 
een van de zeldzamere 
Nederlandse verhuiskaar

ten. Ongebruikt heeft hij 
een catalogusprijs van 25 
euro, maar voor gebruikte 
exemplaren is de notering 
een stuk hoger: 200 euro 
voor een correct gebruikt 
exemplaar zonder bijfran
kering (tot I mei 1966) en 
IOC euro voor een correct 
gebruikt exemplaar met 
bijfrankering van 2 cent (i 

mei 19661 februari 1967). 
In mei 1966, toen het ta
riefvoor een verhuiskaart 
in het binnenland werd 
verhoogd naar 10 cent, 
werd een binnenlandkaart 
uitgebracht met hetzelfde 
zegelbeeld [b]. In tegen
stelling tot de buitenland
kaart zijn de teksten op 
deze kaart uitsluitend in 
het Nederlands. De kaart 
is ongebruikt en gebruikt 
gemakkelijk te vinden. 
Dat is anders met de 
derde kaart met de 'Del
tawerken'zegel [c]. Deze 
kaart is eind 1966 uitge
geven in het kader van een 
proef met sorteermachi
nes in Rotterdam. Voor de 
in Rotterdam gebruikte 
sorteercode was aan de 
bovenkant van poststuk
ken een vrije ruimte nodig 
van 4 cm. Daarvoor is 
de layout van de kaart 
aangepast: alle tekst op 
de voorzijde is 7 mm naar 
beneden verplaatst, met 
als gevolg een kleinere 
afstand tussen de adres
regels. Gebruikte exem
plaren van de kaart (zon
der bijfrankering, vóór 
I februari 1967) staan 
genoteerd voor 45 euro. 

^^a? 

FORMULIER VOOR ADRESWIJZIGING 
FORMULE DE CHANGEMENT DA DRESSE 

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN ADRESWIIZIGING 
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FORMULIER TOT MEDEDELING VAN ADRESWIJZIGING. 
TELEFOONNUMMER. E.D 

GEUZENDAMREDACTIE: 
PRESTIGIEUZE PRIJS 

De verschijning van 
de achtste editie van 
Geuzendam's Catalogus 
van de Postiuaardestulcken 
van Nederland en Overzeese 
Gebiedsdelen is ook in het 

buitenland niet onopge
merkt gebleven. 
De Amerikaanse United 
Postal Stationery Societij 
heeft de beide redacteu
ren van de Geuzendam, 
Boudewijn Hellebrekers 
en Jan van den Berg, 
namelijk begiftigd met de 

prestigieuze LeuJandowski 
Aiuard. 
Deze prijs, die bestaat uit 
een zilveren medaille en 
een geldbedrag, wordt 
jaarlijks toegekend aan 
een 'outstanding book on 
postal stationery of the 
world'. 
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NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Deze zomer verschijnen 
twee voorgefrankeerde 
enveloppen met een 
natuurwetenschappelijk 
thema. 
Op I juli 2009 werd het 
50jarig bestaan herdacht 
van de 'Australian Society 
for Microbiology'. Het 
zegelbeeld (55 c.) toont 
een prachtige opname 
van cellen, vermoedelijk 
gemaakt met een elektro
nenmicroscoop. 
Links op de envelop zien 
we onder meer een por
tret van de oprichter van 
de organisatie, viroloog
immunoloog Sir Frank 
Macfarlane Burnet. 

Aan het Internationaal 
Jaar van de Sterrenkunde 
wordt op 25 augustus 
2009 een envelop gewijd 
met in het zegelbeeld 
(55 c.) menselijke 
silhouetten tegen de 
achtergrond van een ster
renhemel. 
De voorzijde van de 
envelop toont (eveneens 
in silhouet) twee mensen 
met een sterrenkijker voor 
een kleurrijke blik in de 
ruimte. 

Het Internationaal 
Jaar van de Natuurlijke 
Vezels kreeg op 18 mei 
2009 al aandacht op een 
voorgefrankeerde envelop 
[i]. Zegelbeeld (55 c.) 
en illustratie tonen een 
symbolische weergave 
van vezels, zoals wol, 
mohair en katoen. Het 
eerstedagstempel wijst 
er op dat Australië de 
grootste wolproducent ter 
wereld is. 

Bulgarije 
Een postzegelvriend 
stuurde me uit Bulga
rije een flinke stapel 
postwaardestukken die 
hij daar op een postkan
toor had aangeschaft, 
onder meer een serie van 
vier briefkaarten met 
beroemde Bulgaarse 
acteurs uit het verleden. 
Omdat verdere informatie 
ontbreekt, toon ik twee 
stukken: 
een envelop ter her
denking van de Bul
gaarse kosmonaut Georgi 
Ivanov, die in 1979 deel 
uitmaakte van de beman
ning van het Russische 
ruimteschip Sojoez33 

een envelop in het kader 
van de vogelbescherming. 



met in het zegelbeeld 
een kievit (?) en links 
een illustratie met een 
wegvliegende vogel, een 
verlaten nest met eieren 
en een jachtgeweer met 
een knoop in de loop [3]. 

Canada 
Voor de vierde achter
eenvolgende keer is dit 
jaar een serie voorge
frankeerde prentbrief-
kaarten uitgebracht 
met afbeeldingen van 
Canadese artiesten. Na 
acteurs (2006), muzikan
ten (2007) en opnieuw 
acteurs (2008) waren 
deze keer de muzikanten 
weer aan de beurt. De vier 
gekozenen zijn Stompin' 
Tom Connors, Bryan 
Adams, Edith Butler en 
Robert Charlebois. De 
kaarten kosten $ 1.69 per 
stuk. 

Een andere serie van vier 
kaarten [4] vestigt de 
aandacht op zogeheten 
'Roadside attractions', de 
merlcwaardige taferelen 
die men kan aantref
fen langs de Canadese 
snelwegen. Afgebeeld 
zijn 'JVlr. PG, the logman' 
in Prince George (British 
Columbia), de stenen 

reus Inukshuk in Hay 
River (Northwest Territo
ries), 's werelds grootste 
paasei in Vegreville 
(Alberta) en het woud 
van verkeersborden bij 
Watson Lake in de Yukon. 
Ook deze kaarten kosten 
$ 1,69 per stuk. 

Duitsland 
De Berliner Ganzsachen 
Sammler Verein heeft in de 
loop de jaren heel wat 
eigen enveloppen laten 
aanmaken. Het nieuwste 
exemplaar, een venster
envelop, is voorzien van 
een zegelbeeld 'Plusbrief 
Individuell' (55 eurocent) 
met het embleem van de 
vereniging [5]. 

Bij de enveloppen met 
zegelbeeld 'Plusbrief 
Individuell' hoeft de 
verzamelaar geen com
pleetheid na te streven. 
Het zijn echte particuliere 
postwaardestukken, die 
alleen geleverd worden 
aan de aanvrager. Vooral 
bedrijven bestellen en ge
bruiken ze in toenemende 
mate, dus gebruikte 
exemplaren zijn nog wel 
eens te vinden. Ik zag er 
een van het ingenieurs
bureau Bruell, gespeciali

seerd in veiligheidslcwes-
ties [6]. Het zegelbeeld 
(55 eurocent) van de 
vensterenvelop toont een 
watersproeier in de vorm 
van een poppetje. 

De nieuwe Duitse 
Plusbrief-enveloppen wor
den mij altijd toegestuurd 
door de heer Schraer. 
Voor aanvulling naar het 
brieftarief buitenland 
plakt hij 15 eurocent bij 
op elke envelop, zoals 
u op menige afbeelding 
hebt kunnen zien. Op 
4 juni 2009 werd een 
Plusbrief (A6) uitgebracht 
met als onderwerp het 
grootste bewaard geble
ven Duitse vestingwerk, 
de Bundesfestunfl Ulm [7]. 
Aan dit complex van mu
ren, torens en grachten 
werd gewerkt van 1842 tot 
1859. Het zegelbeeld van 
de envelop is ontleend 
aan de postzegel 'Burg-
anlage Burghausen' uit 
2006. 

Behalve de officiële beurs
envelop (zie het juninum-
mer van Filatelie) versche
nen op de Internationale 
Postzegelbeurs in Essen 
twee enveloppen ter gele
genheid van de Europese 

Kampioenschappen voor 
Thematische Filatelie 
[8]. Zegelbeelden '50 jaar 
Verdrag van Rome' en 
'Oberes Mittelrheintal'. 

Ter gelegenheid van 
de tentoonstelling 
Luposta 'og (20 en 21 
juni 20og) zijn er twee 
speciale enveloppen 
uitgegeven: beide met 
het zegelbeeld '1200 jaar 
Maagdenburg'. Afbeel
dingen respectievelijk een 
trein van de Prigmtzer 
spoorlijn op Station Lünen 
en het oude hoofdkantoor 
van de Sparkasse Lünen 
(de tentoonstelling werd 
gehouden in het nieuwe 
kantoor). 

Frankrijk 
De mengeling van Frans 
en Engels die in Frank
rijk 'Franglais' genoemd 
wordt, dringt ook door 
in het taalgebruik van 
La Poste. Een nieuw type 
postwaardestuk heeft 
de naam 'Clic from ..." 
gekregen, zoals ik al 
meldde in mei. Naast 
'Clic from Les Alpes' 
blijken er heel wat andere 
'Clics' verschenen te zijn, 
waaronder 'Clic from 
Alsace', 'Clic from Cóte 

d'Azur', 'Clic from Paris' 
en 'Clic from Lourdes'. 
Ook die kosten 3.70 euro 
per pakje van drie stuks. 

Ook nieuw zijn de 
zogeheten 'Festi Cartes', 
volledig geïllustreerde 
vouwbrieven met een 
kleine uitgespaarde 
ruimte voor een berichqe. 
Ze worden verkocht in 
sets van 5 verschillende 
voor 5.30 euro. Ik ontving 
een exemplaar met op de 
voorzijde 'Ik had je een 
mailtje kunnen sturen...' 
en aan de binnenkant'... 
maar ik vond het leuker je 
te schrijven!' [9,10]. 

Voor zendingen naar 
het buitenland worden 
in Frankrijk voorgefran
keerde enveloppen en 
dozen verkocht onder de 
naam 'Postexport'. Men 
onderscheidt drie typen: 
'Postexport Document' 
(vier formaten envelop
pen voor verzending van 
documenten), 'Postexport 
Marchandise' (twee en
veloppen en twee dozen 
voor zwaardere zendin
gen) en 'Postexport 3J' 
(twee enveloppen met 
gegarandeerde bezorging 
binnen drie dagen in 
twaalf Europese landen). 

Letland 
Letland geeft geregeld 
briefkaarten uit ter gele
genheid van de deelname 
van de Letse posterijen 
aan postzegelmanifesta
ties, vooral in Duitsland. 
Voor de beurs in Essen 
was er een kaart met 
zegelbeeld Aalscholver 
(Phalacrocorox carba) [11]. 
Op de beeldzijde van de 
kaart is een tulp afge
beeld. Deze kaart heeft 
volgnummer 41; ook de 
kaarten 37 tot en met 40 
hebben een vogel in het 
zegelbeeld en een natuur
scène op de beeldzijde. 

Noorwegen 
Onder de naam 'Smart-
post' levert de Noorse 
Post een scala aan voor
gefrankeerde enveloppen 
en verpakkingen voor 
binnenlands gebruik. Het 
zegelbeeld (Port Betaald) 
toont een fragment van 
het beeld 'Twee jonge 
vrouwen' van Gustav 
Vigeland. Begin juni 2009 
omvatte het assortiment: 
Envelop E65/DL, verkoop
prijs 86.40 kronen per 
verpakking van 10 stuks; 
Envelop C6 (86.40 kr. per 
verpakking van 10 stuks); 
Vensterenvelop E65/DL 
(86.40 kr. per verpakking 
van 10 stuks) [12]; 
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Vensterenvelop C5 
(122.40 kr. per verpak
king van 10 stuks); 
Envelop C4 (160.00 
kr. per verpakking van 5 
stuks); 
Envelop C5 (136.00 kr. 
per verpakking van 10 
stuks); 
Aircraft-envelop C4 
(260.00 kr. per verpak
king van 5 stuks); 
Aircraft-envelop C5 
(196.00 kr. per verpak
king van 5 stuks); 
Doos 32 X 23.5 X 4.5 cm 
(460.00 kr. per verpak
king van 5 stuks); 
Doos 35 X 30x10 cm 
(540.00 kr. per verpak-

c kmgvan5 stuks); 
° Doos 47 X 26 X18 cm 
~ (580.00 kr. per verpak-
'Q kingvan5 stuks); 
'^ Doos 50 X 30 X 20 cm 
= (700.00 kr. per verpak-
= kingvan5stuks). 

z; Hoewel deze postwaar-
= destukken bedoeld zijn 
^ voor verzending in het 
S binnenland, vond een 
2 medeverzamelaar een 
= DL-vensterenvelop en een 

C5-envelop die zonder 
4 9 0 bijfrankering verstuurd 

waren naar Nederland. 

Oostenrijk 
Op 28 februari verscheen 
een briefkaart van 55 

eurocent met in het zegel
beeld de Hauptplatz (het 
grote plein) in Linz [13]. 
Het Oostenrijkse Linz 
is namelijk de Europese 
Culturele Hoofdstad van 
2009. Oplage van de 
kaart: 1.220.000 stuks. 

In mei kon ik al een 
Duitse Plusbrief melden 
die uitgegeven werd ter 
herdenking van Maximi-
liaan I (1459-1519), aarts
hertog van Oostenrijk 
en keizer van het Heilige 
Roomse Rijk [14]. Inmid
dels heeft ook Oostenrijk 
de keizer weergegeven op 
een postwaardestuk, en 
wel een briefkaart van 55 
eurocent. Het zegelbeeld 
van de Oostenrijkse 
briefl<aart is ontleend aan 
hetzelfde portret als de 
illustratie op de Duitse 
envelop. 

Rusland 
Briefkoarten mrt zegelbeeld 
'B': 
Wapen van de stad Kotel-
nikovo (03-02-2009); 
Wapen van de stad Ko-
tovo (03-02-2009); 
100 jaar Marfo-Maria-
klooster (09-02-2009); 
Beeld 'Toneelspeelster' 
(ter herdenking van F.G. 
Ranwskaja, 19-02-2009); 
Auteur Nikolaj Gogol 

1809-1852 (03-03-2009) 
[15]; bij deze kaart staat -
heel ongebruikelijk voor 
dit type - de afbeelding op 
de achterzijde [16]. 

Briefkaarten met bijzonder 
zê elbeeld 6.60 roebel: 
Kunstschilder W.E. Savin-
ski, schilderij 'Vorst Di-
mitri Posharski ontvangt 
boden uit Novgorod' 
(06-04-2009); 
Kunstschilder G.G. 
Myasoedov, schilderij 
'Herfstochtend' (14-04-
20og). 

Enwioppen ̂ root Jormaat 
met zê elbeeld 'A'; 
145 jaar Dierentuin Mos
kou; ijsbeer met jongen 
(besteldatum 05-12-2008) 
[17]; 
12 april - Dag van de 
Ruimtevaart (14-01-2009); 
Kunstschilder A.A. Dei-
reka (14-01-2009); 
Auteur Nikolaj Gogol 
1809-1852 (22-01-2009); 
100 jaar Scouting in Rus
land (06-02-2009) [18]; 
100 jaar diplomatieke be
trekkingen met Paraguay 
(11-02-2009); 
75e herdenking van de 
berging van de 'Tschel-
juskin'-poolexpeditie 
(11-02-2009); 
2ioe geboortedag auteur 
A.S. Poesjkm (13-02-2009); 

Nationaal Museum in No
vosibirsk (13-02-2009); 
Gallisch 850 jaar stad (17-
02-2009); 
Auteur Nikolaj Gogol 
1809-1852 (26-02-2009). 

Verenigde Naties (Ge
neve) 
Op 7 mei 2009 zijn drie 
briefkaarten uitgegeven. 
Elke kaart draagt op de 
beeldzijde een vergroting 
van de afbeelding uit het 
zegelbeeld: 
0.85 Fr (B-post binnen
land): plafondsculptuur 
door Miquel Barceló in 
de Zaal van de Mensen
rechten van het Palais des 
Nations; 
i.oo Fr (A-post bin
nenland): beeldhouw
werk 'The broken chair' 
van Daniel Berset, een 
gedenkteken voor de 
slachtoffers van landmij
nen, dat staat voor het 
VN-complex in Geneve 
[19]; 
1.80 Fr (Priority bui
tenland): het Palais des 
Nations in Geneve. 

Verenigde Naties (Wenen) 
Op 7 mei 2009 werden 
ook door de VN in Wenen 
nieuwe postwaardestuk-
ken uitgegeven: 
briefkaart 0.65 euro 
(Priority): Internationaal 

Centrum van de VN in 
Wenen, met op de voor
grond metrolijn Ui; 
envelop 0.65 euro 
(Europa): UNO City (VN-
gebouwen) bij nacht; 
envelop 1.40 euro (Buiten 
Europa): UNO City en 
Donau Park [20]. 

Wit-Rusland 
De voormalige Sovjetre
publiek Wit-Rusland of 
Belarus geeft nog steeds 
zoveel postwaardestuk-
ken uit dat het onmo
gelijk is ze allemaal te 
vermelden. 
Interessant is een serie 
vogelkaarten uit 2008 
(volgnummers 061-2008 
t/m 064-2008) met af
beeldingen van de kleine 
bonte specht (Dendrocopos 
mmor), de witrugspecht 
(Dendrocopos leucotos) [21], 
de kuifleeuwerik (Galerida 
cnstata) en de boomleeu
werik (Lullula arborea) 
[22]. De zegelbeelden zijn 
voorzien van de letter 'B', 
die staat voor het binnen
landse briefkaarttarief 

Briefkaarten 47-2009 en 
48-2009 werden uitge
geven ter gelegenheid 
van de tentoonstelling in 
Luoyang, China (10-16 
april 20og) en de beurs in 
Essen. 
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GEEN GULLE LACH 
IN HOORN 

Mr. X schrijft in liet 
juninummer van ons 
blad Filatelie  en ik citeer 
 'Meldt U zich alstublieft 
niet meer aan.' Daar 
kunnen wij van de NVPV 
afdeling WestFriesland 
in Hoorn het volledig mee 
eens zijn. 
Om te beginnen beschrijft 
Mr. X ons winkelcentrum 
op een zeer uitgebreide 
wijze, die naar onze 
mening niets met een 
verslag van een post
zegelavond van doen 
heeft. Ik heb geen zin 
om ieder detail van zijn 
proza te gaan weerleggen. 
Alleen dit: wij Hoori
nezen zijn trots op ons 
winkelcentrum, ondanks 
de bierblikjes die in de 
gracht worden geworpen. 
Dat Mr. X het Cultureel 
Centrum niet meteen 
heeft kunnen vinden is 
jammer, maar hij had het 
kunnen vragen aan de 
bejaarde dame of heer die 
hij daar had zien 'strom
pelen'. Deze persoon had 
hem vast kunnen vertel
len waar het Cultureel 
Centrum is. 
Mr. X schrijft dat de deur 
van onze zaal al dicht 
was. Ja, dat klopt. Wij 
beginnen met een grote 
veiling altijd een Icwartier
tje eerder met de medede
lingen om op tijd met de 
grote veiling te kunnen 
beginnen. Maar deze deur 
heeft al open gestaan 
vanaf 18.00 uur, zodat 
iedereen ruimschoots de 
tijd heeft gehad om de 
aangeboden kavels te be
kijken en gedurende twee 
uur onderling te ruilen. 
Ook maakte deze heer 
de opmerking dat ik zo 
droevig de zaal in keek. 
Dit wil ik toch even recht 
zetten. Ik moest bij de 
mededelingen melden 
dat twee van onze leden 
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waren overleden, waarvan 
een persoon zeer lange 
tijd binnen ons bestuur 
werkzaam is geweest en 
die ik persoonlijk zeer 
goed heb gekend. Moet ik 
dan een 'gulle lach' laten 
horen? Nee, hé. 
Ja, het was jammer dat 
Mr. X ons juist moest 
bezoeken tijdens onze 
grote veiling. Maar als 
Mr. X terzake kundig was 
geweest had hij geweten 
dat er bij een veiling stilte 
wordt gevraagd. Nog een 
geluk voor Mr. X dat hij 
niet tijdens een dialezing 
is komen opdagen: dan 
had hij namelijk ook nog 
in het donker gezeten. 
Wat dan zijn reactie zou 
zijn geweest, daar durf ik 
niet aan te denken. 
Resten mij nog twee 
opmerkingen. Ten 
eerste vinden wij het 
zeer ongepast om onze 
leden op te roepen een 
andere vereniging te 
zoeken. Hierover waren 
onze leden not amused. 
Ten tweede wensen wij 
geen vergelijkingen met 
de heer WiWers. Wij zijn 
geen politieke partij. 

CARIA DEKKER 
NAMENS HET BESTUUR VAN 

DE NVPV AFDELING 
WESTFRIESLAND TE HOORN 

PYROTECHNISCHE 
CONTROLE 

Bij het lezen van het 
berichtje Attentie, gevaar 
uoor antrax, (Filatelie van 
mei 20og, pagina 328) 
herinnerde ik me dat ik 
in november 2003 een 
stukje publiceerde in het 
blad Oost Europa Filatelie. 
Vandaar de nu volgende 
kleine aanvulling; voorko
men is beter dan genezen. 
'Via een internetveiling 
ben ik in het bezit geko
men van enkele Poolse 
brieven, alle verstuurd 
naar een parlementslid in 
de hoofdstad Warszawa. 
Deze enveloppen van juli 

en augustus 2003 dragen 
alle een roze rechthoekig 
stempel met de tekst Biuro 
Ochrony Rzadu po kontroli 
pirotechnicznej i radioloflicz
nej plus een datum.' 
Ik vroeg de lezers van 
Oost Europa Filatelie 
destijds of ze wellicht 
meer wisten van de 
achtergronden en het 
gebruik van het bewuste 
stempel. Het was destijds 
de periode waarin in het 
Poolse parlement, de 
sejm, gediscussieerd werd 

cent mee bij te kunnen 
frankeren. Twee soorten? 
Als veilingmeester van de 
plaatselijke postzegelver
eniging NoordVeluwe 
was hij nieuwsgierig wat 
die tweede soort nu wel 
kon zijn. Dat werd al 
snel duidelijk: het bleek 
om een ongeperforeerd 
velletje te gaan. Met een 
blij gevoel ontving hij 
dit exemplaar. Er waren 
eerder nog twee van die 
velletjes verkocht, maar 
nu was de koek op. Waar 
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over het sturen van Poolse 
troepen naar de oorlog in 
Irak. Op mijn vraag in de 
Oost Europa Filatehe (het 
ledenblad van de Filatelis
tische Contactgroep Oost 
Europa) heb ik nooit een 
reactie mogen ontvangen, 
maar misschien dat er 
lezers van Filatelie zijn die 
er wel wat over kunnen 
vertellen. 

JAN JANSEN, DIEPENHEIM 

BEUNGSTELLINGVOOR 
'DE ANDERE SOORT' 

'Ik heb twee soorten,' zei 
de medewerker van het 
toenmalig postkantoor 
in Ermelo tegen de heer 
R. Sietsma, toen hij om 
een paar velletjes van de 
'bijplakzegels' van 10 cent 
vroeg. De zegels waren 
nodig om er een restantje 
Decemberzegels van 34 

zouden die andere zijn 
gebleven? 

K. DAM, ERMELO 

FILATELIE: TOEZIENDE EN 
VOORLICHTENDE TAAK 

In 'Lezerspost' (Filatelie 
van juni 2009, pagina 
430) werd mijn brief met 
kritiek op het uitgifte
beleid van TNTPost 
geplaatst, met daarbij een 
naschrift van de redac
tie. Eronder stond een 
tweede kritische briefen 
het commentaar de heer 
Bakhuizen van den Brink, 
rubriekredacteur Neder
land. Met beide laatste 
schrijvers ben ik het eens. 
Natuurlijk kunnen we 
niet meer verwachten dat 
'om de hoek' elke nieuwe 
uitgifte van TNTPost te 
koop is. Mocht ik een 
recente Nederlandse 
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postzegel willen gebrui
ken dan is een telefoontje 
of emailtje naar Gronin
gen voldoende om het 
gevraagde binnen enkele 
dagen thuis te hebben. 
Daar gaat het ook niet 
om! Mijn 'probleem' is 
de uitgifte van  grote 
aantallen (soms wel 60!) 
 verschillende velletjes 
met daarin tien identieke 
postzegels van 44 cent, 
die TNTPost aan de man 
brengt met mooie folders, 
die je goed moet lezen 
om te zien waar je bij een 
abonnement aan vast zit. 
Het 'lokkertje' is het eer
ste velletje uit zo'n reeks, 
dat algemeen verkrijgbaar 
is en dat je dus gewoon 
bij de postagentschappen 
kunt kopen. De volgende 
velletjes in de reeks wor
den echter alleen in abon
nement geleverd, samen 
met een mooi albumblad 
waarop het gehele velletje 
moet worden geplakt en 
een bijbehorende verza
melband. Losse velletjes 
kun je dan niet meer be
stellen, ook niet als je een 
abonnement hebt. Deze 
zegels (in het geval van de 
vlinderuitgifte maar liefst 
59 van de 60 velletjes) 
kunnen dus eigenlijk 
niet worden gebruikt 
waarvoor een postzegel 
eigenlijk is bedoeld. Mijn 
vraag is: gaat het hier wel 
om postzegels? Of moeten 
we ze gelijkstellen aan de 
Pokémonkaarten, voet
balplaatjes of sluitzegels? 
Filatelie, dat folders 
bijsluit ter promotie van 
zulke producten, pre
tendeert 'hèt' blad voor 
postzegelverzamelaars te 
zijn. Het lijkt me dat het 
de uitgever (het Bestuur) 
een toeziende taak heeft, 
net als de redactie een 
voorlichtende taak heeft. 
Daar lees ik niets over. Ik 
zou het op prijs stellen 
als u nogmaals enige aan
dacht aan dit onderwerp 
zou willen besteden! 

JOICE VAN STRIENVEURTJES 
DELFT 



AMERIKAANSE TY-KLASSIEKEN 
FILATELISTISCH GEËERD 

'Early Memories' herdenkt twintig zwart/wit-successen 
D O O R T H O M A S L E E F L A N G 
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Zwart/wit is op de tv de kleur 
'van vroeger'. Gemiddeld zestig 
jaar geleoen beleefden de geme
moreerde tv-series hun première 
via de netvi/erken ABC, CBS en 
NBC. Twaalf er van werden jaren
lang ook in Nederland met groot 
succes uitgezonden: / Love Lucy, 
The Red Skelton Show, Dragnet, 
Lassie, Hopalong Cassidy, The 
Dinah Shore Show, The Phil 
Silvers Show, The Lone Ranger, 
Perry Mason, The Alfred Hitchcock 
Hour, The Twilight Zone en The 
Honeymooners. 
Slechts een dozijn titels van 
de honderden tv-serles die 
hier te zien zijn geweest. De 
twintig tv-klassieken werden 
door de United States Postal 
Service (USPS) geselecteerd op 
populariteit en op genre. Zo is er 
de 'sitcom' (voluit: 'situation co
medy') I Love Lucy, de 'servcom' 
oftewel de soldatenklucht The 
Phil Silvers Show, de 'vaudcom' 
met een vaudeville-achtig ka
rakter als The Red Skelton Show, 
de 'scificom' in de vorm van de 
sf-sene The Twilight Zone en de 
Western. Twee stuks liefst: The 
Lone Ranger en Hopalong Cassidy. 
In Nederland zijn de kijkers 
van het begin af aan vertrouwd 
gemaakt en geraakt met Ameri
kaans televisieamusement. De 
ene na de andere Amerikaanse 
tv-serie programmeerden de 
publieke omroepen. Na de 
komst van commerciële stations 
werd dat aanbod verdubbeld 
tot verdrievoudigd. Het publiek 
kon (kan) er geen genoeg van 
krijgen. Eerst nog via één net en 
niet eens elke avond, later via 
zes tot tien netten, zeven dagen 
per week de gehele middag en 
avond door 

Achteraf gezien is het verwonder
lijk te constateren dat het publiek 
hier direct zo ontvankelijk 
bleek te zijn voor Amerikaanse 
tv-series. Vooral in het begin 
van de jaren vijftig bestonden 
die als het ware uit 'gefilmde' 
radio. Amerikaanse radio wel te 
verstaan. De drie belangrijkste 
netwerken in de VS transfor
meerden veelbeluisterde 'radio 
shows' (feuilletons, quizzes, 
nieuwsrubrieken, variété) tot 
'television shows'. Legio 'great 
radio personalities' als Edward 
R. Murrow, Art Linkletter, Edgar 
Bergen en Milton Berie maakten 
soepel de overstap van 'audio' 
naar 'video'. 

Maar liefst twintig postzegels van 42 dollarcent kwamen 

op 11 augustus ji. in de Verenigde Staten uit, met als 

thema 'TV Early Memories'. De vormgeving is simpel: 

elke zegel toont hetzelfde ouderwetse televisietoestel 

met zwart/wit-beeldbuis. Daarop zien we close-ups van 

de sterren van toen, nog steeds 'beautiful and beloved'. 

Goed voor een velletje pure nostalgie. 

Televisie mag dan een optelsom 
van annexaties zijn (toneel & 
vaudeville + radio & film), het 
medium heeft qua inhoud toch 
het meest leentjebuur gespeeld 
bij de radio. De eerste jaren wer
den televisieprogramma's zelfs 
uitgezonden vanuit radiostu
dio's. In Amerika waren sterren 
van de radio heel populair; die 
status werd nog eens verstevigd 
toen ze door hun verschijning 
op de beeldbuis ook ineens een 
gezicht kregen. 
Buiten de Verenigde Staten 
kende niemand ze, een handicap 
die geen gevolgen had omdat in 
de eerste iaren van de Ameri
kaanse televisie nog niet zoiets 
bestond als telerecording en 

videotape. Aan het exporteren 
van tv-programma's kon (nog) 
niet worden gedaan. Van de 
eerste Amerikaanse televisie
uitzendingen van eind jaren 
dertig, begin jaren veertig waren 
nauwelijks 'bewegende beelden' 
beschikbaar 
Pas toen mondiaal bekende 
filmacteurs en -actrices van 'the 
silver screen' gingen mee
doen aan tv-series, kwam daar 
verandering in. De tv-netwerken 
schakelden producenten in 
voor de aanlevering van series, 
vastgelegd op 35mm-film. Die 
films werden snel en vakkundig 
gemaakt in Hollywood en dat 
oeuvre zou uitgroeien tot het 
beste uit 'the Golden Age of 

American Television'. 
Naar tv uitgeweken filmspelers 
kregen 'eigen tv-series' en be
reikten in korte tijd meer publiek 
dan ze ooit in hun carrière via 
de bioscoop hadden bereikt: 
Dick Van Dyke, FredAstaire, 
Dick Powell, Angela Lansbury, 
Dean Martin & Jerry Lewis, Red 
Skelton, Phil Silvers, Doris Day, 
Roy Rogers, Peter Falk, Richard 
Boone, Donna Reed, Robert 
Vaughn, Sally Field, Mickey 
Rooney, Irene Ryan en 'last but 
not least': Lucille Ball. 

Zonder Raymond Burr (Perry 
Mason), de wondercollie Lassie 
(Lassie) en 'vaudevillian' Phil 
Silvers (The Phil Silvers Show) te 
kort te willen doen: Lucille Ball 
(1911-1989) is 's werelds bekend
ste tv-ster. Haar serie / Love Lucy 
is de belangrijkste zegel in het 
TV Early Memories-tableau van 
USPS. Lucille werd eerder in 
de Verenigde Staten en elders 
(onder andere in Ghana) geëerd 
met een afzonderlijke zegel. 
Haar bijdrage aan de Ameri
kaanse tv is onvoorstelbaar groot 
en van hoog niveau. Toen ze in 
1974 te kennen gaf het rustiger 
aan te willen doen, stond op 
de omslag van 's werelds qua 
oplage grootste programmablad 
TVCuide van 6 juli 1974: 'Het 
einde van een tijdperk: Lucy 
stopt na 23 jaar!' 
In totaal had Lucille Ball op dat 
moment 495 'telecasts' gemaakt, 
onderverdeeld in 179 delen van / 
Love Lucy (1951-1957), 156 van de 
serie The Lucy Show (1961-1968), 
144 van Here's Lucy (1968-1974) 
en zestien Lucy Specials (1953-
1986). 

Onder Lucy-fans is uitgerekend 
dat als het tv-oeuvre van de 
roodharige comédienne aan één 
stuk zou worden uitgezonden, 
daarmee bijna tien dagen en 
vijftien uur gemoeid zou zijn. 
In het omroepmuseum in New 
York is Lucille Ball anno 2009 
dé attractie. Voor de kassa's van 
het Broadcast Museum aan 1 
East 53rd Street, staan dagelijks 
mensen in de rij om binnen, 
tegen betaling van de 'suggested 
contribution' van drie dollar, op 
grootbeeld de Top Ten Lucy Show 
te kunnen bekijken. 
Op dvd is al het tv-werk van 
Lucille Ball voor iedereen te 
koop en via YouTube zijn gratis 
een aantal hilarische scènes te 



/.uc/7/e Ball (rechts) met Red Skelton in Lacy goes to Alaska, in Nederland door de 
NCRV uitgezonden op 22juli 7967. 

bekijken. Haar televisieseries 
bevatten tal van hoogtepunten: 
Lucille's imitaties van Harpo 
Marx, Charlie Chaplin, Tallulah 
Bankhead en één van de drie 
Andrew Sisters waren en zijn ju
weeltjes. Meer dan drieduizend 
actrices en acteurs maakten in 
de loop van de jaren een 'cameo 
appearance' in haar tv-series. 
Het was een eer door Lucille 
Ball te worden uitgenodigd. Ze 
traden vaak in de malste rollen 
samen met Lucille op: Charles 
Boyer, Orson Welles, Buster 
Keaton, Betty Grable, Maurice 
Chevalier, Rudy Vallee, Tennes
see Ernie Ford, Bob Cummings, 
Fred MacMurray, John Wayne 
- de lijst is bladzijden lang uitte 
breiden. 
Tijdens het eerste decennium 
van de 'sitcoms' was het een 
aanvaarde eigenaardigheid dat 
uitbundig lacnend publiek hoor
baar aanwezig was zichtbaar 
afwezig. Van een uitgelaten 
publiek was geen sprake. Tijdens 
net opnemen van / Loi^e Lucy 
drukte iemand van de 'crew' na 
ledere grap of komische situatie 
op de juiste knop. Van een inge
houden lach tot een lachsalvo, 
het was allemaal 'instant res
pons' uit een apparaat. Uitvinder 
van de lachmachine: Lucille Ball, 
samen met chef-cameraman 
Karl Freund, die in de jaren 
twintig in Duitsland bij de UFA 
in Babelsberg nog werkte met 
en voor regisseurs als Fritz Lang, 
F.W. Murnau en Erich Pommer. 

Veel van de dialogen van / Love 
Lucy werden destijds in Neder

land vertaald door Piet Spek, die 
op 15 januari 2002 te Haarlem 
op 82-jarige leeftijd overleed. 
Een erudiet man, thematisch 
filatelist (thema's: componisten 
en violen), die van zijn vak hield 
en van een goed glas wijn. Zijn 
collega's lieten / Love Lucy, zo 
vol 'one-liners' en 'wisecracks', 
graag over aan Piet. Hij was daar 
een meester in, mede door zijn 
ervaring met bioscoopfilms van 
de Marx Brothers. 

De authentieke Nederlandse dia-
looglijsten van de meer dan een 
halve eeuw oude afleveringen 
van / Love Lucy zijn helaas in de 
papierversnipperaar geschoven. 
Nederlandse voettitels van de 
afleveringen op dvd lijken te zijn 
gegenereerd door een computer-
vertaalprogramma. In Lucy does 
a TV commercial, aflevering 30 
uit mei 1952, doet Lucy een audi
tie voor een reclamespot: 'Hello 
friends. I'm your Vitameatave-
gamin girl!' Waarna ze steeds 
een lepel van een oppeppend 
drankje, dat voor 23 procent uit 
alcohol bestaat, moet innemen. 
'Yes, you can spoon your way 
to health!' Naarmate Lucy meer 
beschonken raakt, gaat ze meer 
en meer staan te bazelen. 'Lucille 
Ball at her comic best!' aldus de 
New York Times van 6 mei 1952. 

Op de dvd-versie is Lucy's tekst 
vrijwel niet vertaald. Piet Spek 
had er wel raad mee geweten. 
Al vallen de televisieseriezegels 
buiten zijn verzamelgebied, hij 
zou het velletje beroepshalve wel 
gehad willen nebben. 

Links de bekende Amerikaanse radiocommentator Edward R, Murrow (1908-1965) die 
in 1^48 overstapte van CBS-radio naar CBS-televisie. Naast Mun'ow de tv-producenten 

Jesse Zousmer en John A Aaron (geheel rechts) 

Raymond Bun- als advocaat Peny Mason en Barbara Hale als zijn assistente Delia 
Street in The Case of the Lucky Loser (september 195SJ. 

Vertaler en thematisch verzamelaar Piet Spek verzorgde de ondertitels van legio 
Amerikaanse tv-series 



OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
(H.VIeeming) 
Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053 - 433 55 00 Fax 053 - 434 10 94 
Email: h.vleeming^opv-stamps.com 
www.opv-stamps.com 

Veiling 204:11/12 september in Hampshire hotel APELDOORN te Apeldoorn. 

NEDERLAND: veel postfris met betere zegels en series, 
gespecialiseerd aanbod klassiek met stempelmateriaal. 
Uitgebreid POSTGESCHIEDENIS met duizenden EO poststukken en 
veel gefrankeerde poststukken (incl. frisse brief met 19A). 

EUROPA: aanbod van veel verschillende landen met belangrijk PORTUGAL. 
Groot aanbod collecties in albums van € 50,- tot duizenden euros. 

Onder andere de volgende kavels worden aangeboden: 

V-:'}ij i'.i 

49 postfris 100 postfris Portugal Yv.5 Portugal Yv.8 

19A op brief 
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J 20 cent. Frankrijk sans Barbe 

Zaterdag 5 september kijkdag in het Museum voor Communicatie te Den Haag, 
van 12.00-17.00 uur (op vertoon veilingcatalogus gratis toegang tot museum). 
ALLE LOSSE NUMMERS UIT DE VEILING ZUN TE BEZICHTEN 
(overige kavels worden op aanvraag meegenomen). 

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

Vanaf ca. 15 augustus staan de tekst en de fotopaginas van deze catalogus op onze website. 

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

http://www.opv-stamps.com
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TER BESCHERMING DER 
NEDERLANDSCHE BELANGEN 

Nederlandse mariniers in China, igoo-ig2o 
D O O R H A N S I E M , C L E A R W A T E R ( V E R E N I G D E S T A T E N ) 

Een keizerrijk in verval 
Na afloop van de opiumoorlo
gen (1839-1860) vielen de Wes
terse mogendheden bijna over 
elkaar heen om handelsconces
sies van het verzwakte Chinese 
keizerrijk af te dwingen en hun 
invloedssfeer te vergroten. De re
gerende Mantsjoe-oynastie was 
onmachtig daar wat aan te doen. 
Na de vernederende nederlaag 
in de Chinees-japanse oorlog 
van 1895 stelde de goedwillende 
Keizer hervormingen in. Dit 
leidde na honderd dagen slechts 
tot een rechtse coupe, waarna de 
gevreesde Keizerin-Weduwe de 
macht (opnieuw) in handen nam 
en de poging tot modernisering 
snel de kop was ingedrukt. 
Onder de Chinese bevolking ont
stond een groeiende weerstand 
tegen de buitenlanders, die als 
indringers werden ervaren. De 
Chinezen konden moeilijk ac
cepteren dat de vreemdelingen 
de baas begonnen te spelen 
in hun landen talrijke privile
ges verkregen. Met de komst 
van missionarissen werd een 
religie geïntroduceerd die brak 
met eeuwenlang gekoesterde 
tradities. Droogte, misoogsten 
en verpaupering versterkten de 
sociale onrust en leidden tot een 
vrijwel permanente crisissituatie. 
Missionarissen toonden niet 
altijd respectvoor bestaande 
opvattingen. Sommigen waren 
echte rouwdouwers. Van de ge
boorteplaats van Confucius werd 
door een Duitse missionaris een 
Christelijke plaats gemaakt door 
er een kerkte bouwen\ Mis
sionarissen kochten voedsel in 
dat Chinezen beschikbaar werd 
gesteld in ruil voor hun bekering. 
De ongelukkige cocktail van ar
moede, onwetendheid, militaire 
nederlagen en een zwak centraal 
gezag vormde een vruchtbare 
voedingsbodem voor agressie en 
vreemdelingenhaat. Onder deze 
omstandigheden ontstonden 
onder de agrarische bevolking 
geheime genootschappen als 
de Vuisten der Gerechtigheid (de 
boksers). Deze genootschappen 
hadden een sektarisch karakter 
en vormden een merkwaardige 
mix van bijgeloof, oosterse vecht
kunst en magische rituelen. De 
agressie van de Boksers was 
zowel gericht op missionarissen, 
Chinese Christenen en vreem
delingen als op de Keizerlijke 
Dynastie die hen zomaar in 
bescherming nam. 

Ajbeelding 1. 'Legation Street', Peking voorafgaand aan de Bokseroorlog. 'Legation quarter" was het diplomatendistrict 
van Peking waar de legaties van de buitenlandse mogendheden waren gelegen. De internationale wijk was deels omge

ven dooreen massieve muur Daarnaast was om de meeste legaties ook nog een hoge muur opgetrokken. 

De Bokseroorlog 
In igoo bereikten de onlus
ten een alarmerend niveau. 
Telegraafverbindingen wer
den verbroken, spoorwegen 
opgebroken, kerken vernield. 
Op oudejaarsdag 1899 werd de 
eerste zendeling op brute wijze 
vermoord, snel gevolgd door ver
scheidene andere uitwassen. De 
felle protesten van de Westerse 
mogendheden leidden tot een 
machtsstrijd binnen het keizerlijk 
hof De gematigden beschouw
den de boksers als anarchisten 
en wilden ferme maatregelen 
nemen. De conservatieve kliek 
zag echter een mogelijkheid de 
agressiviteit van de Boksers te 
leiden naar de door hen evenzeer 
gehate vreemdelingen. 
In mei 1900 breidden de onlus
ten zich uit van het platteland 
naar de steden en de hoofdstad 
Peking. De meeste buitenlanders 
zochten hun toevlucht in de 
Legation Quarter, de ommuurde 
internationale wijk waar de 
meeste ambassades waren gele
gen [afbeelding i). Hun veiligheid 
kwam snel in gevaar Op 31 mei 
kon nog net een in haast samen-
geraapt detachement van 350 
man met de trein van Tientsin 
naar Peking worden gestuurd. 
Barricades werden opgericht 
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Afbeelding 2 - China omstreeks igoo (plaatsnamen in de toenmalige spelling). 



om zich tegen de opdringende 
boksers te verdedigen. Op l o 
juni werd de telegraaflijn met 
Tientsin doorgesneden, waar
mee de communicatie met de 
buitenwereld werd verbroken. De 
vreemdelingen zaten in de val. 
Na de gebruikelijke interne 
machtsstrijd maakte de Keizerin
Weduwe de ernstige fout de 
buitenlandse mogendheden te 
confionteren. Op ng juni kregen 
alle ambassadeurs bericht dat zij 
Peking binnen 24 uur dienden te 
verlaten onder Chinees militair 
escorte. Op de missive hoe dit 
escorte zou worden geregeld, 
was de volgende ochtend nog 
geen reactie ontvangen. Het 
was te veel voor de opvliegende 
Duitse gezant, baron von Ket
teren Hij was een arrogante man 
met een nauwelijks verholen 
minachting voor Chinezen. On
danks waarschuwingen stond hij 
erop persoonlijk vernaai te halen. 
Alsof het een picknick betrof, liet 
hij zich  voorzien van een goede 
sigaar  naar het Hof vervoeren. 
Een halfuur later werd hij dood 
teruggebracht, getroffen door 
een kogeP. 

Dit is niet de plaats om een 
gedetailleerd verslag te geven 
van de hierop volgende gebeur
tenissen. In de regel worden 
deze vanuit Westers standpunt 
beschreven, waar de verdedigers 
als helden worden voorgesteld. 
Hollywood maakte er een epi
sche film van'. De laatste jaren 
wordt geprobeerd de geschiede
nis meer genuanceerd neer te 
zetten. 
Uiteraard riep de dood van de 
Duitse gezant heftige reacties 
op in de Europese hoofdsteden. 
De stemming was strijdlustig; 
bij hun vertrek sprak keizer 
Wilhelm II de Duitse troepen toe 
in een roemruchte rede: V//e vor 
tausend jähren die Hunnen unter 
ihrem König Etzel sich einen Na
men macht, so moge der Name 
Deutschlands in China in einer 
solchen Weise bekannt werden, 
dasz niemals wieder ein Chinese es 
wagt, etwa einen Deutschen auch 
nur scheel anzusehen! Met deze 
Hunnenrede verleende de keizer 
zijn troepen een etiket dat jaren
lang aan hen zou blijven kleven. 
Een eerste interventiemacht 
onder de Britse viceadmiraal 
Seymour kwam op 18 juni halver
wege Tientsin en Peking tot stil
staan en moest zich met zware 
verliezen op Tientsin terugtrek
ken in afwachting van versterkin
gen. Pas op 4 augustus kon een 
troepenmacht van acht naties 
(Britten, Amerikanen, Russen, Ja
panners, Duitsers, Oostenrijkers, 
Fransen en Italianen) opnieuw 
uitrukken. Op 14 augustus ngoo 
trokken geallieerde eenheden 
Peking binnen en kon de legatie
wijk worden ontzet. De volgende 
dag vluchtte het Hof naar Sian. 
Daarop volgde een ongekende 
geallieerde strafactie, een mas
sale afslachting, verkrachting en 

H O L L A N D  C H I N A 
SYNDIKAAT. 
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Afl)eelding3 ■ Brief (i8gg) van het HollandChina Syndikaat in de Chinese verdragshaver] Tientsin naarTandjong
poera, de hoofdstad van het sultanaat Langkat, gelesen te midden van de bloeiende tabaksvelden van Sumatra's 

Oostkust. De Duitse 20 Pfennig voorloper is ontwaard met het stempel Tientsin/ KaiserI Deutsche Postagentur Aan 
het eind van de negentiende eeuw was Tientsin de belangrijkste handelsstad van Noord China. Achthoekig stempel van 

de Franse Paquebot Sydney. 

plundering waarin met name de 
Duitse troepen zichzelf overtrof 
fen. De plundering vond plaats 
tot ver in het keizerlijk paleis. 
Een jaar later ondertekende Chi
na het 'Bokserprotocol', waarin 
het werd veroordeeld tot zware 
herstelbetalingen. Het resultaat 
van de Bokseroorlog was dat de 
Dynastie onherstelbaar bescha
digd raakte. Het Chinese volk 
hield er een trauma aan over dat 
decennia zou blijven naschrij
nen. Velen hebben erop gewezen 
dat Peking 2008 meer heeft 
betekend dan geslaagde Olympi
sche Spelen. Voor China was dit 
een manifestatie waarin de natie 
kon bewijzen zich na jarenlange 
frustratie te hebben los gemaakt 
van een donker verleden en zich 
eindelijk gelijkwaardig kon tonen 
aan de grote westelijke mogend
heden. 

Nederlandse mariniers 
in Chinese wateren, igoo 
Terug naar de Bokseroorlog, 
maar nu bekeken met een 
Nederlandse bril. Nederland was 
omstreeks 1900 in China verte
genwoordigd door consuls in 
onder ander Shanghai en Amoy, 
en door een gezant in Peking, 
F.M. Knobel, die in 1895 was 
aangesteld. Het Nederlandse 
economische belang in China 
was aanzienlijk. Sinds lange tijd 
bestonden handelscontacten 
tussen China met Nederland 
{afbeelding2). Bovendien had 
Indië koelies nodig voor de 
ondernemingen op Sumatra'*. 
Om een regelmatige aanvoer 

van deze werkkrachten veilig te 
stellen, had Nederland met de 
gedachte gespeeld een territori
aal steunpunt in Swatowte vesti
gen. Deze stad in het zuidoosten 
van China lag vlak bij de grens 
van de provincies Guangdong 
en Fukien. Het merendeel van de 
koelies in NederlandsIndië was 
van deze streek afkomstige. 
Omstreeks 1900 voerde Neder
land een politiek van neutraliteit 
en afzijdigheid, waarbij uiteraard 
steeds de Nederlandse belangen 
in het oog werden gehouden. 
De onlusten in het voorjaar 
van 1900 in China stemden 
Nederland aanvankelijk niet tot 
ongerustheid. Daar kwam ver
andering in op het moment dat 
de consul in Shanghai melding 
maakte van de ernstige situatie 
in het noorden en van het feit dat 
de verbinding met Peking was 
verbroken. In navolging van veel 
buitenlandse collega's verzocht 
hij om het sturen van een oor
logsbodem^. 
Buitenlandse Zaken (BZ) vond 
dat in deze situatie enig machts
vertoon op zijn plaats was. Op 12 
juni ging een seintje naar Indië 
om een missie naar China voor 
te bereiden. De commandant 
van het pantserdekschip Hn Ms. 
Holland kreeg de bevoegdheid 
'met een landingsdivisie en met 
het geschut mee te werken [...] 
tot het lijfsbehoud van de Neder
landers in China'. 
De bemanning werd aangepast 
aan een missie naar het noor
den, wat onder andere inhield 
dat de Indische 'Jantjes' werden 

vervangen door Europeanen. 
Hoewel het bericht dat Hn Ms. 
Holland op 23 juni was uitge
varen door de Nederlandse 
gemeenschap in Shanghai 
'met blijdschap' werd ontvan
gen, kwamen andere berich
ten bijzonder dreigend over. 
Geallieerde troepen onder 
viceadmiraal Seymour waren 
op 18 juni teruggeslagen en op 
20 juni werd de Duitse gezant 
in Peking omgebracht. Als de 
buitenlandse oorlogsbodems 
Shanghai zouden verlaten om 
de internationale vloot bij Taku 
te versterken, zou Shanghai dan 
niet in gevaar komen? Op 5 juli 
stuurde de Nederlandse kolonie 
een alarmerend telegram naar 
koningin Wilhelmina: Lot Euro
peanen Peking wanhopig. Legatie 
verwoest. Toestand China hoogst 
kritiek. Moogendheden cooperee
ren troepen. Aantal onvoldoende. 
Versterking spoedeischend. Wij 
verzoeken Uwe Majesteit dringend 
spoedige zending meest mogelijke 
beschikbare troepen. 
Op 12 juli kregen de pantser
dekschepen, Hr Ms. Koning 
Wilhelmina der Nederlanden en 
Hr. Ms. Piet Hein de opdracht 
vanuit Tandjong Priokopte 
stomen. Hr Ms. Holland was 
door technische mankementen 
in Hongkong opgehouden, maar 
kon daar op 14 juli vertrek
ken. Op 28 juli werden de drie 
oorlogsbodems in Shanghai 
verenigd tot de zogenaamde 
javadivisie. Het uitvaren van de 
oorlogsbodems had Nederlands
Indië praktisch onverdedigd ach
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ter gelaten, maar hun aankomst 
zorgde in Shanghai voor grote 
opluchting. Het Nederlandse 
landingskorps werd ingeschakeld 
bij de verdediging van de Franse 
concessie, waar veel Nederlan
ders verbleven. 
BZ vond dat de Nederlandse oor
logsbodems in China reeds 'een 
goede indruk' hadden gemaakt 
en voelde weinig voor participatie 
in een Aziatisch avontuur in net 
noorden onder Brits opperbevel. 
Gezien de heersende Boerenoor
log was daar iets voor te zeggen. 
Wel vertrok de Holland op 12 
augustus uit Shanghai naarTaku, 
in afwachting van het ontzet van 
de Nederlandse gezant. Omdat 
de Nederlandse legatie te ver 
afgelegen was om t innen de 
verdedigingslinie te vallen, had 
Knobel al op de tweede dag van 
het beleg zijn toevlucht moeten 
nemen in de Britse legatie. De 
Nederlandse legatie werd op 21 
juni geplunderd en ging geheel 
in vlammen op. Op 14 augustus, 
de laatste dag van het beleg, 
werd Knobel door een kogel 
getroffen in de linkerdij. Pas op 1 
september kon de Holland met 
Knobel en een klein gezelschap 
aan boord vertrekken, om op 
7 september in Shanghai aan te 
komen. 

Onder de missionarissen die 
buiten Peking tijdens de Bokse
ronlusten omkwamen, waren de 
Nederlanders Ferdinand Hamer, 
Cijsbertus Jaspers, Jozef Dobbe 
en Andreas Zijlmans. De wijze 
waarop zij om het leven kwamen, 
maakte hen tot ware martelaren. 
De franciscaner missiezuster 
Kaatje Dierckxwerd in oktober 
2000 heilig verklaard'. Hoe ge
voelig dit hele onderwerp nu nog 
ligt, blijkt uit het feit dat de Paus 
tijdens de heiligverklaring van 
de groep van 33 missionarissen 
tevens een verzoenend gebaar 
maakte: 'Als er in het verleden 
fouten zijn gemaakt - en is een 
mens ooit zonder tekortkomin
gen? - dan vragen wij vergiffenis'. 
Op 9 oktober keerde Hr. Ms. 
Holland met Hr Ms. Koningin 
Wilhelmina der Nederlanden van 
Shanghai via Amoy en Swatow 
(voor vlagvertoon) naar Indië 
terug, waar de schepen op 7 
november in Tandjong Priok aan
kwamen. Een brief die op 19 juli 
uit Amsterdam was verzonden, 
geadresseerd aan W. Bruinings, 
Matroos 2de klasse, a/b Hr.Ms. 
Pantserschip Holland, Hong
kong of China (afbeelding 4), 
was toen nog steeds met aan de 
geadresseerde bezorgd. Uit de 
twaalf transitstempels aan de 
voor- en de achterzijde van de 
br\ef (afl)eelding 5) kan worden 
opgemaakt dat de briefde om
zwervingen van de Holland trouw 
had gevolgd, maar telkens net 
te laat arriveerde om te worden 
afgeleverd. Zelfs na aankomst 
in Batavia op 15 november 
moest de brief gezien de met 
blauw geschreven notitie door 
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Afbeelding 4 - Brief op igjuli 1900 uit Amsterdam verzonden, geadresseerd aan W. Bruinings, Matroos 2de klasse, a/b 
hir. Ms. Pantserschip 'Holland', Hongkong of China. De oorlogsbodem was 2;} juni igoo uitgevaren om de Nederland

se belangen in China te beschermen, maar was door technische mankementen in Hongkong opgehouden. De brief 
heeft Hr Ms. 'Holland' trouw gevolgd (zie afbeelding ̂ voorde achterzijde van de brief). Zelfs na aankomst in Batavia 
werd de brief, gezien de met blauw geschreven notitie door het Departement van Marine, doorgestuurd naar Soerabaja 

(ontvangen 21 november). Tangku, tien kilometer ten westen van de rede van Taku, was het eindstation van de trein 
naar Tientsin en Peking. 
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Afbeelding^- Achterzijde van de brief van afieeldingj., met doorgangsstempels Singapore to Hongkong (12/8/00), 
Hong Kong (22/8/00), Shanghai (2y/8/oo). Vervolgens Tangku (5/9/00) op voorzijde en daarna terug naar Shanghai 
(24/g/oo). Via Tientsin (4/10/00), Swatow (23/10/00), Hong Kong (2J/10/00) en (31/10/00), Swatow C (4/11/00), 
NI Agent Singapore (12/11/00) naar Batavia (15/11/00). In de tekst van bijgaand artikel zijn de scheepshewegingen 
van de 'Holland' beschreven waaruit kan worden opgemaakt dat de brief telkens arriveerde wanneer het schip reeds 
was vertrokken. Alleen het lange verblijf in Tientsin bliß onverklaard. Gezien de odyssee van vier maanden die deze 
brief heeft doorstaan, kan niet geklaagd worden over de conditie van deze vermoeide getuige van een roerige tijd. 

het Departement van Marine 
worden doorgestuurd omdat 
het schip op 10 november naar 
Soerabaja was vertrokken. Op de 
achterzijde is keurig genoteerd 
dat de brief daar op 21 november 
is ontvangen. Dagen later, op 30 
november, werd de Nederlandse 
gezant Knobel door Hr Ms. 
Piet Hein op de rede van Taku 
afgezet, waarna hij met de trein 
terugkeerde naar Peking. 

Nederlandse mariniers 
op herhaling, 1911 
Van de financiële schadeloosstel
ling die China werd opgelegd, 
kreeg Nederland 1.4 miljoen 

gulden toebedeeld (0.2 %). Aan 
Nederland werd voor herbouw 
een stuk terrein beschikbaar 
gesteld, vier keer groter dan het 
originele terrein. Het nieuwe 
gebouwencomplex zou een 
kazerne, een sportzaal en een 
paardenstal omvatten. Volgens 
net Bokserprotocol mochten de 
vreemde mogendheden beschik
ken over gezantschapswachten 
ter verdediging van de eigen 
legatie. Vanaf het begin werd 
deze functie uitgevoerd door 
een detachement mariniers. In 
1909 leek de rust in China terug
gekeerd en besloot de regering 
de legatiewacht op te heffen. In 

1910 vetrokken de laatste mari
niers uit Peking. 
De rust bleek maar schijn. Door 
de Bokser-episode was net 
gezag van de Dynastie blijvend 
aangetast. Sterker dan voorheen 
was de weerstand gericht tegen 
de Mantsjoe-dynastie die door 
de meerderheid van de bevol
king, de zogenoemde Han-Chi-
nezen, steeds meer als vreemde 
overheersers werd gezien. De 
opstandige beweging werd 
deze keer niet gedreven door 
bijgelovige boerenpummels, 
maar door studenten en jonge 
Chinezen overzee*. De beweging 
streefde naar een democratie 



Afbeelding 6 - Ansichtkaart, na aankomst In Shanghai verzonden f ig i i j dooreen opvarende van Hr Ms. 'Holland' 
naar Batavia. De kaart is gefrankeerd met een postzegel van Hongkong en afgestempeld door het Britse postkantoor in 
Shanghai. Ovaal administratief stempel D.d.M. van het Departement van Marine In Batavia. Krabbel In blauw pot

lood om de kaart doorte zenden naar Hr Ms. 'Van Doorn' in Ambon. Dit opnemingsvaartuig verrichtte in die periode 
metingen van de zeebodem aan de Westkust van Nieuw-Cuinea. 

naar westers model en afzet
ting van de dynastie. Belangrijl<e 
financiers waren rijke Chinezen 
in Singapore en IVlalakka. 
Het broeide vooral in de 
zuidelijke provincies. Novem
ber 1910, nauwelijks nadat de 
mariniers waren opgestapt, 
brak een opstand uit in Canton 
die ternauwernood kon worden 
bedwongen. Een jaar later, op 10 
oktober! 911, brak een gewapen
de opstand uit in de zuidelijke 
provincie Wuchang. De opstand 
nam snel in omvang toe, met 
name toen legereenTieden zich 
aansloten. Toen keizerlijke troe
pen uit het noorden oprukten 
en Hankow in centraal China 
veroverden, concentreerden de 
revolutionairen zich in Shanghai. 
Op 3 november sloot de stad, 
een belangrijk financieel en 
industrieel centrum, zich bij de 
revolutionairen aan. 
De ontwikkelingen in China wer
den door Den Haag aandachtig 
gevolgd. Op 16 oktober werd 
een telegram van de consul in 
Shanghai ontvangen waarin 
werd gevraagd een oorlogsschip 
te sturen om de Nederlanders 
te beschermen. Het was tijd 
voor actie. Het pantserdekschip 
Hr Ms. Hollana werd opnieuw 
aangewezen zich 'spoedigst' 
in Shanghai te melden. Op een 
briefkaart die een van de opva
renden na aankomst in Shanghai 
naar Indië verzond [afbeelding 6), 
kunnen we lezen hoe hij dit heeft 
ervaren: 

a/b HrMs Holland. Amice, in de 
ookjou bekende haven zijn we zeer 
plotseling terecht gekomen. Ver
beeldje. Vrijdag 20 Oct vernamen 
we onze bestemming. Dinsdagoch-

Afbeelding 7 - Nederlandse mariniers van het pantserdekschip Hr Ms. 
'Holland' in Shanghai, november icju, aan boord gefotografeerd door een 
professionele fotograaf Nanking Road was en Is de meest vooraanstaande 

winkelstraat van Shanghai en wellicht van geheel China. 

tend d.a.v. reeds klaar voor China. 
Vertrokken Woensdag 25 Oct. 4 
Nov hier gearriveerd. Drommels 
koudl Wintergoed nodigl Van 
revolutie merk je anders hier niets 
behalve witte vlaggen die aantonen 
dat hier alles al revolutionair is. 
Revolutionairen beantwoordden 
ons saluut terwijl toch bij ons de 
keizerlijke vlag geheschen was. 
We blijven vermoedelijk lang hier, 
wellicht een paar maanden. Nu, 
saluut. Hartelijke handdruk van.... 
Op ^ januari 1912 werd in 
Nanking de republiek China 
uitgeroepen met Sun Yat-Sen als 
presidenten Nanking als hoofd
stad. Eén detail dat nog moest 
worden geregeld: de Mantsjoe's 
in Peking waren nog steeds aan 
de macht. Zij hadden de opper
bevelhebber van het leger. Yuan 
Shi-Kai, tot premier benoemd. 
Na lange onderhandelingen en 
talrijke complicaties werd een 
compromis bereikt. Het hield in, 
dat de Mantsjoe's afstand deden 
van de troon (zij zouden de wijk 
nemen naar Mantsjoerije). Daar
tegenover trad Sun Yat-Sen af als 
president ten behoeve van Yuan 
Shi-Kai. Op 15 februari 1912 werd 
Yuan president van de republiek 
China. 

Na aankomst van Hr Ms. Hol
land in Shanghai, werden vijftig 
mariniers naar Peking gestuurd 
om het Nederlandse gezant
schap te beschermen. Omdat 
het in 1912 onrustig bleef keken 
de vreemde mogendheden 
de kat uit de boom. Het hele 
jaar verbleef Hr. Ms. Holland 
in Chinese wateren. Er was tijd 
genoeg om een professionele 
fotograaf te laten opdraven voor 
het maken van een groepsfoto 
aan boord [afbeeldingy). In de 
loop van 1913 werd de republiek 
China geleidelijk aan door de 
vreemde mogendheden erkend. 
In september was de situatie 
zover gestabiliseerd dat Hr Ms. 
Holland werd teruggeroepen. Op 
13 september was net pantser
dekschip weer thuis in Soerabaja. 

De Eerste Wereldoorlog 
Om het vertrek van Hr. Ms. 
Holland mogelijk te maken 
was besloten een permanente 
legatiewacht in te stellen. Op 
5 septemben9n3 arriveerde 
een 35 man sterke eenheid in 
Peking, onder commando van 
eerste luitenant Haro baron van 
Hemerttot Dingshof^. Zijn man
schappen werden jaarlijks vanuit 
Indië afgelost. In augustus 1917 
veranderde de taak van zijn een
heid aanzienlijk toen de Chinese 
regering Duitsland de oorlog 
verklaarde. Na diplomatiek 
overleg kreeg de Nederlandse 
gezantschapswacht de opdracht 
de Duitsers te ontwapenen en 
de bewaking van het vedaten 
Duitse legatieterrein over te 
nemen. Dat was zeker nodig 
omdat het gerucht ging dat er 
nog goud in het gebouw van de 
Deutsch-Asiatische Bankzou ziin 
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achtergebleven. In 1918 werd 
de bewaking van de Oostenrijk
HongaarseTegatie nog aan hun 
taak toegevoegd. Van Hemert 
liet extra manschappen uit Indië 
aanrukken, waardoor het aantal 
mariniers in 1918 gestegen was 
tot 150. Door de neutrale status 
van Nederland kreeg van He
mert ook een belangrijke rol bij 
de belangenbehartiging van de 
geïnterneerde onderdanen van 
de Centrale Mogendheden'". 
Deze situatie maakt duidelijk 
waarom post van geïnterneerde 
Oostenrijkers in het kamp Wan
schousze bij Peking niet via 
het Internationale Rode Kruis in 
Geneve, maar via het Neder
landse Rode Kruis in Den Haag 
zijn weg naar Oostenrijk vond 
[ajbeelaing 8)". Na de oorlog 
werd van Hemert onderschei
den met het Pruisische IJzeren 
Kruis 1914/1918 'Voor hulp 
aan Duitse burgers te Peking'. 
September! 920 besloot BZ de 
gezantschapswacht om budget
taire redenen op te heffen. De 
laatste Nederlandse mariniers 
verlieten Peking op 18 septem
ber. 

Postscriptum 
Aan het verhaal over de Ne
derlandse mariniers in Peking 
kan nog een aardige anekdote 
worden toegevoegd. Tijdens de 
knokpartijen in het uitgaansleven 
van Peking waren de Amerikaan

pnsonnicrs il ■ .., irr 
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Aßeelding 8  Briefkaart, verzonden ("igigj dooreen Oostenrijkse geïnter
neerde in kamp Wanschousze bij Peking naar Wenen, bemiddeld door het 

'Nederlandse Rode Kruis/ Informatie Bureau/ Lange Voorhout 6 Den Haag'. 
De belangen van de Oostenrijkse geïnterneerden in China werden behartigd 
door de commandant van ae Nederlandse gezantschapswacht in Peking 

baron van Hemert tot Dingshof en de Nederlandse gezant, jhr Beelaerts van 
Blokland. 

se mariniers in de minderheid te
genover de landmachtmilitairen 
van de andere buitenlandse mo
gendheden. Toen zij tussen 1913 
en 1920 versterking kregen van 
collegamariniers uit Nederland, 
schiep dat een band of brothers. 
Ruim twintig jaar later, bij de op
richting van cle mariniersbrigade 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
kwam deze band goed van pas. 
De jonge kapitein Holcombe van 
de Amerikaanse legatiewacht in 

Peking, inmiddels opgeklommen 
tot luitenantgeneraal, zorgde 
ervoor dat procedures werden 
versoepeld zodat oorlogsvrijwil
ligers uit bevrijd Nederland de 
gespecialiseerde Amerikaanse 
mariniersopleiding in Camp 
Lejeune konden volgen'^ Zo had 
de aanwezigheid van Neder
landse mariniers in China tijdens 
de Eerste Wereldoorlog nog een 
vervolg in Amerika tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. 

Noten: 
i: www.geledraak.nl en het boek 
Soldaten van God; ouer de missie 
in China; Uitgeverij Bert Bakker 
(2007). 
2: Preston, D.; The Boxer Rebellion 
(New York, 2000). 
3: 55 Days at Peking (1963) met 
Charlton Heston en Ava Gardner 
in de hoofdrollen. De film werd 
opgenomen in Spanje. Er waren 
zoveel Chinese figuranten nodig 
dat in Spanje tijdens de opname
periode praktisch geen Chinees 
restaurant meer open was. 
4: Siem, H.: Ansichtkaarten en 
postgeschiedenis? [i] (Filatelie, mei 
2008). 
5: Siem, T.H.: De Chinese minderheid 
in NederlandsIndiè' (Filatelie, maart 
2oog). 
6: De beschrijving van de politieke 
besluitvorming in Nederland is 
ontleend aan: van der Peet, A.J., 
Belangen en prestige. Nederlandse 
gunboat diplomacy omstreeks igoo 
(Amsterdam 1999). 
7: www.geledraak.nl: Kaatje Dierckx 
heilig verklaard (1102000). 
8: En.wikipedia.org: Xinhai Revolu
tion. 
9: Heijveld, W.; Voor de poorten van 
het Hemelse Rijk, Mars et Historia 
(2004 nummer 3). 
10: Bosscher, P.M.: Hemert tot 
DingshoJ, Haro baron van (187g
1972) in Biografisch Woorclen
boek van Nederland, online. 
II: HetNederlandschc Roode Kruis, 
Collectie dr. T.H. Siem; René Hille
sum Filatelie (Roosendaal 2002). 
12: nl.wikipedia.org: Mariniersbri
gade in NederlandsIndië. 

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

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

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

extra regel wordt 3.50 euro 
in rekening gebracht. 
Met uw kleine annonce 
wordt wat u vraagt of 
aanbiedt onder de aan
dacht gebracht van de ruim 
dertigduizend andere lezers 
die ons blad ontvangen. 
Bovendien geven veel lezers 
het blad aan andere belang
stellenden door, zodat het 

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

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

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

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

Z AHENTIE! 

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

EAA o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

In i i i n i i m i i i i i i m n ! ! 
■iii l i i i i i i i i i i i i i i inii i 

■■■■■■■■■■■■iiiii!̂  
■■■■■■■■■■■■■niii 

■■■■■■■iinniiiiiiiiiiiniii 
^ j i n i i i i | n i i | i i i i i i i i m i m 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i~ 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

Ondergetekende 

Naam: 

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

Straat en nummer:.. 

PChPlaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer: 

(handtekening). 

o DIVERSEN Ten name van:.. 

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

http://www.geledraak.nl
http://www.geledraak.nl
http://En.wikipedia.org
http://nl.wikipedia.org


De meest 
actuele 

wereldcatalogus 
is Gratis! 

www.Freestampcatalogue.com 
postzegels v inden op land of op mot ie f i 

powered by PostBeeld.COm 

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

Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenland 
hebben wij elke keer een groot aantal poststukken, telefoon
kaarten en andere 'platte zaken' Overtuig u van dit schitteren
de aanbod^ 
Uw voordelen Veilingschema l/oor inlichtingen en 

GRATIS catalogus 

"POVEIA" 
Neckarstraat 8 
9406 Vl\l ASSEN 
tel 0592 350486 
fax 0592 355861 
email j zinkstok@poveia nl 
http //www poveia nl 

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

aantrekkelijke kavels januari 
aantrekkelijke inzetten mei 
100% garantie september 
optimale service 
gratis fotokopieenservice 

Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op 11 en 12 september 2009 
haar 160® openbare veiling 

WIJ houden voor u 5 veilingen per jaar 
WIJ veilen ca 2000 kavels waaronder goede nummers 

Nederland Overzee en buitenland 
Ook hebben we steeds een ruime sortering in goede 

verzamelingen Nederland O R buitenland en 
restpartijen in dozen en kisten enz 

Inlichtingen 
Brabantse Postzegel en Muntenveiling 
Kerver 10 5521 DB Eersel 
Telefoon 0497 512057 
Fax 0497 516605 
E mait info@brabantsepostzegelveiling nl 

Bezoek nu ook onze online veiling 

www.bpveiling.nl 
Vraag onze gratis catalogus aan " 

DE HOL 

Veiling Nr. 105 '^^ MI^^ 
wordt gehouden 

op zaterdag 26 september 2009 
te Alkmaar 

Kijkdagen in Amsterdam, Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag 
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 072-5614153, Fax 072-5614132 

Email: info@de-hollandse.nl 

Bezoek ons op Internet: www.de-hollandse.nl 
Veilingen en taxaties van: postzegels, munten, ansichtkaarten en andere verzamelgebieden 
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SAMENSTELLING: 
WALTERM.A. DE ROOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

NEDERLAND: MOMENTEEL DRIE SOORTEN 
POSTZEGELBOEKJES IN GEBRUIK 

NEDERLAND 

8 voor Aad 
Wat was-ie verrast, die 
Aad. Ja, een eigen post
zegelboekje is maar voor 
weinigen weggelegd. 
En dan niet zomaar een 
postzegelboekje, zoals 
voor BZN(PP4), Herman 
van Veen (PPii) of Frans 
Bauer (PP15), waarbij je 
voor negen zegels van 
44 cent maar liefst 9.95 
euro moet betalen. Nee, 
een exclusief en fraai 
ontworpen boekje met 
acht zegels van 44 cent, 
waarvoor je ook precies 
voor acht zegels betaalt! 
En dat als artikel 699142 
te koop is bij TNTPost 
(lees: de ColiertClub). En 
nog minder te vergelij
ken met de persoonlijke 
zegels die ik zelf kan laten 
maken met een foto van 
mijn buurvrouw of het 
logo van het gepromo
veerde RKC Waalwijk. De 
presentatie van het boekje 
was op 29 mei. Het is 
het derde boekje in een 
nieuwe reeks. De Postau-
maatboekjes, verschenen 
op I december vorig jaar, 
waren nummer i en 2. 
Voor wie het overzicht 
dreigt Icwijt is: op dit mo
ment zijn er in Nederland 
drie soorten boekjes: 

PR-boekjes: 
reguliere prestigeboekjes, 
tot nu toe 25 stuks; 

PP-boekjes: 
prestigeboelqes met 
persoonlijke zegels, tot 
nu toe 21; 

PQ-boekjes: 
De reeks boekjes '8 
voor...', drie stuks dus. 

Hermitage Amsterdam 
Het twintigste prestige-
boelqe met persoonlijke 
zegels. Hermitage Amster
dam, was meteen ook het 
goedkoopste. Althans, 
wanneer je deelnam aan 
de BankGiro Loterij. 
Normaal kosten de pres
tigeboekjes 9.95 euro. 
Bij deelname aan deze 
cultuurloterij ontving je 
per lot van 8 euro gratis 
één boekje. Voor dat voor
deel moest je dan weer als 
de wiedeweerga opzeg
gen. Tenzij het cultureel 
en historisch erfgoed in 
Nederland je na aan het 
hart gaat, natuurlijk. 

Enfin, het boekje was niet 
te koop bij de CollectClub. 
Niet aardig natuurlijk, 
voor de verzamelaar die 
zo'n koppeling niet op 
prijs stelt, evenmin voor 
de postzegelhandel en 
nog minder voor de bui
tenlandse verzamelaar. 
De enige plek in Neder
land waar je het boekje 
overigens wel voorde 
normale prijs kon (kan) 
kopen, is de museum-
winkel van de Hermitage. 
Vermoedelijk kan dat 
ook nu, in augustus, nog 

het Russische Hof'. De 
oplage bedraagt 16.000 
boekjes. 

André 
Tweemaal André - beiden 
muziekgrootheden, maar 
met een hemelsbreed 
verschil in genre - in 
een prestigeboekje met 
persoonlijke zegels. De 
uitgifte van het boekje 
Andre'Rieu op 13 juli hing 
samen met een reeks op
tredens in Nederland. Het 
bevat negen zegels van 44 
cent. Op de rol staat ook 
nog een André-Hazes-
boekje; dat komt uit op 23 
september. 

Postzegelkaartje 
Het hoort nog bij de pilot. 
Na het eerste kaarqe van 
I april (Denk^roen), komt 
er op 22 september een 
kaartje met vijf verjaar
dagszegels van 44 cent. 
Het kaart)e slaat wel aan. 
Vijf zegels vindt menig 
gebruiker wel wat weinig. 
Er wordt nu bekeken of 
het ook met tien zegels 
kan (tweezijdige zegels? 
Of gevouwen als boekje, 
nog leuker!). 

Reguliere prestigeboekjes 
Op I oktober verschijnt 
het al in april door mij 
aangekondigde boekje 
'100 Jaar gemotoriseerde 

Voorzijde van het Hermitâ eboekje 

'8 voor Aad', hij wai, uiatjc 
noemt, jlabbergasted. 

steeds. 
Het boekje kwam op 19 
juni uit ter gelegenheid 
van de opening van de 
Hermitage te Amsterdam. 
Het vroegere bejaar
denhuis Amstelhof is in 
enkele jaren omgetoverd 
tot een belangrijke depen
dance van de Hermitage 
in Sint Petersburg. 
Het boekje bevat negen 
postzegels van 44 cent 
plus informatie en il
lustraties die te maken 
hebben met de openings
tentoonstelling 'Aan 

luchtvaart in Nederland'. 
Bij de opening van Postex 
20og in Apeldoorn - op 16 
oktober - verschijnt een 
boekje met persoonlijke 
zegels met een nieuw 
kader. Dat nieuwe kader 
is de reden voor TNTPost 
om het in de reeks regu
liere boekjes op te nemen. 
Dat gebeurde eerder ook 
al enkele malen. 
De inhoud bestaat uit 
negen stuks van de op i 
oktober te verschijnen ze
gel met de afbeelding van 
één van Nederlands meest 

befaamde zegels: nr 80 
uit 1905 (Wilhelmina, 10 
gulden, oranje). 

NIEUWE UITGIFTEN 

Abchazië, Trans-Nistrië 
en Zuid-Ossetië 
Abchazië, Trans-Nistrie 
en Zuid-Ossetie - zijn dat 
nieuwe landen? 

ze leven in waterrijke ge
bieden: hoge poten, zodat 
het lichaam droog blijft 
en een snavel waarmee je 
goed in zand of modder 
naar voedsel kunt zoeken. 
De bekendste steltloper is 
wel de scholekster, locaal 
ook wel oestervanger 
genoemd. 
De serie wordt begeleid 
door een prestigeboekje 

Europozê clboekjc van Abchazië 

Niks ervan. Zouden ze 
wel willen. Ze streven 
alle drie al jaren naar 
onafhankelijkheid, maar 
Georgië (Abchazië en 
Zuid-Ossetie) en Moldavië 
(Trans-Nistrie, ook wel 
Pndnestronia genoemd) 
houden dat tegen. Enfin, 
ze hebben wel postzegels. 
De gebieden zijn - uiter
aard - niet aangesloten bij 
de UPU (Wereldpostver-
eniging), zodat het maar 
zeer de vraag is of je deze 
postzegels ook moet wil
len verzamelen. 
Dat ik ze hier bespreek, 
is omdat ze dit jaar 
Europazegels in boekjes 
uitgaven. Zuid-Ossetie nu 
voor het eerst, de andere 
al vaker. Opvallend is 
overigens dat op de zegels 
de ruimtevaart meer 
aandacht krijgt dan het 
thema astronomie. 

Alderney 
Waaduoflels 
Het tot Guernsey beho
rende eiland Alderney 
vervolgde op 28 mei zijn 
reeks vogelzegels met 
afbeeldingen van zes 
waadvogels. Dat zijn vo
gels waaraan te zien is dat 

met veel foto's en infor
matie over deze vogels en 
zes velletjes met steeds 
vier postzegels van één 
vogel. Prijs van het boekje 
mag er zijn: viermaal 
£ 3.17 maakt £ 12.68. 

Belarus 
Europa 
Ook Belarus, oftewel Wit-
Rusland, toont weer zijn 
genegenheid voor Europa. 
Er verschenen op 15 april 
twee postzegels, waarvan 
de ene een afbeelding 
geeft van de astronomie 
vroeger en de andere een 

Het astronomie-boek 

moderne voorstelling. 
Het zegelvelletje in het 
boelqe bevat driemaal de 
beide zegels van 100 r.. 

Voorzijde uan hetDOijclboik|i. idii Aluüiiuy 
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TIMBRES VERTS - GROENE ZEGELS 

Links; groene zegels, rechts circuszegels uan België 

plus twee vignetten. De 
oplage: 10.000 boekjes. 

België 
Belgische post denkt ̂ roen. 
In een boelcje met tien 
zelfklevende zegels (met 
de vt'aardeaanduiding 
'i ' , oftewel 59 cent) laat 
de Belgisceh post een 
aantal milieuthema's aan 
bod komen: spaarlamp, 
windmolens, zonnepane
len, openbaar vervoer en 
woningisolatie. 
Het boekje. Timbres Verts 
- Groene zegels, verscheen 
op 8 juni. 

m Belarus (Wit-Rusland). 

Naar het circus 
Bij het circus denken we 
aan een orkest, koord
dansers, goochelaars, 
trapezekunsten, clowns, 
jongleurs en acrobaten. 
Dit en meer is te zien op 
de tien zegels in het cir
cusboekje (ook tienmaal 
waardeaanduiding 'i') dat 
op 31 augustus verschijnt. 

Canada 
Zanders 
Vier Canadese iconen op 
het gebied van de muziek 
maakten op 2 juli hun 
opwachting in een blokje 
van vier zegels: Bryan 

Adams, Stompin' Tom 
Connors, Robert Charle-
bois en Edith Buder. Een 
bijbehorend boekje bevat 
twee van deze blolcjes en 
kost $4.32. Er zijn ook 
setjes van vier boekjes 
verkrijgbaar. De artiesten 
schitteren er beurtelings 
op de voorzijde. 

Attracties lan^s de weg 
Al rijdend over Canada's 
wegen is er soms heel wat 
te zien. Niet alleen wat 
betreft de natuur, maar 
ook opvallende landmarks, 
zoals de acht meter hoge 

Gekke bouwsels in Canada. 

Mr. PG die bezoekers 
van Prince George (BC) 
verwelkomt, of het reus
achtige paasei Pysanka bij 
Vegreville, AB. Nog twee 
andere zijn te vinden in 
het op 6 juli verschenen 
boekje met tweemaal de 
vier zegels van 54 cent. 

In Canada ontstane sporten 
Vier in Canada bedachte 
sporten staan op vier 
zegels van 54 cent: bas
ketball, lacrosse, bowling 
met vijf kegels en ringette 
(een soort ijshockey voor 
dames). In een op 10 au
gustus verschenen boekje 

zijn deze vier zegels 
tweemaal te vinden. 

Duitsland 
Opnieuu) herdruk-boekje 
Al eerder meldde ik twee 
Duitse boelqes waarbij 
de tekst op de achterzijde 
gewijzigd was: de tekst 
'Der grüne Punkt' en de 
codering 'VGA 1703/VP' 
ontbreken. 
Dat betrof de boekjes 68 
(Hambacher Fest) en 75 
(Vuurtorens). 
Nu is daar boekje 65 uit 
2006 bijgekomen. Het 
betreft het boekje 'Vier 
Jaargetijden' met twintig 
zegels van 55 cent. 

Varusslag zooojaorgeleden 
Een aantal Germaanse 
stammen verschalkte drie 
Romeinse legioenen -
onder leiding van Publius 
Quinctilius Varus - in 9 na 
Christus in de buurt van 
Kalkriese (ten noorden 

CARNET DE 
12 TIMBRES-POSTE 
AUTOCOLLANTS 
k valldlié pcimanente pour vc 
lettrci ju»]u i 20 g 
t dtttlnatlon de U Franc« 

Créez votre timbrel 
100% ^ 

personnalisé 
Op de rugzijde maairt het boekje reclame uoor de persoonlijke zê jels 

MonTimbraMoi 

baar uit DAB-automaten 
van het merk NRC. Deze 
zijn hoofdzakelijk te 
vinden bij banken en ze 
leveren naast bankbiljet
ten ook deze boekjes. 

Griekenland 
Europazegels 
Ik was de lezer nog wat 
informatie schuldig over 
het in mei aangekondigde 
Griekse boekje met Eu
ropazegels. De uitgifte
datum was II mei en het 
boekje bevat een strip van 
vier zegels: tweemaal 0.70 
en tweemaal 3.20 euro. 

wel boekjes verschenen 
te zijn. Het gaat om zeven 
stuks, sinds december 
2008. 
Zoals eerder ook al 
gebruikelijk was, bestaan 
alle boekjes met een 
geperforeerd en met een 
ongeperforeerd zegelvel
letje. 
Hoewel aan deze laatste 
minder werk is besteed, 
vraagt de post er wel de 
dubbele prijs voor. Hier
onder staan alle zeven 
boekjes vermeld; tussen 
haakjes is de verkoopprijs 
aangegeven: 

Links- op de postzegel in het Duitse boekje staat het meer dan uijftiij meter hoge Hermanns gedenlrteken 
('Hermann' is de verduitste naam van de 'Germaanse' aanuoerder Armenius) Rechts, het kajtje van 

het Europzegelboekje van Griekenland. 

van het huidige Osna
brück). Deze veldslag 
wordt de Slag bij het 
Teutoburgerwoud of de 
Varusslag genoemd. 
De Duitse post vindt dat 
dit jaar een postzegel 
waard. Die verscheen 
inmiddels op 4 juni: in 
vellen (gegomd) en in een 
boekje (MaxiSet) met twin
tig zelfklevende zegels 
van 55 cent. 

WK Atletiek Berlijn 200g 
Het op 2 juh verschenen 
boekje met atietiekzegels 
(viermaal 45+20, horde
lopen en viermaal 55+25, 
polsstokhoogspringen) 
werd alleen in Berlijn 
en bij de Versandstelle 
verkocht. 
Er zijn 300.000 boelqes 
vervaardigd. De serie 
adetiekzegels, waarvan 
deze twee deel uitmaken, 
verscheen overigens al op 
9 april. 

Frankrijk 
DAB-boekje 
Op 3 mei verscheen een 
Frans automaatboekje 
met twintig zegels voor 
binnenlandse brief
post tot 20 gram (tarief 
56 cent). Het is verkrijg-

Groot-Brittannië 
Schatten 
Het derde Britse prestige-
boekje van dit jaar beeldt 
een aantal filatelistische 
juweeltjes af uit het British 
Postal Museum & Archiue. 
Zo staat op de kaft een 
deel van het proefvel van 
de Penny Black, een uniek 
object in dit museum. 
En vermoedelijk ook het 
kostbaarste! 
Het is dit jaar veertig jaar 
geleden dat het museum 
onder de bovengenoemde 
naam geopend werd. 
Het boekje bevat een veel
heid aan zegels waaron
der ook een velletje met 
de op dezelfde datum (18 
augustus) te verschijnen 
serie brievenbussen. 
Interessant is ook een 
velletje met vier zegels 
van 20 p.: het betreft een 
herdruk van de postkoets
zegel uit 1988. 
De nominale waarde van 
alle 23(!) zegels samen 
is £ 8.18. Dit is tevens de 
verkoopprijs. 

Korea (Noord) 
Geperforeerd en ongeperforeerd 
Er was maandenlang geen 
boekjesnieuws uit Noord-
Korea. Intussen blijken er 

Moldavië 
Europa 200g 
De op 7 mei in Moldavië 
verschenen Europaze
gels zijn ook in boekjes 
verkrijgbaar. Zo'n boekje 

Koreaanse meubels: 
1x50, 70,120 en 170 won 
(427 won); 

Tentoonstelling China 200g: 
1x3,12, 90 en 100 won 
(205 won); 

15-04-og Tentoonstelling 
uriendschap: 
1x3,12,140 en 150 won 
(322 won); 

30-04-og Dierentuin 50jaar 
(uogels): 
IX12, 70,120 en 140 won 
(359 won); 

30-04-og Botanische tuin ° 
5 o jaar: "~ 
1x3, 50, i2oeni6o won ^ 
(350 won); ^ 

02-05-09 Diuersesporten: = 
IX12, 90,160 en 200 won ^ 
(479 won); i; 

06-05-og Kamperen school- ^ 
kinderen; i 
1x3,80,120 en 170 won 2 
(390 won). ^ 

503 



bevat dan een velletje 
van zes zegels: driemaal 
4.20 L met de Moldavi-
sche astrofysicus Nicolas 
Donici en driemaal 4.50 L 
met de Italiaanse natuur
kundige en astronoom 
Galileo Galilei. 
Naast het normale boekje 
is er ook een versie met 
ongeperforeerde zegels. 
De kaft van dit boekje is 
ook wat verschillend. 

Probleem met logo 
Blogger EurosuJiss - een 
must voor elke verzame
laar van het motief Eu
ropa: http://europa.stamps. 
bI03spot.com - ontdekte 
dat sommige landen wat 
moeite hebben met het 
letterlogo voor de Euro
pazegels. Zo gebruikten 
Tsjechië, iVIalta en Molda
vië vorig jaar een onjuiste 
R. Het voorgeschreven 
letterlogo ziet er als volgt 
uit: 

moPA 
Moldavië gaat dit jaar 
weer in de fout. De letter 
R hoort zonder linker
poot te worden weerge
geven. Op het kaftje - en 
ook op de zegels - van het 

Moldavische boekje heeft 
men de letter 'R' ken
nelijk wat herkenbaarder 
willen maken: 

Nieuw-Zeeland 
Nieuwe permanente zegels 
Van de op i juli in Nieuw-
Zeeland verschenen serie 
permanente waarden 
komt er ook één in een 
boel<je voor. Het gaat 
om de waarde $ 1.80. De 
inhoud van het boekje 
bestaat uit vijf van deze 
zelfklevende zegels. 
Een kijkje op de stad 
Russell staat op deze 
zegel afgebeeld. Deze 
historische stad, vroeger 
Kororareka genoemd, was 
de plaats waar de eerste 
Europeanen zich destijds 
vestigden. Nu is het een 
vakan tieplaats. 

Portugal 
Lokaal openbaar vervoer 
In april van dit jaar Icwam 
Portugal opnieuw met 
een drietal zegels met als 
thema 'locaal openbaar 
vervoer'. Het zijn perma
nente zegels in boekjes 
van vijftig en honderd: 

loox 'N' (32 c) , elektri
sche trein 1957; 50X 'A' 
(47 c) , ondergrondse 
1955 en 50X 'E' (68 c) , 
dubbeldeks bus. 

Srpska Republiek 
Europa 
Het Servische deel van 
Bosnie-Hercegowina, 
bekender onder de naam 
Srpska Republiek, geeft 
al boekjes met Europaze
gels uit sinds 2001. Ook 

dit jaar weer. Het boekje 
bevat een velletje van 
zes zegels met driemaal 
i.oo m. en driemaal 
2.00 m. Afgebeeld zijn 
een ruimtetelescoop en 
een observatorium. De 
uitgiftedatum was 23 
april. 

Tsjechië 
Poppen 
De jaarlijkse kinderzegel 
verscheen in Tsjechië 

Europazê elboekje van de Republiek Srpska 

op 27 mei. Afgebeeld 
zijn Spejbl en Hurumek, 
twee hoofdpersonen 
uit een befaamd Praags 
poppentheater. Ze zijn 
ook verkrijgbaar in een 
boekje. Het bevat acht van 
deze zegels (10 k.) plus 
twee vignetten. 

Verenigde Staten 
Traditionele Amerikaanse 
automaten uerduiijnen 
Het ziet er naar uit dat 

er over enige tijd 
nauwelijks nog 
boekjesautomaten in 
de Verenigde Staten 
te zien zullen zijn. 
En daarmee dus ook 
nog maar weinig 
Amerikaanse auto
maatboekjes. 
Dit jaar verschijnt 
er nog wel een 
automaatboekje met 
twintig Liberty Bell 
zegels van 44 c., net 
als in 2007 en 2008. 
Een aangekondigd 
automaatboekje met 
winterzegels komt 
er met. 
Boekjes blijven 
er natuurlijk wel: 
conuertible booklets 
(vouwboekjes) en 
ATM-boel<jes. De 
laatste komen ook 
uit automaten. 

LUFTHANSA 

Als zoveel andere Olym
pische ploegen werd 

SAMENSTELLING I E C M DEKKER, POSTBUS 157 QOk h c t ICrSC t C a m d O O t 
2640 AD piiNACKER EMAIL vLiEGDEKgiGMAiL COM L u f t h a u s a v e r v o e r d [ l ] . 

Dat Lufthansa in Milaan 
een basis heeft hebben de 
verzamelaars geweten. Op 
2 maart 2009 vloog een 
Airbus-319 van Milaan 
naar Madrid [2, 3] en ook 
naar Boedapest [4]. Aan 
boord van het toestel dat 
naar Madrid vloog was 
post uit Italië, Vaticaan
stad, San Marino en 
Verenigde Naties Wenen. 
Het toestel naar Boeda
pest nam post uit Itahë, 
Vaticaanstad, San Marino 
en Malta mee. 
Op 30 maart 2009 was er 
een vlucht van München 
naar Lviv v.v. met een toe
stel van het type CRJ-700 
[5, 6]. 
Dan was er op 26 april 
een vlucht van Easyjet/LH 
van de Verenigde Naties 
in Geneve naar Berlin-
Schónefeld [7]. 
Op 27 april jl. was er een 
eerste vlucht van Frank-
fiirt naar Rzeszow v.v. met 
een toestel van het type 
CRJ-700 [8, 9]. 

ZEPPELIN 

Op 30 juni 2009 was er 
een Zeppelinvaart ter 
herdenking van het feit 
dat de LZ127 Gra/Zeppelin 
75 jaar geleden Argentinië 
aandeed [10]. 

http://europa.stamps
http://bI03spot.com


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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 

ZEER GROTE VOORRAAD NED. EN OVERZEE + INDONESIË 
EN DIEREN POSTPRIS HELI WERELD. 
GRAAG UW MANCOLUST. 
INKOOP VAN POSTZEGELS MUNTEN EN 
OUDE ANSICHTKAARTEN. 

Postzegel-en Muntenhandel D e O l o b e 
Nieuwstraat Ö 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel. 055-5213708, Postbank 908176 

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER 

GROENLAND-IJSLAND-FINLAND-ÄLAND 
POSTFRIS-GEBRUIKT-POSTZEGELBOEKJES 

Gratis pnjslijst op aanvraag 

BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, i-Lc- 'W 
6950 AA Dieren ^ ^ ^ T 
Tel: 0313-419041 
Fax : 0313-413295 
e-mail pzhronh@bart.nl 

FILATEUSTISCH NIEUWS? 
u leest het het eerst op www.filatelie.ws! 

^Ezxzrjnrsr: 
j ^ a j j a j 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL" 

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

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

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
Tel.: 0575 - 54 02 54. Fax: 0575 - 51 40 48 

E-mail : postmaster@de2utphensep0stzegelhandel.nl 
Website: nttp://www.dezutphensepostzegelhandel.nl 

Openingstijden: woensdag 13.30 u. - 17.30 u. 
donderdag 10.00 u. - 17.30 u. 
vrijdag 10.00 u.-21.00 u. 

lO.OOu.-17.00 u. 

http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
http://www.filatelie.ws
mailto:postmaster@de2utphensep0stzegelhandel.nl
http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl
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Misschien met moeders mooiste, maar bij jilatelisten fleliefd- Isabelle II. 

BUITENUNDSE BLADEN 

Toch een beetje ijdel 
Koningin Isabelle II 
besteeg in 1833 op drieja
rige leeftijd de troon van 
Spanje toen haar vader 
Ferdinand VII overleed. 
Hij had dit mogelijk 
gemaakt door in 1830 de 
wet te veranderen die het 
alleen mogelijk maakte 
voor mannelijke erfge
namen om de troon te 
bestijgen. Hij passeerde 
daarmee zijn broer Carlos 
en legde de basis voor de 
zogenaamde Carlistische 
oorlogen. In 1843 ging 
Isabelle zich daadwer
kelijk met staatszaken 
bezig houden en in 1851 
verscheen ze dan ook op 
de eerste Spaanse zegels. 
Isabella was niet moeders 
mooiste, maar niet zo 
ijdel dat ze de afbeelding 
op de zegels liet retouche
ren, zoals haar Engelse 
collega Victoria. Je kan 

haar dan ook ouder zien 
worden op de opeen
volgende emissies. En 
dat waren er heel wat. 
De Spaanse posterijen 
namen het vervalsen van 
postzegels zo serieus dat 
er tot en met 1855 elk 
jaar een nieuwe emissie 
verscheen om de vorige 
te vervangen. De jaren 
daarop werd het ontwerp 
minder vaak gewij
zigd, maar werden wel 
details aangepast, zoals 
papier en watermerk. Een 
beetje ijdel was Isabelle 
overigens wel: toen ze 
de eerste gestempelde 
zegels zag verzocht ze 
de Spaanse posterijen 
dringend om poststem
pels in te voeren die haar 
afbeelding niet besmeur
den, maar die keurig om 
het gezicht heen konen 
worden geplaatst. Het 
maartnummer van Post-
historama, het blad van 
deSocifteBeleed Histoire 

NEDERLANDSTALIGE TIJDSCHRIFTEN: 
DAAN KOELEWIJN - BUITENLANDSE 
BLADEN: EDWIN MULLER 

Postale, wijdt een artikel 
aan de emissies die tot 
haar ballingschap in 1868 
zijn uitgegeven met haar 
afbeelding. Veel aandacht 
hierin voor zowel de 
postale (de houding van 
de post bleek terecht) als 
filatelistische vervalsin
gen van deze zegels. Het 
Spaanse EI Eco Filatélico 
y Numismatico heeft 
deze emissies in haar 
aprilnummer en toont 
een fraaie Sperati-verval-
sing. 

Ten onrechte genegeerd 
Het Engelse imperium 
dankte een groot deel van 
zijn glans aan de grote 
hoeveelheid koloniën. 
Deze glans kwam tot 
uiting in de vele grote 
series van deze gebieden. 
Gibbons Stamp Monthly 
wijdt maandelijks meer
dere artikelen aan deze 
gebieden. In juni is het 
de beurt aan de Giraffe-
zegels van Tanganyika. 
Het is indrul<wekkend 
wat een filatelist kan 
doen met zo'n serie. De 
waarden van 5 cent tot i 
pond geven van zichzelf 
al een fraai gekleurd 
geheel. Daarnaast zijn er 
verschillende drukplaten 
gebruikt; specialisatie in 
velrandverschijnselen is 
dus mogelijk. Het giraffe-
motiefis bovendien ook 
gebruikt op postwaarde-
stukken. 
Ook Frankrijk beschikte 
over een groot aantal 
koloniën, waarvan de 
zegels (ook in ons land) 
zeer geliefd zijn bij de 
kenners. 
Het meinummer van Col
lectors Club Philatelist 
toont een aantal fraaie 
brieven met zegels van 
de eerste emissie van JVla-
dagascar. De zegels zelf 
zijn overigens nauwelijks 
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fraai te noemen: er zijn 
zes waarden (5,10,15, 25 
centimes, i en 5 Franc) 
in zes kleuren die zijn 
ontworpen met behulp 
van de letterbak van de 
drukker. Het minder 
fraaie ontwerp maakt 
dat de zegels (overigens 
ten onrechte) lange tijd 
genegeerd zijn. Komen 
de zegels al niet erg 
algemeen voor, de brieven 
zijn ronduit schaars 
te noemen. Het meest 
voorkomend is de 25-
centimesfrankering voor 
brieven naar overzeese 
bestemmingen. Toch 
weet de auteur ook andere 
varianten te tonen. 

Nu eens met scans 
In het maartnummer van 
The Netherlands Phi
latelist wordt aandacht 
besteed aan de stuiver
stempels. Deze klassie
kers uit de Nederlandse 
eo-filatelie zijn al in 
diverse boeken in detail 
beschreven. De schrijver 
van het artikel heeft dit-

Wie mij beter kent weet 
dat ik behalve een passie 
voor filatelie ook gek ben 
op tekenfilms. De Loonei) 
Tunes behoren daarbij 
tot de echte toppers. Het 
Franse Timbres Magazine 
laat zien dat er inmiddels 
wereldwijd diverse zegels 
zijn verschenen rond dit 
thema. Gelukkig is er hier 
nog niet zo'n wildgroei 
als bij de Disney uitgiften. 
De eerste Looney Tunes-ze
gels zijn in 1972 versche
nen in het emiraat Shar-
jah. Deze zegels worden 
in het artikel omschreven 
als een illegale uitgifte. 
Niet omdat de zegels 
waarschijnlijk nooit in 
Sharjah aan de loketten 
zijn geweest, maar omdat 
het onwaarschijnlijk is 
dat de filmmaatschap
pij W ârner Bros hier 
toestemming voor heeft 
gegeven. 
Uiteraard kan het 
thuisland van de Looney 
Tunes-personages, de 
Verenigde Staten, niet 
achterblijven. Van 1997 

Amerikaanse maximumkaart met Roadrunner en Wile E Coyote. 

IUItlHliaÉkMiiMiÉÉ<lÉiMÉilltiililMlÉMÉÉlMHilÉMM*ilÉIMllMilillMliiHllMli*ÉÉHÉM^M 
Een emissie waar sommige uerzamelaars reikhalzend naar uitkijken de Girajfezecjels uan Tonijanyika 

maal voor een afwijkende 
aanpak gekozen. Hij heeft 
de stempels ingescand (in 
plaats van gefotografeerd 
of getekend) en waar mo
gelijk verduidelijkt. Hier
door worden de stempels 
duidelijk en met de juiste 
maatvoeringen weerge
geven. Voor niet-speci-
alisten is het een mooie 
inleiding en voor kenners 
een boeiende aanvulling 
op de bestaande litera
tuur. 
Getekende filmsterren 

tot 2001 verschenen fraaie 
boekjes met Bû s Bunny, 
Dqfy, Tweety & Syluester, 
Roadrunner & Coyote en 
Porky Pig. Ook Indonesië 
heeft gebruik gemaakt 
van deze ontwerpen en 
wel voor vier jaargangen 
kerstzegels. En daar is 
dus in 2009 Frankrijk bij 
gekomen met drie fraaie 
zegels, een carnet en een 
blokje ter ere van de dag 
van de postzegel. 
Beroemde beelden 
Het Paaseiland in de Stille 



Een Chileense zê cl met een 
karalrtcnstick Paaseilandbeeld 

Oceaan is nooit gekolo
niseerd geweest door een 
westerse mogendheid. 
Het is in 1722 door de 
Nederlanders ontdekt, 
maar pas in 1888 min of 
meer ingelijfd door Chili. 
Eigen zegels hebben de 
eilanden nooit gehad; er 
was tot 1953 zelfs geen 
postkantoor (behalve dan 
een militair postkantoor 
m de jaren '30). 
American Philatelist 
van april laat in haar 
cover article zien dat er 
desondanks een leuke 
collectie rond dit eiland 
is te bouwen. Een echte 
rariteit is een brief van de 
scheepschirurg George 
Cook, die vanaf het eiland 
enige brieven met een 
boot heeft meegegeven. 
Ook worden stempels 
van het eiland getoond, 
die meer dan eens een 
afbeelding tonen van 
een van de beelden waar 
het eiland beroemd om 
is geworden. Chih heeft 
meer dan honderd zegels 
uitgegeven met het eiland 
als thema. 

Tijdelijk groter 
Net na de Tweede Wereld
oorlog was Nederland 
tijdelijk een klein stukje 
groter. De Duitse plaats 
Elten en enkele dorpen 
in de omgeving Sittard 
waren van 1945 tot 1949 
bij Nederland gevoegd. 
Dit stukje geschiede
nis is terug te vinden in 
brieven met Nederlandse 
zegels verzonden uit deze 
plaatsen. In de Deutsche 
Briefmarken-Zeitung 
(nummer 9, 2009) staat 
het eerste deel van een 
artikel van Bert van Mar-
rewijk over dit onderwerp. 
Er wordt hierin een aantal 
stukken met noodstem-
pels getoond en boven
dien een propagandakaart 
waarop wordt aangegeven 
dat sommige Nederlan
ders de annexatie van een 
groter stuk Duitsland wel 
zagen zitten. 

EDWIN MULLER 

NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Mokums postzegelcafé 
Onlangs verscheen een 
glossy, uitgegeven ter gele
genheid van het 12.5-jarig 
bestaan van het Amster
damse café DIEP. Het 
magazine heet Glotzi en 
is uitgegeven door Edwin 
Suer, die samen met Rob 
Zorab en Frank Traas de 
hoofdredactie vormt. Het 
is geïllustreerd met heel 
artistiek fotowerk. Leuk, 
denkt u als zeer serieus 
lezer van Filatelie, maar 
wat hebben wij te maken 
met het koperen jubileum 
van een Amsterdamse 
kroeg? Ik zal het u uiüeg-
gen. In Glotzi worden 
allerlei aspecten behan
deld van de activiteiten 
die plaatsvinden in café 
Diep. ledere woensdag
en zaterdagochtend om 8 
uur opent de uitbaatster 
Femmie de deur van Diep 
om een aantal postzegel-
mannen, zoals ze deze 
handelaren, scharrelaars 

in postzegels en verzame
laars noemt, gelegenheid 
te geven hun hobby uit te 
oefenen en te verDIEPen. 
In een artikel getiteld 
Tandeloos betekent ujaarde-
loos, wordt een overzicht 
gegeven van het post-
zegelen van deze heren, 
terwijl ook een beschou
wing wordt gewijd aan 
de ontwikkelingen op 
de postzegelmarkt. In 
de ochtend houden ze 
zich bezig met ruilen en 
aanverwante activiteiten; 
in de middag leggen ze 
een kaartje met elkaar, 
terwijl ze worden bediend 
door de struise (woorden 
van de auteur) Femmie. 
Het nummer bevat ook 
nog een artikel over de 
Blauwe Mauritius en Leo 
Vosse vertelt hoe hij van 
postzegelverzamelaar 
filatelist werd. Eerst 
spaarde hij postzegels van 
allerlei landen, die hij in 
zijn album bevestigde met 
Sellotape. Later, toen hij 
lid werd van Dai Nippon, 
begon hij de zaak seri

euzer aan te pakken. Hij 
heeft zijn prioriteiten nu 
verlegd naar het bestude
ren van en het publiceren 
over de postale geschie
denis van Nederlands-In-
dië gedurende de Japanse 
bezetting en de Repu
bliek Indonesië voor de 
soevereiniteitsoverdracht. 
Fantastisch dat er in dit 
blad aandacht wordt be
steed aan onze hobby! De 
Amsterdammers raad ik 
aan eens een bezoelqe te 
brengen aan deze groep 
postzegelmannen. U vindt 
Café Diep aan de Nieuwe-
zijdsvoorburgwal 256. 

Doe meer met Oostenrijk 
In Grunopost (Philatelis
ten Vereniging Gronin
gen) wijst de bibliothe
caris, Carel Volckmann, 
op de vele mogelijkheden 
die het opzetten van een 
verzameling Oostenrijk 
biedt. Vooral de periode 
omstreeks 1850 is interes
sant. Oostenrijk was toen 
veel groter dan nu. In het 
zuiden bezat Oostenrijk 
een gedeelte van Noord-
Italië en een strook langs 
de Adriatische Zee. In het 
oosten grensde het aan 
het Ottomaanse (Turkse) 
Rijk en aan Servië, Roe
menië en Rusland en in 
het noorden aan Polen 
en Duitsland. Door de 
uitgestrektheid van het 
rijk werden in grote delen 
van Europa Oostenrijkse 
zegels gebruikt. Zo werd 
er in Liechtenstein tussen 
1850 en 1912 met Oosten
rijkse zegels gefrankeerd. 
Een ander voorbeeld is 
Triest, dat tot 1919 bij 
Oostenrijk hoorde. Er was 
daar zelfs een oorlogs
vloot gestationeerd. 
Om zo'n verzameling op 
te zetten moetje afstem
pelingen bestuderen, 
waarbij een historische 
atlas een waardevolle 
hulp kan zijn. Mijns 
inziens is een derge
lijk informatief artikel 
bijzonder nuttig voor de 
filatelistische vorming 
van de verzamelaars, en 
niet alleen voor die in het 

Groningse. Vandaar dat 
ik het bestaan van deze 
bijdrage van Carel graag 
aan u meld. 

Oplossing zoz 
Veel verenigingsbladen 
die we voor u doorlezen 
hebben een rubriek 
waarin lezers vragen 
kunnen stellen over 
filatelistische zaken die 
ze niet begrijpen. In 
Vraoflbaak in Iberia, het 
blad van de Kontaktgroep 
Spanje-Portugal, worden 
twee zegels getoond 
die onmiskenbaar te 
maken hebben met de 
Spaanse Burgeroorlog. 
Op de ene zegel staan een 
vliegtuig en een oorlogs
schip samen met (onder 
andere) de Argentijnse en 
Spaanse vlag; de andere 
zegel toont vier soldaten 
en de opdruk 'Voor de 
martelaren van ons ide
aal'. Hans Vinkenborg, 
een van de redacteuren 
van deze rubriek, zegt 
dat hij genoemde zegels 
in geen enkele catalogus 
kan vinden. Toch vindt hij 
de oplossing. Nadat hij 
de zegels heeft omge
draaid, ontdekt hij op de 
achterkant, gedrukt op 
de gomlaag, de tekst Viua 
Espafia! Contribuya con 10 
cts. A SU reconstruccion Centro 
Accidn Espanola, Buenos 
Aires. En daarmee wordt 
alles duidelijk. Deze 
zegels zijn in Argentinië 
uitgegeven door een par
ticuliere organisatie en ze 
hadden tot doel om geld 
bijeen te brengen voor de 
wederopbouw van Spanje. 
Vinkenborg vertelt verder 
dat hij die zegels nooit 
is tegen gekomen op de 
Europese markt, maar 
een Argentijnse hande
laar biedt ze te koop aan 
via eBay. Heel nuttig dus 
zulke rubrieken en... kijk 
ook eens naar de achter
kant van de zegels. 

Een mooi stuk 
Veel aspecten van onze 
veelzijdige hobby worden 
aan de orde gesteld in het 
blad van de Purmeren-
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der Postzegel Ruilclub. 
De naam van de vereni
ging zet je even op het 
verkeerde been. Gelukkig 
wordt er meer gedaan dan 
alleen ruilen. Het aardige 
van hun magazine is, dat 
er voor iedereen wat in te 
vinden is. Er is persoon
lijke aandacht voor indi
viduele verzamelaars. Zo 
viel mijn oog op een foto 
van oud-voorzitter Jan El-
lerbroek. Een mooi stuk, 
stond ernaast vermeld. 
Even dacht ik dat hijzelf 
daarmee werd bedoeld. 
Ik vond hem als stuk wat 
tegenvallen. Maar het 
verhaal ging over een 
poststuk dat Jan onlangs 
op de kop had getikt 
en waarover hij na enig 
speurwerk smakelijk kon 
vertellen op de clubavond. 
Ook de thematische 
filatelie komt geregeld 
aan de orde. Zo publiceert 
Piet Struik een reeks korte 
stukjes over hoe een last 
kan worden verplaatst. 
Hij geeft hierbij tips hoe 
de verschillende filate
listische elementen die 
hij bespreekt, gebruikt 
kunnen worden in veel 
thematische inzendin
gen. En dan hebben 
ze daar in Purmerend 
ook nog buitenlandse 
correspondenten in de 
personen van Trudy en 
Pieter Farenhorst. Vanuit 
het verre Canada geven 
zij commentaar op de 
verschillende emissies uit 
dat land. In een verslag 
over de gebeurtenissen 
tijdens een verenigings
bijeenkomst wordt het 
bestuur aangeduid als 
'zeer energiek'. Zou het 
daar soms in zitten dat 
het blad zo'n levendige 
indruk maakt? 

Harde werkers 
Echte volhouders zijn 
de medewerkers van de 
Aero-Philatelist, het blad 
van de vereniging De 
Vliegende Hollander. Elke 
maand komen ze met 
een nieuw nummer met 
langlopende rubrieken, 
zoals over de luchtpost 
onder invloed van oor
logsomstandigheden en 
de luchtpostgeschiedenis. 
Maar daarnaast wordt 
ook telkens een bepaalde 
persoon behandeld die 
te maken heeft met de 
luchtpost, zoals in een 
nummer dat ik onlangs 
doorwerkte; William 
Van-Lear Black. Ook § 
boekbesprekingen en een 
nieuwtjesdienst treffen 
we, naast de verenigings
mededelingen, aan in dit 
magazine. De activiteiten 



van deze club beperken 
zich echter niet alleen tot 
hun tijdschrift. Er komen 
ook geregeld boeken uit, 
geschreven door hun 
redacteuren. Ook gaan ze 
met hun tijd mee. Op hun 
website, u)u;u).dci;!ie
3endel10llander.com vindt 
u allerlei aanvullende in
formatie. In hun agenda 
staan er voor elke maand 
bijeenkomsten gepland 
onder de benaming Acti
viteitenkalender. Een solide 
vereniging, waarvan elke 
luchtpostverzamelaar lid 
behoort te zijn. 

Rechtopstaande banken 
Heel actueel in deze tijd 
van falende bankiers en 

henzelf en aan derden, 
alsook sommen van hen 
en derden incasseren.' Zo 
definieert de auteur, Ruud 
Verberne, het werk en de 
taken van een bankier. 
Dan gaat het stuk verder 
over de betaalmiddelen. 
Berst werden zeer onhan
dige betaalinstrumenten 
gebruikt zoals drievoeten, 
ketels, bijlen en vooral 
braadspitten. 
Het gebruik van munten 
ontstond in de zevende 
eeuw voor Christus in 
het koninkrijk Lydië. De 
munt werd niet uitgevon
den om de handel te ver
gemakkelijken, maar om 
betalingen door de staat 
vlotter te laten verlopen. 
De betaalmeesters van de 
Lydische koning moesten 
onder meer maandelijks 
soldij uitbetalen aan 
duizenden huurlingen. 
Eerst gebeurde dit met 
afgewogen edelmetaal en 
dat was zeer tijdrovend. 
Toen kwam iemand in 
Lydiè op het geniale idee 
om vooraf stukjes edel
metaal met het vereiste 
gewicht klaar te maken 
en te voorzien van het 
stempel van de vorst.. 

Viumd inau? waar hier zien we een voorbeeld van antiek Chinees ̂ eld. 

omvallende banken: een 
verhaal dat we lazen in 
Hermes, het bulletin van 
de Postzegelvereniging 
Griekenland. Titel: Ban
kieren stamt uit Griekenland. 
'Het beroep van een 
bankier is niet anders dan 
het werken met geld van 
anderen. Het uitienen van 
geld dat door anderen is 
gedeponeerd, is uitge
groeid tot een beroeps
activiteit, waarbij degene 
die de gelden in depot 
heeft verkregen, een ge
deelte van de in bewaring 
gegeven sommen mag be
leggen naar eigen inzicht 
en op eigen risico. Verder 
moet hij in opdracht 
betalingen uitvoeren aan 
degenen die de gelden 
hebben ingelegd, aan 

Aanvankelijke leidde deze 
manier van werken tot 
chaotische toestanden 
omdat elke stad munten 
sloeg volgens het eigen 
gewichtssysteem en met 
eigen typen. Ingewikkeld, 
als u zich realiseert dat 
Griekenland in die tijd uit 
265 stadstaten bestond. 
Zo ontstond er een nieuw 
beroep, dat van geldwis
selaar. 
Deze specialist kende de 
verschillende in omloop 
zijnde munten, kon hun 
waarde bepalen en zag of 
ze vals of echt waren. Op 
veel postale Griekse uit
giften zijn deze overblijf
selen uit het geldverkeer 
uit de Oudheid afgebeeld. 
Ze dienen als illustratie 
bij dit artikel. Verberne 

besluit zijn betoog 
met informatie over de 
Griekse Olympiadezegels 
die vanaf 25 maart i8g6 
te koop waren op de 
posticantoren. 
Vanaf die dag mochten 
de tot dan toe geldige 
postzegels niet meer wor
den gebruikt. Alleen de 
Olympiadezegels moch
ten worden gebruikt voor 
frankering. Brieven met 
andere postzegels dien
den als ongefrankeerd te 
worden behandeld. Deze 
regeling bleef van kracht 
tot 30 juni 1897. Getoond 
wordt een briefstukje 
van kort na genoemde 
datum, gefrankeerd met 
een Olympiadezegel van 
I drachme en een kleine 
Hermes van 20 L. 

Leerzame quiz 
In de bladen die we voor u 
lezen, komen we geregeld 
quizzen tegen. Een heel 
leuke troffen we aan in 
Fila Ede (De Globe afde
ling Ede). Pieter Driessen 
laat de lezers zoeken 
naar uitdrukkingen en 
gezegden op Nederlandse 
postzegels. Eerst geeft hij 
een paar voorbeelden. 
'De onbetrouwbare doel
man viste wel vaak de bal 
uit het net': hierbij past 
NVPHnummer 1763; 'De 
jeugdige kraanmachinist 
zag er afgetakeld uit': te 
zien op nummer 1852. 
Nummer 1359: 'Het bil
jarttoernooi werd wel erg 
laat afgezegd. Ze hadden 
geen andere keus'. 
Zelf moeten de lezers op 
zoek gaan naar bijvoor
beeld een passende 
postzegel bij 'De failliete 
tandarts moet telkens 
weer nieuwe geldbronnen 
aanboren. Het is om te 
huilen'. Of: 'Dever
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dwaalde paukenist werd 
spoedig opgetrommeld.' 
Ik denk dat het aardig is 
om zelf ook het een en 
ander te bedenken. Het 
is weer eens een andere 
manier van verzamelen. 
De auteur merkt op dat 
onze hobby veelzijdig en 
creatiefis. En gelijk heeft 
hij. 

De Magere Brug 
Het thema Bruggen is een 
geliefd verzamelobject bij 
veel filatelisten. 
In De Maasmond (Postze
gelclub Spijkenisse) lazen 
we een informatief artikel 
over deze oeververbindin
gen. Vooral het verhaal 
over de zogenoemde 
Magere Brug in Amster
dam viel op. Sommigen 
beweren dat de brug is 
genoemd naar de dames 
Mager. Dit waren twee 
schatrijke zussen die 
ieder aan een kant van de 
Amstel zouden hebben 
gewoond. Ze hadden de 
houten brug laten bou
wen om gemakkelijk bij 
elkaar op visite te kunnen 
gaan. 
De echte verklaring is 
wat nuchterder: vroeger 
was de brug zo smal dat 
twee voetgangers elkaar 

nauwelijks konden pas
seren. Toen het verkeer 
toenam, werd de brug 
in 1871 vervangen door 
een breder exemplaar. 
In de huidige vorm is de 
Magere Brug een houten 
dubbele ophaalbrug of 
wipbrug; de brug heeft 
negen doorvaarten. 
Een eerste versie van de 
Magere Brug werd al ge
bouwd in 1691, naar een 
ontwerp van de stadstim
merman Hans Petersom. 
Deze brug kreeg toen de 
naam van Kerkstraat
brug en was een val of 
klapbrug. 
Tenslotte merkt de niet 
vermelde auteur (maar 
misschien is het de 
redacteur van het blad, M. 
Kuijs) op dat de brug zeer 
in trek is bij verliefden en 
fotografen. 
De nietthematische ver
zamelaar zal denken, wat 
moetje met al die verhaal
tjes. Voor de thematicus 
zijn dergelijke inlich
tingen onmisbaar, want 
behalve allerlei filatelis
tisch bruggenmateriaal, 
moet hij ook thematische 
kennis tonen en die vindt 
hij/zij in zulke prachtige 
artikelen. 

DAAN KOELEWIJN 
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ONGETANDE BLAUWE PORTZEGELS 
VAN EEN GULDEN? 

D O O R L U U K G O L D H O O R N , U T R E C H T 

♦PORTZEöELNEDERIAKIP 1881
EENGULDEK 
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. Fraai gekalligra/eerd albumblad ujaarop melding ujordtgcmaalrt uan het Jcit dat de perforeermachine bij een aantal zegels van i gulden (emissie 1881) heeft gehaperd. 

De portzegelcollectie van ir 
A.D.R. Verbeek die, na tentoon
gesteld te zijn op de internatio
nale postzegeltentoonstelling 
ITEP in 1952, in een bankkluis 
verdween, kwam vanaf januari 
2008 bij Van Dieten onder de 
hamer. 
Uit die collectie kwam iets merk
waardigs naar voren. 
Op een speciaal gekalligrafeerd 
blad (o/beeW/>)gi) wordt, onder
steuncldooreen gedetailleerde 
tekening, melding gemaakt van 
het feit dat de perforeermachine 
bij een aantal vellen van de 
portzegel van 1 gulden (emissie 
1881) haperde en daardoor te 
lange zegels aanmaakte. Verbeek 
meldt drie plaatsen van gebruik: 
Delft, Eindhoven en Zaandam\ 
Van de eerste twee gaf hij in zijn 
collectie een voorbeeld. 
Deze 'te lange' portzegels 
zijn allemaalafkomstig van 
de negende horizontale rij. 
Haperingen zoals door Verbeek 
bedoeld Kwamen wel vaker voor 
, ook bij frankeerzegels, maar 
de vellen die er het resultaat van 

waren, werden door de Con
trole meestal wel ontdekt. Op 
aßoee\d'mg2 z\\r\ drie portzegels 
afgebeeld waarvan de verticale 
perforatie één gat te vroeg, één 
gat te laat en twee gaten te 
laat plaats vond^. Die zijn dus 
door de Controle niet ontdekt. 
Bij tenminste drie van deze te 
lange portzegels van 1 gulden 
is een vervalser aan het werk 
geweest: hij heeft de zegels van 
hun tanding ontdaan en ze aan 
verzamelaars aangeboden. De 
aan één zijde te brede velrand 
moest daarbij de suggestie wek

ken dat het om ongeperforeerde 
zegels ging. 
Omdat nergens in de filatelisti
sche pers over deze 'ongetande' 
zegels is geschreven, moeten we 
aannemen dat de verkoper zijn 
klanten rechtstreeks benaderd 
heeft en ze (waarschijnlijk voor 
veel geld^ heeft verkocht. 
Verbeek neeft deze vervalsing 
ontmaskerd en een paar afge
knipte zegels samen met een te 
lang, maar nog niet afgeknipt 
exemplaar in zijn verzameling 
opgenomen. De afgeknipte 
zegels had hij van de toen zeer 
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2. Portzegels u;aaruan de Controle niet ontdeirte dat er met de perforatie iets mis was. 

bekende verzamelaars, de heren 
(WolflF) de Beer en Van Niftrik 
verworven, zoals hij er fijntjes bij 
noteerde. Mogen we aanne
men dat bij deze verzamelaars 
het schaamrood op de kaken 
verscheen toen Verbeek hen 
duidelijk maakte dat ze een kat 
in de zak gekocht hadden? Dat 
zou dan ook de reden kunnen 
zijn dat er in de filatelistische 
literatuur tot heden met geen 
woord over is gerept. 
Hoeveel afgeknipte zegels er 
hebben bestaan zal wel nooit 
boven water komen, maar het 
feit dat er naar mijn weten nooit 
een op de markt gekomen is. 
doet vermoeden dat het er maar 
een paar geweest zijn. 

Noten: 
I: Het zou interessant zijn om te 
weten wie de zegel van Zaandam 
in zijn bezit heeft geliad. 
2: De zegel van i gulden is 
afkomstig uit de zestiende rij; 
van de zegels uit deze rij hadden 
dus ook 'ongetande' exemplaren 
gemaakt kunnen worden. 



WORDT ER NOG GESCOORD? 
Een avond bij 'n Poszeagl in Rijssen 

T E K S T EN F O T O ' S : M R . X 

Dit wordt een ernstig verhaal. Als 
u deze serie een beetje gevolgd 
heeft, dan kunt u zich inmiddels 
wat voorstellen bij een vereni
gingsavond. Dat het soms uiterst 
genoeglijk kan zijn. Soms ook 
stomvervelend. Meestal heb
ben de betrokkenen na afloop 
hetzelfde gevoel over dit verslag. 
Wat dat betreft zijn we het eens. 

Nu is het een aardige uitdaging 
om vóóraf al een idee te krijgen 
van wat je te wachten zal staan. 
Dan is Rijssen een aardig voor
beeld. De plaatselijke vereniging 
heeft volgens opgave ongeveer 
veertig leden en ze komt bijeen 
in het gebouw van de speeltuin
vereniging. Kijk, dan begin ik 
meteen afbeeld te krijgen. Snapt 
u? Veertig leden, dus dan doe 
je het al heel goed als er vijftien 
of twintig komen. Natuurlijk 
altijd dezelfden. Gemiddelde 
leeftijd rond de 70. In een dorp 
als Rijssen en in het gebouw van 
de speeltuinvereniging zal men 
elkaar wel kennen. Zou gezellig 
kunnen zijn. Maar het zou voor 
nieuwkomers ook een heel hoge 
drempel kunnen vormen. 

Toeval bestaat niet. Als ik net in 
de auto zit, hoor ik dat vanavond 
een voetbalwedstrijd wordt 
gespeeld tussen FC Twente en 
NAC. Het is een wedstrijd om 
een beker of zoiets, ik volg dat 
nooit zo. Rijssen ligt in Twente. 
De combinatie van deze gege
vens slaat natuurlijk nergens op, 
maar toch krijg ik meteen een 
ombestemd gevoel. Een kleine 
dorpsvereniging, voetbal is oor
log schijnt iemand eens gezegd 
te nebben (zal wel een generaal 
zijn geweest), kortom: dat gaat 
vanavond niets worden. Wat 
vervelend is, want ik wil de serie 
zo graag met een paar positieve 
verhalen afsluiten. Van verenigin

gen die groeien, bestuursleden 
die steeds wat nieuws bedenken, 
en leden die er zin in hebben. 
Krijgt u dat gevoel als u naar 
Rijssen rijdt? Met de zojuist 
opgesomde voortekenen? Nou, 
ik niet. Maar ik wil uiteraard niet 
vooringenomen binnenkomen. 
Laten we maar afwachten of we 
in Rijssen een leuk verhaaltje 
kunnen scoren. 

Inderdaad, in de speeltuin staat 
een gebouw. Daar moeten we 
zijn. In de grote zaal staan drie 
rijen schoolbanken. Daarachter 
zijn de oude mannen gezeten. 
Het bestuur zit achter de bank 
waar je in een dergelijke opstel
ling de schoolmeester venwacht. 
Aan een zijkant een lange tafel 
met een hoeveelheid veilingka
vels. Daarachter een suppoost 
met de uitstraling van iemand 
waar je geen ruzie mee wilt 
maken. Welkom in Rijssen. 
Nou, klopte mijn gevoel een 

beetje? Ik word onmiddellijk op
gemerkt. Voor het eerst in jaren 
komt er een vreemde binnen 
en men had mij uitgenodigd, 
dus dan is het zelfs in Rijssen 
wel duidelijk. Eén plus één is 
twee-nul. Dat gaat niks worden 
met NAC. Bestuursleden stellen 
zich voor en de voorzitter geeft 
aan dat hij zich niet speciaal 
voorbereid heeft. Ik betwijfel het, 
maar dat merkt u zo direct wel. 
Ik neem plaats aan de achterste 
tafel, met zicht op een zijdeur, 
waarachter een keuken met prut
telende koffie. Daar ben ik wel 
aan toe, maar ik durf er niet heen 
te lopen. Bij niemand zie ik een 
koffiekopje staan, dus het zijn èf 
geheelonthouders, óf ze wachten 
op een speciaal teken. Ik wacht 
mee. Het is vijf over acht en men 
zit in de banken te wachten. En 
door postzegelalbums te blade
ren, want dat moet ik toegeven, 
die zijn er ruimschoots. Mijn 
buurman mompelt wat voor 

zich heen. Misschien heeft hij 
het tegen zijn andere buurman, 
maar dan verwacht hij in elk 
geval geen antwoord. Plots spits 
ik mijn oren. Hoor ik dat goed? 
'Waar wachten we op? Wachten 
we soms op Mr. X? Nou, die 
mag van mien wel wegblievn. D'r 
is hier niks geen nieuws.' Geen 
woord gelogen, lezers. Er is 
hier over mij gepraat en ik word 
duidelijk verwacht. Waarom 
eigenlijk? De grensrechter achter 
de kavels ziet er uit alsof hij deze 
vereniging best in z'n eentje aan 
kan. Daar is geen X voor nodig. 
Als even later de secretaris bin
nenkomt, begrijpen we dat daar 
het wachten op was. Hij had een 
etentje op school en geeft daar 
een beschrijving van. Volgens 
mij was er bij dat eten OOK wat 
te drinken. Däär wel! Afijn, de 
voorzitter begint en gaat Mr. X 
uitgebreid welkom heten. Als 
de secretaris vervolgens vertelt 
welke verenigingsblaadjes zijn 
binnengekomen en een brief van 
'thee en thee' voorleest over de 
concurrentie met 'zand en zo', 
komt de aap uit de mouw. Hij 
kijkt mij aan en nodigt Mr. X. uit 
om eens diens mening te laten 
horen over de toekomst van de 
postzegels. De brutaliteit! Of ik 
dat wil? Nee dus. Binnen tien 
minuten heb ik nu tweemaal 
een verhaal over en tegen Mr. X 
moeten aanhoren. Begrijpen ze 
in Rijssen met dat het precies 
andersom bedoeld is? Mr. X. die 
een verhaal over de verénigings-
avond schrijft... 

Na mijn weigering gaat de 
voorzitter snel de volgende agen
dapunten af, die mijn buurman 
vervolgens keurig afvinkt in z'n 
clubblad. Gaat vanavond zeker 
het archief in. Gelukkig duurt 
het niet lang en dan bhjkt dat 
het pauze is en we aan de koffie 
mogen. Daarna zal dan de grote 
voorjaarsveiling plaatsvinden. 

Ik voel me hier als vreemdeling 
zeer umheimisch. Bekeken, maar 
niet geaccepteerd. De voorzit
ter is zo netjes om een kopje 
koflie aan te bieden, maar direct 
daarna wordt ik aangeklampt 
door een man die verklaart dat 
hij het zeer onbeleefd van me 
vind dat ik mijn mening over de 
toekomst van de postzegel niet 
wilde geven. Nee, nou wordt 'ie 
helemaal mooi! Dat de secretaris 
na een rijkelijk besproeid etentje 
een beetje in de war is, wil ik 
hem nog vergeven, maar dat nu 
een gewoon lid eventjes verhaal 



komt halen, wordt me echt te 
bar. Moet ik in de verdediging? 
Zijn die Twentenaren buiten het 
veld ook al zo aanvallend? 'ja, 
want u bent toch zeker officieel 
bondsafgevaardigde? Dan vind 
ik het onbeschoft dat u niets 
wilt zeggen.' Ik ontken in alle 
toonaarden. Brrr, het idee alleen 
al. OK, maar dan is Mr X. toch 
zeker van de KPN, meent de 
man. Ook dan had hij op de 
vraag moeten ingaan. Opnieuw 
ontken ik, het voelt alsof ik 
Petrus ben bij de verloochening 
van Jezus. Nee, ik ben ook niet 
van ING of Eneco. Maar de 
man is een volhouder Even later 
vraagt hij me wanneer het post
kantoor in Rijssen dicht gaat. Ik 
moet me beheersen om de man 
geen strafschop te geven. Dat 
postkantoor gaat toch zeker elke 
dag dicht? Maar ik loop meteen 
tegen de secretaris aan, die ook 
niet kan nalaten het jammerte 
vinden dat ik niet wilde zeggen 
hoe het er met de postzegel 
over vijfjaar voorstaat. Nee, dat 
weet ik nietl En de tussenstand 
TwenteNAC weet ik ook niet! 

Maar laten we het eens omdraai
en: hoe staat het er met deze 
vereniging over vijfjaar voor? 
Nou, daar hoefje niet voor ge
studeerd te hebben, leder die ik 
dat vraag, klaagt over het gebrek 
aan jeugd. Hoe is 't mogelijk! En 
dan vergaderen ze midden in 
een speeltuin.... 
De enige in deze zaal die ik 
ervan verdenk iets verder te 
kijken dan de eerste helft, is de 
veilinggrensrechter, die later met 
verve de veiling zal afwerken. Hij 
heeft zich tot nu toe bescheiden 
afzijdig gehouden en dat trekt 
me wel. Volgens hem wordt de 
vereniging gekenmerkt door 
een onskentons mentaliteit. 
Staat hij daarom zo de kavels te 
bewaken? Nee, dat is als service 
bedoeld. Als iemand iets te vra
gen heeft, kan hij daar meteen 
op ingaan. 

De veiling is vlotjes afgewerkt en 
de leden zijn blij dat ze net na 
negenen weer naar huis kunnen. 
Ik hoor m'n buurman mompe
len 'mooi op tied afgeloopn'. De 
stoelen worden meteen opgesta

\,\ /\ i\ (\ ,'\ ,'\ ,\ j\ /\ ;\ l\ l\ ;\ ('\ A A \ \ \ V'/, 

Beoordeling 'n Poszeagl in Rijssen 

Bezocht op 21 april 2009 
Aantal leden: 40 
Aantal aanwezigen: ong. 20 

Positief: 
Ons kent ons 
veilingmeester 
taakstraf duurt niet lang 
voldoende jeugd buiten 

Negatief: 
onvoldoende jeugd binnen 
bar bestaat uit 1 koffiekan 
gelaten sfeer 
verbale aantal 

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

émèmmk 
peld. Ze zijn blij. Blij? Misschien 
had u het gemist, maar ik veer 
op. Het lijkt wel alsof de Rijs
senaren hier met een taakstraf 
zitten. Alleen de veilingmeester 
heeft er vanavond wat van probe
ren te maken, de rest zit z'n tijd 
uit en ze zijn blij als ze weer naar 
huis kunnen. 

Ik zou het hierbij kunnen laten, 
maar u denkt toch al zo negatief 
over me en het is ook wel heel 
gemakkelijk om kritisch te zijn. Ik 
hoor ze in Rijssen al denken: zeg 
maar eens hoe het dan anders 
moet, dan. OK. Na afloop van de 
serie hoop ik hier wat uitgebrei
der op in te gaan, maar een paar 
kleine schoten voor de boeg dan 
alvast: 

Wijzig de zaalindeling. Zet de 

h 
^'W^ 

^^'9 , 

saaie schoolbanken als een stuk 
of vier, vijf zitjes neer, kleedje er 
op, schaaltje bonbons of zo. Hier 
en daar een bloemetje. Dan ziet 
zo'n zaal er meteen heel anders 
uit. Die bonbons en kleedjes 
kun je betalen van de opbrengst 
als je de lootjes gaat verkopen 
in plaats van gratis weggeven. 
Buiten hang je natuurlijk een 
spandoek met de tekst: Van
avond postzegelvereniging. 
Als iemand nieuw binnenkomt, 
vertel dan niet wie de voorzitter 
is, wie de penningmeester en 
wie de veilingmeester, maar zeg 
eerst tegen oie persoon dat je 
het fijn vind dat hij er is. Bied 
meteen koffie aan en vraag wat 
je kunt doen, wat hij van de ver
eniging wil weten of waarmee je 
hem verder op weg kunt helpen. 
Begeleid de persoon dan naar ^ 
een lid die voldoende sociaal = 
vaardig is om een onderhou ^ 
dende tafelgenoot te kunnen = 
zijn. Het is niet zo schokkend, ^ 
maar als nieuwkomer krijg je dan S 
een heel ander gevoel dan in het = 
hiervoor beschreven verhaal. ::: 

Afijn, zo schieten me nog tiental ^ 
lentipsdoorhet hoofd als ik ^ 
in de auto terug naar huis rij. " 
Schoten voor bijna open doel. 5 
Dat komt later wel. Eerst hoor ik "" 
de tussenstand: NAC staat met P ■ i 
1 O voor Maar dat zal vast nog g | | 
weiveranderen. Die Twentenaren 
geven zich zo maar niet gewon
nen. Benieuwd wat we volgende 
maand weer zullen meemaken. 
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AFLEVERING 6 6  BRIEFKAARTEN CURACAO MET OPDRUKKEN 
'12%CENT' EN '7V2CENT': PROEVEN OF MAAKWERK? 

Op 22 mei 2007 stuurde 
Peter Rozema (die helaas 
in september 2007 over
leed) mij een aangete
kende zending met onder 
andere twee briefkaarten 
van Curasao, voorzien 
van een opdruk, met de 
vraag deze voor hem te 
keuren. Het ging om 
ongebruikte kaarten met 
het zegelbeeld 'Koning 
Willem Iir, emissie 1876, 
15 cent, roodbruin op 
zeemkleurig karton. 
Op de ene kaart was de 
opdruk i2'/i cent (ajbeel
dina 1), op de andere 
waren de opdrukken i2'/i 
en 7V2 cent (qfbeeldina 2) 
aangebracht. 
De eerste vraag was: 'Zijn 
deze opdrukken echt?'. 

De tweede: 'Zijn dit dan 
normale of proefopdruk
ken of zijn deze later 
aangebracht?'. 
De moeilijkheid met het 
keuren van ongebruikt 
materiaal is altijd dat 
men niet weet hoe en 
wanneer de opdruk
ken zijn aangebracht. 
Vooral als het materiaal in 
gebruikte vorm nauwe
lijks voorhanden is. Er 
moet altijd vergelijkings
materiaal zijn en dan 
het liefst materiaal dat 
echt gebruikt is. Van de 
briefkaart met de opdruk 
'12V2 cent' zijn er echter 
maar enkele bekend, 
dus vroeg ik Peter of hij 
mij een echte gebruikte 
kaart kon bezorgen, ter 

vergelijking voor het on
derzoek en keuring. Peter 
vroeg daarop de bekende 
Curagaoverzamelaar 
John Jackson of hij zijn 
materiaal, briefkaarten 
met de opdruk 'ii'h cent', 
ter beschikking wilde 
stellen. 

Vooronderzoek 
Voor de postale geschie
denis van Curasao verwijs 
ik u graag naar het boek 
dat Frank W. Julsen en 
A. M. Benders hierover 
schreven: A Postal History 
of Curasao. In dit stan
daardwerk wordt op 
pagina 33 een deel van 
de op Curasao gebruikte 
stempels afgebeeld. 
Afbeelding 3 toont de 

twee gebruikte opdruk
ken, met de vermelding: 
'gebruikt op de oude 
briefkaarten'. 
Verder zien we op afbeel
ding 4 (pagina 590 van 
het hiervoor genoemde 
boek) de afbeeldingen 
van de briefkaart met de 
enkele j'li cent opdruk en 
de briefkaart met de beide 
opdrukken ii'li cent en 
7'/2 cent. De laatste is 
afkomstig uit de verza
meling van de bekende 
verzamelaar Broekman. 
In de veilingcatalogus van 
de NPV van september 
1983 werd de 'Broekman 
wereldverzameling' 
aangeboden; uit die cata
logus toon ik u afbeeldin
gen van de veilingkavels 
627 en 628, briefkaart 
15 cent met opdruk 'ii'li 
cent' (ajbeeldmfl 5). Erg 
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veel literatuur over deze 
opdrukken is er niet en 
vooral ontbreekt het aan 
afbeeldingen ervan. 
Voor het onderzoek 
had ik inmiddels aan 
Boudewijn Hellebrekers, 
verzamelaar van poststuk
ken, gevraagd of hij mij 
zijn gebruikte briefkaar
ten met de opdruk '772 
cent' ter beschikking 
wilde stellen. En Henk 
Vleeming zond mij des
gevraagd per email zeven 
afdrukken van de opdruk 
'7'/2cent', afkomstig van 
ongebruikte briefkaarten 
die waren aangeboden als 
veilingmateriaal. 

Onderzoek '7V2 cent' in 
kader 
Om te beginnen heb ik 
alle briefl<aarten met de 
opdruk '7'/2 cent' van 

Briefkaart. 

, , . , ,^J .». . .<f ,>ff l i i !BS5 '•'•'■'■"•'ffrTf^**^"'',1^''"''^f'f*^f'ftff^ 

Onder afbeelding 5  Pagina ^^ 
uit het boek van Julsen en Benders 
afdrukken van de tujee gebruikte op

drukken met daorbij een aantekening 

4,iJ> lu^ ^t i/p au 4M^ au. 

lil il r 

^SSj^^^Êr* 

Boven, ajbceldmg 1  Brief Boven ajbeelding 2  Briefkaart van 
kaart van 15 cent met de 15 cent met de opdrukken '12̂ /2 cent' 

opdruk'12̂ /2 cent' en'/'/j'cent 

Links ajbeelding 4 Julsen Onder, afbeelding 5  Afbeelding uit de catalogus 
en Benders, pagina 590 van de NPV (september 1983), met foto's van 
brieflcaarten met opdrukken tujee veilingkavels. 

Onder afbeelding 6  Kaart nummer 1  Stempeldatum 
21 december 1897 

te 

6 zr 

L Briefkaart ig H H 

6 

" 

28 

:msM3 

n. s^ r^ 

Afbeelding 7  Kaart nummer 2  stempcidatum 
5maorti88o. 

36 L ^j 

Afbeelding 8  Kaart nummer 5  Stempeldatum 
26 oktober 1882 

'■ c7Vv?:2>*zw^>?i*^ 
^ / • J t ^  » , ^ ^ e}" 

Afbeelding 9  Koart nummer 4  Stempeldatum 
24opnli883. 



Hellebrekers gerang
schikt op volgorde van 
gebruiksdatum. De eerste 
was afgestempeld op 21 
december 1879, de laatste 
op 12 september 1885 
(afbeeldingen 6 tot en met 
18). Ik heb de voor- en 
achterzijden van alle kaar
ten gefotografeerd en met 
behulp van macrofotogra
fie alle '7'/; cent'-opdruk-
ken vastgelegd. Verder 
heb ik met de microscoop 
foto's gemaakt van de 
linkerkant van de opdruk, 
inclusief het cijfer 7 en 
de letter 'E'. Waarom de 
letter 'E' belangrijk is zal 
ik later toelichten. 
Vervolgens werden alle 
kaarten gescand met een 
resolutie van 600 dpi. 
Uit deze scans zijn, via 
duplicering, deelafbeel-
dingen van alle 'j'li cent'-
opdrukken (in kader) 
gemaakt. Door die weer 
te dupliceren kon ik met 
deze deelafbeeldingen 
kleurenmanipulaties 
verrichten, zodat de op-

Tabel I 

kaan datum 
nr 

01 21-12-1879 
02 03-03-1880 
03 26-10-1882 
04 24-04-1883 
05 04-08-1883 
06 07-08-1883 
07 09-05-1884 
08 23-05-1884 
09 30-09-1994 
10 25-05-1885 
II 13-07-1885 
12 12-09-1885 
13 ongebruikt 

inktkleur formaat formaat kaart dikte 
opdruk/stempel opdruk (mm) kaart (mm) in micron 

zwart/zwart [fljbeelditig 24] 7,5 ƒ 8x36 120,5x87,5 2210124,5 
diepzwart/zwart 8x36 120,5' 212x87 / ^^ 16 tot 19 
vuil blauwzwart 8x36 121x86/87 2010123 
donkerblauw/zwart 8x36 120,5x87 20,5 tot 22 
zwart/zwart 8x36 117,5x85,5 20 tot 22 
zwart/zwart 8x36 120,5x86,5 23 tot 25 
zwart/zwart 8x36 120 ƒ 120,5x88 22 tot 23,5 
g jszwart/grijszwart 8x36 120,5/121x88/88,5 20 tot 21,5 
zwart/zwart 9,1/8x36') 121x87,5/88 24x26 
blauwzwart/idem 7,5 ƒx36 121,5x88,5/89,5 21 tot 24 
blauwgrijszwart/idem 7,5/8x35,5 12.5x86,5/87,5 22.5 tot 24 
groenblauw/zwart 8/8,5x36') 121x88/89 2310124,5 
zwart 8x8'') 122,5/123x87 25 tot 26,5 

gebroken 
kader/links 

nee 
nee 
V-
ja 
F 
ja 
J3 
ja 

') 
)3 
ja 
nee 

afwijking 
kapotte 'E' 

nee 
nee 
ja 
ia 
ia 
)a 
)a 
? 
ja 
)a 
? 

)a 
nee 

Noten: 
I: de opdruk is geketst afgeslagen, waardoor hij een wat hoger formaat heeft gekregen; de linker kaderlijn ontbreekt grotendeels 
2: de inkt voor de opdruk is vermengd met veel olie, hierdoor is het beeld erg 'versmeerd' (zie afbeelding 25). 
3: de opdruk is gedeeltelijk dubbel afgeslagen (links goed zichtbaar) (zie afbeelding 26) 
4: verticale opdruk. van boven naar onderen, gestempeld tussen 1879 en 1882, toen de beschadiging in de'E'van 

^ 
stempel over 
opdruk 

nee 
ja (ptst) 
nee 
ja (dat.st) 
ja (dat.st) 
ja (ptst) 
ja (dat.st) 
ja (dat.st) 
nee ; 
ja (dat.st) 
ja (dat.st) 
ja (dat.st) 
nee 

CENT'is ontstaan. 

drukken beter zichtbaar 
gemaakt werden. Door de 
gemanipuleerde beelden 
zowel op papier als op 
transparanten af te druk
ken, kon later vergeleken 
worden of de opdrukken 
verschillen vertoonden 
ten opzichte van elkaar. 

Nu moesten alle opdruk
ken en afstempelingen 
minutieus bestudeerd 
worden. Waren de op
drukken eerst op de kaar
ten aangebracht of pas 
later, over het stempel? 
Voor zover er stempels op 
de opdrukken waren aan

gebracht, bleken die alle 
onder de stempelafdruk
ken te staan. Algemene 
conclusie: de opdruk 
was eerst op de kaart 
gestempeld, waarna de 
afstempeling, voor zover 
aanwezig, daar overheen 
werd geplaatst. 

Vervolgens werden de 
kleuren van de opdruk en 
van het stempel verge
leken. De inktkleur van 
de opdruk en de daarop 
aangebrachte afstempe
ling kwam bij bijna alle 
kaarten overeen (zie 
tabel 1). Bij sommige kaar-

' rief kaart 

•^•-'^^j^ii..;. 
Afbeelding 10 - Koort nummer 5 - stcmpel-

datum 4 augustus 1883. 
Afbeelding 11 - Kaart nummer S - stempcl-

datum 7 augustus 1883. 
Afbeelding 12 - Kaart nummer 7 - stempel-

datum 9 mei 1884. 

' / g ] ^ ^ lïi'ii'fkaart. 

ïSSnmimSSnm 

Afbeelding 13 - Kaart nummer 8 - stempel-
datum23 mei 1884, 

^ ^ Briofkaart._ ' 

■3/U fytïudc^ej!./^ ^i^ 

Afbeelding 14  Kaart nummer g  stempel
datum 30 september 1884. 

Afbeelding 15  Kaart nummer 10  stcmpel
datum 25 mei 1885. 

Afbeelding 16  Kaart nummer 11  stempel Afbeelding 17  Kaart nummer 12  stempel Afbeelding 18  Koort nummer 15 
datum 13 juli 1885. datum 12 septemberiSSs. (nietgebruikt). 



ten had men blijkbaar een 
tekort aan mkt en werd 
deze 'op peil gebracht' 
door de inkt te verdun
nen met een olie-achtige 
substantie. Dat men ook 
wel eens teveel inkt op 
het inktkussen had, zien 
we bij afdrukken met een 
bijna dichtgelopen beeld. 
Uit deze gegevens kan de 
conclusie worden getrok
ken dat eerst de opdruk 
en daarna de afstempe
ling op de briefkaart werd 
aangebracht. 
De formaten en de dikte 
van de kaarten werden 
opgemeten en al deze ge
gevens werden genoteerd. 
Voor de duidelijkheid laat 
ik een paar van deze noti-
tievellen zien (afbeeldingen 
ig, 20 en 21). Door de ver
schillende opdrukken af 
te drukken op een grootte 
van 160 mm op papier en 
transparant materiaal, 
kon ik iedere opdruk 
afzonderlijk op details 
bestuderen. Daaruit bleek 

SM 

dat op een bepaald mo
ment de opdruk bescha
digingen ging vertonen. 
De linker verticale kader
lijn was in het begin rede
lijk recht en vrij dun en de 
'E' van 'CENT' onbescha
digd (qfbeeldina 22). Op 
een bepaald moment is de 
verticale lijn echter gebro
ken en het bleek dat de 
letter 'E' van 'CENT' aan 
de rechterkant van de on
derste opgaande schreef 
een deuk of inham kreeg. 
Dit is voor het eerst op de 
kaart van 26 oktober 1882 
te zien. Vanaf dat moment 
hebben alle opdrukken 
deze afwijking (zie afbeel
ding 23). Conclusie: vanaf 
1882 heeft de opdruk '7V2 
cent' een beschadigde 
letter 'E', die daardoor te 
onderscheiden valt van 
vroegere opdrukken. In 
tabel 1 ziet u een overzicht 
van de onderzochte ge
stempelde en verzonden 
briefl<aarten met de op
druk '7V2 cent', alsmede 

de ene ongebruikte brief
kaart (nummeri^). 
De gegevens uit het hier 
bedoelde onderzoek had 
ik nodig voor een verder 
onderzoek van de opdruk 
op de ter keuring gegeven 
kaart met de twee op
drukken. 

Onderzoek opdruk 
'12'/= cent' 
De bewerking van de te 
keuren briefkaarten waar
op de opdruk '1272 cent' 
was aangebracht - zie de 
ajbeeldmflen 27 (enkele) 
en 28 (dubbel) -verliep 
op dezelfde wijze als bij 
de kaarten met de opdruk 
'j'li cent': eerst foto's van 
de briefl<aarten (voor- en 
achterkant), vervolgens 
macrofoto's van de op
drukken en microscoop
foto's van delen van de 
opdruk, te weten de cij
fers ' i ' en '2' en het halfje 
C'/i') - zie aßieeldmg ig. 
Vervolgens werden de 
kaarten gescand en ge

dupliceerd en werden er 
deelillustraties gemaakt 
van de opdruk(ken) en 
afdrukken. 
De eerste afdrukken, in 
zwart, waren 155 mm 
breed. Meteen al vielen 
bepaalde afwijkingen 
op. Daarna werden de 
kleuren gemanipuleerd. 
Eerst werd de zwarte 
opdruk geprint en daarna 
werden de gemanipu
leerde kleuren afgedrukt, 
zowel op wit papier als 
op transparant materiaal. 
Deze afdrukken hebben 
een breedte van 137 mm 
[afbeeldingen 30 en 31). 
Inmiddels had ik in 
september 2007, via Peter 
Storm van Leeuwen, van 
John Jackson drie brief
kaarten met de opdruk 
'1272 cent' ontvangen. Het 
ging om één ongebruikte 
kaart (ajbeelding 32), 
een gebruikt exemplaar 
(ajbeeldin^ 33; a. voor
zijde, b. achterzijde) en 
nog een kaart met de twee 

^-ä-ifTf a> 

^sm 
C3> ^ <JS> 

opdrukken waarvan de 
opdruk '1272 cent' vals is 
(ajbeeldina 34). 
De gebruikte briefkaart 
(afbeelding 33) met de 
opdruk'1272 cent' is 
afgestempeld op 7 mei 
1877. De opdruk van deze 
kaart vertoont heel kleine 
verschillen ten opzichte 
van de opdrukken op de 
andere, ongebruikte kaar
ten. Zo IS de voet van de 
'2' op de gebruikte kaart 
bijna heel en iets puntiger 
(ajbeeldin^ 35). Het cijfer 
'2' van alle andere, onge
bruikte kaarten is zwaar
der beschadigd, stomper. 
Daarnaast zijn er nog 
andere kleine verschillen, 
zoals de onderkant van 
de breukstreep die iets 
breder is en de'2'van 
'72' die duidelijk kapot is 
bij de twee ongebruikte 
kaarten met alleen de 
opdruk '772'. 
Opvallend bij de opdruk 
van de ongebruikte 
kaarten is dat deze zowel 

Links aftieeldmg 21 - Notitieuel 
met aantekeningen betretende kaart 
nummer 10 (21e ook afbeelding 15), 
verdunde stempelmkt. 

Onder afbeelding 2 2 - Microscoopjoto's 
uan kaart nummer 1, de hnkerkaderlijn 

IS onbeschodigd en ook de 'E' Kgaaf 

Boven ajbeelding 50 -
Macro/oto uan de complete 
opdruk'1272 cent'uan de 
kaart met de enkele opdruk 

Rechts ajbeddmg 51 - No-
titieuel met aantekeningen 
betreffende de kaart met de 
enkele opdruk '12'/z cent' (21e 
ook afbeelding 27) 

-^ 1 

'j i 

Afbeelding 28 - De ter keuring voor
gelegde brieflcaart met de beide op
drukken '1272 cent' en '772 cent' 

Rechts ajbeeldmg 52 -
Ongebruikte kaart met enkele 

opdruk (collectie John Jackson) 

to 

l2/t£NT 
1 

n 



bij de kaart van John 
Jackson als bij de te 
keuren briefkaarten met 
de opdruk 'y'k cent' op 
exact dezelfde horizon
tale positie van de kaart is 
aangebracht. 
We mogen daarom 
veronderstellen dat deze 
opdrukken machinaal 
zijn gedrukt, met de bo
venkant van de kaart in de 
aanleg (afbeeldingen ^6a, 
36b en 36c). 
Met behulp van kleuren
manipulatie is onder
zocht of er verschillen in 
de gebruikte stempelinkt 
van de opdrukken te con
stateren vallen. Dat blijkt 
niet het geval te zijn (zie 
de afbeeldin̂ en 37a, 37b, 
37c en 37d). Er moet in de 
loop van het gebruik van 
deze stempelafdrukken 
weinig of geen verschil 
in samenstelling van de 
(druk?)inkt zijn geweest. 
De conclusie is dat de ge
bruikte stempelvorm van 
de opdruk 'i2'li cent' niet 

of nauwelijks aan slijtage 
onderhevig is geweest, 
omdat de opdruk slechts 
korte tijd voor gebruik op 
de te verzenden briefkaar
ten gebruikt is (ongeveer 
veertien dagen na i mei 
1877). 

Onderzoek opdruk '7V2 
cent' op de kaart met de 
opdruk '12'/= cent' 
De opdruk 'j'h cent' op 
de zogenaamd dubbel 
bedrukte kaart (afbeel
ding 38) is op dezelfde 
wijze onderzocht als alle 
andere opdrukken. Deze 
kaart heeft de afwijking 
van een gebroken kader
lijn links (ajbeeldmg 39) en 
de kapotte 'E' van 'CENT' 
(ajbeelding 40). Ook de 
zwarting van de inktkleur 
die voor de opdrukken 
'j'li cent' en 'ii'li cent' 
werd gebruikt is gelijk 
(ajbeelding 41). Op de ach
terkant van de briefkaart 
met de twee opdrukken 
is duidelijk een 'moet' 

(voelbare indruk) te zien 
van het stempel van de 
opdruk 'j'li cent' (ajbeel
dmfl 42). 
Conclusie: deze kaart is 
bedrukt c.q. voorzien van 
de opdrukken na 1882, 
omdat deze afwijking 
overeenkomt met de 
opdrukken die werden 
aangetroffen op de kaar
ten van het jaar 1882. 
Overigens is in het boek 
van Julsen en Benders 
op pagina 94 een kaart 
afgebeeld, gedateerd 17 
augustus 1881, met de 
opdruk 'y'U cent' én met 
een enigszins onduidelijk 
afdruk van de complete 
letter 'E'. 

Algehele (keurings)
conclusie 
Volgens mij zijn de beide 
gekeurde briefkaarten 
van opdrukken voorzien 
in de periode tussen 1882 
en 1895. De metalen 
stempelvormen van de 
opdrukken 'i2'/2 cent' en 

'j'li cent' waren tot 1895 
in het Postkantoor van 
Curagao aanwezig (zie 
pagina 589 van het eerder 
genoemde boek van 
Julsen en Benders). 
Voor beide briefkaarten 
zijn certificaten gemaakt. 

Dat het onderzoek veel 
tijd heeft gevergd zal dui
delijk zijn. Het resultaat 
van die arbeid is echter 
dat nu bekend is dat, als 
de kaart voorzien is van 
de opdruk 'y'h cent' met 
kapotte 'E' (zie afbeelding 
40) het beslist geen proef 
is uit de beginperiode 
van het gebruik van de 
opdruk, maar een kaart 
van veel later. 

Volgens mij zijn er geen 
proeven gemaakt in die 
beginperiode, maar heeft 
iemand de gelegenheid 
gekregen om afdrukken 
van de stempels te maken 
op al aanwezige of aange
leverde briefkaarten. 

Dankbetuiging 
Mijn dank gaat uit naar 
BoudiDijn Heilebrekers die 
mij zijn briefkaarten voor 
onderzoek ter beschik
king stelde; naar John Jock
son die zijn drie kaarten 
met de opdruk 'i2'/2 cent' 
ter beschikking stelde 
voor het onderzoek; naar 
Peter Storm van Leeuiuen 
die als intermediair tus
sen John Jackson en mij 
optrad; naar Henk Vkemmg 
die de opdrukken op on
gebruikte kaarten aanle
verde en naar mijn vrouw, 
voor het geduld dat zij 
met me had tijdens het 
onderzoek en de tijd die 
nodig was om dit artikel 
te schrijven en te voorzien 
van afbeeldingen. 

Zonder schrijtclijke toestemming 
IS het overnemen ojpublrceren 
van de m dit artikel gebruikte 
afbeeldingen niet toegestaan, met 
uitzondering van de ajbeeldingen 
5, 4, 5, 32, 55 en 54, 
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Afbeelding 35a  Gebruikte kaart met enkele opdruk, 
ajgestempeld op 7 mei 1877 (collectie John Jackson) 

Onder, afbeelding 35 Macrqfoto uan de opdruk 
'i2'/2 cent' op een gebruikte briefkaart (21e ook 

ajbeeldmg 33a). 

Afbeelding 33b  Achterzijde van een gebruikte kaart 
met enkele opdruk (zie ook afbeelding 35a} 

Rechts afbeelding 36  Drie kaarten (zie ook 27, 2^ 
en 32) met resp een enkele opdruk, een dubbele op

druk en een enkele opdruk (collectie John Jackson). De 
a/stand uan de bouenzijde van de kaarten tot aan de 
boDenzijde uan de opdrukken is steeds 28 millimeter. 

Afbeelding 34  Ongebruikte kaart met echte opdruk 
'71/2 cent' en de ualse opdruk 'i2'/2 cent' (collectiejohn 

Jackson) 

Onder afbeelding 37  Macrojoto's uan de 
kleurenmanipuloties uan de opdrukken op 
de kaarten [van bouen naor beneden) uan 

de afbeeldingen 27, 28, 32 en 33a) 

7' '•5 
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Onder, ajbeelding 39 
Microscoopjoto's uan 
de kaart uan afbeel

ding ^i, delmkerka
derlijn is gebroken en 
de 'E' IS beschadigd 

(de kaart merd 
gedruirt/gestempeld na 

vxnvA I 

Bouen. afbeelding 38 
Kaart met de opdrukken 
'12'(2 cent' en '■j\ cent' (zie 
ook afbeelding 28). 

Onder afbeelding 42  Ach
terzijde kaart met een 'moet', 

ontstaan door grote druk
spanning op de stalen stempel 

bij het a/drukken 

Bouen ajbeelding 40 
Uitucrgrotmg uan de 
beschadigde 'E' f deuk' 

of'inham' in opgaande 
schreef). 

Bouen ajbeeldmg 41 
Voorzijde kaart, 

uitvergroting (dubbele 
opdruk) ter uergelijking 

met de positie van 
de opdruk (zie ook 

afbeelding 42). 
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SAMENSTELLING: ARIE NOORLAND 
POSTBUS 21331, 3001 AH ROTTERDAM 

In deze rubriek worden zegels 
vermeld van landen die - voor 
zover dat valt na te gaan - zijn 
aangesloten bij de Wereldpost
unie (UPU). In enkele gevallen 
worden ook niet-UPU-landen 
vermeld, bijvoorbeeld als hun 
uitgiften als normale emissies 
m 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 
lö-g-'og. Natuur van Aland. 
'Inrikes' (€ 0.75), 'Europa' 
(€ 0.80) (in velletjes van tien 
met tussenvelden waarop 
resp. kiezelstenen en zeevo-
gels). Kustlandschappen bij 
resp. Föglö en Saltvik. 

29-9-'o9. 'Mijn Aland' door 
Martti Ahtisaari, ex-president 
en winnaar Vredesnobelprijs. 
'Varlden'. Vakantiehuisje aan 
water. 

ANDORRA FRANS 
i8-4-'o9. Prédellevan Prats. 
€ 1.35. Deel van altaarschil
derstuk. 
2-5-'og. Europa 2009, astro
nomie. 
€ 0.56. Nevel aan nachtelijke 
hemel. 
i6-5-'09. Renault. 
€ 0.70. Model Type A, serie 
15-

— 23-5-'o9. Schilder Maurice 
^ Utrillo (1883-1955). 
— € 0.90. Schilderij 'St. Joan de 
™ Caselles'. 
i i5-6-'og. Meren van Pessons. 
5 € 2.80. Meer en bergland-
^ schap. 

ARMENIË 
Nov. 2008. Frankeerzegels, 
Tigran de Grote. 
25, 220, 280, 350 d. In 
verschillende kleuren portret 
van Armeense koning van 
95-55 V.C. 
Nov. 2008. Dans, gezamen
lijke uitgave met Argentinië, 
70, 350 d. Resp. Armenië: 
'Hoynazan'-dans, Argen
tinië: 'Malambo sureno' 
(mannendans). 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Kroatische federatie) 
i2-5-'09. Archeologische 
kostbaarheden. 
1.50 KM. Symbool van hertog 
Stipan Vukcic Kosaca (1404-
1466). 
22-5-'o9. Mythes en flora. 
2.10; blok 2.10 KM. Balsem-
wormkruid (Tanacetum bal-
samita); balsemwormkruid 
met vrouwenportret. 

AZERBEIDZIAN 
4-5-'09. NATO*. 
0.20 m. Vlaggen van NATO 
en Azerbeidzjan. 
5-5-'o9. Zestig jaar Raad van 
Europa. 

30-5-'o9. Honderdvijftig jaar 
Franciscanerklooster in Guco 
Gora. 
0.70 KM. Gebouw. 
i-ö-'og. Mariaverschijning. 
Vijfmaal i.- KM. (samen
hangend). Verschillende 
religieuze afbeeldingen met 
betrekking tot verschijning 
van Maria in Medjugorje 
(1981). 

0.60 m. Beeldmerk en ge
bouw in Straatsburg. 
5-5-'o9. Vijftig jaar Europees 
Hof voor de Rechten van de 
Mens. 
0.60 m. Gebouw in Straats
burg en kaart. 
i-6-'o9. Zestig jaar stad 
Sumgart. 
o.10 m. Stadssilhouet. 
i-ö-'og. Vlinders, 
o.10, 0.20 m. Resp. Vanessa 
Atalanta, Papilio alexano 
Orientalis. 

BULGARIIE 
28-4-'o9. Tien jaar euro. 
I.- L. Munt met landkaart en 
nationale kleuren van euro
landen. 

• AZÖRBAYCAN 
l m^ 2009 

27-5-'09. Bulgaarse schil
ders. 
0.10,0.50, 0.60, i.-L. 
Schilderijen van resp. 
Aleksander Mustafov (1879-
1957), Konstantin Shtakelov 
(i889-i86i),VasilIvanov 
(1909-1975), Georgi Kolarov 
(1909-1996). 
28-5-'o9. Voetbalclub Loko-
motiv Sofia tachtig jaar. 
0.80 L. Supporter maakt v-
teken en beeldmerk club. 
go-s-'og. Uilen. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
i-ii-'o8. Skiclub Sarajevo 
tachtig jaar. 
2. KM. Skiër en gebouw met 
beeldmerk. 

o.10, 0.50, 0.60,1.50 L. Resp. 
Bubo bubo, Athene noctua, 
Strix uralensis, Glaucidium 
passerinum. In velletje met 
tweemaal vier zegels in 
verschillende volgorde. 

CYPRUS 
i-6-'og. Spelen van kleine 
Europese landen. 
€ 0.22, 0.34, 0.43. Grafische 
uitbeeldingen sporten resp. 
zeilen, wielrennen, tennis. 
i-ó-'og. Vijftig jaar georgani
seerde filatehe op Cyprus. 
Blok € 0.85. Wereldbol met 
kaart Cyprus. 

CYPRUS TURKS 
5-5-'og. Europa 2009, astro
nomie. 
Viermaal 0.80 NTL. Ver
schillende astronomische 
afbeeldingen. 

3H 
DUITSLAND 
2-7-'og. Vuurtorens. 
€ 0.45, 0.55. Vuurtoren, resp. 
Norderney, Dornbusch. 
2-7-'og. Vierhonderdste ge
boortedag Johannes Calvijn 
(1509-1564). 
€ 0.70. Portret van Frans-
Zwitsers protestants theo
loog en reformator. 
2-7-'og. Zeshonderd jaar 
universiteit van Leipzig. 
€ 0.55. Universiteitsgebouw 
in 1845. 

2-7-'og. Honderd jaar spoor
verkeer Sassnitz-Trelleborg. 
€ 1.45. Haven van Sassnitz in 
twintiger jaren. 

ESTLAND 
i7-4-'09. Wereldkampioen 
Andrus Veerpalen (1971). 
'Postage paid worldwide'. 
Langlaufer in actie. 

i4-5-'og. Rapina-papiermo-
len tweehonderdvijfenzeven
tig jaar. 
5.50 kr.(€ 0.35). Beeldmerk 
fabriek. 
5-6-'og. Honderdvijfentwin
tig jaar Estse vlag. 
g.-kr. (€o.58).Vlag. 

9.00 r O SP 

i8-6-'og. Vijfentwintigste 
songfestivak 
5.50 kr. (€ 0.35). Symboli
sche weergave. 
io-7-'og. Honderdvijfentwin
tig jaar Alexander-kerk. 
5.50 kr. Kerkgebouw in 
Narva. 

FAERÖER 
i6-g-'og. Rotsduiven (Co
lumbia livia). 
14.-, 36.- kr. Resp. dui-
venpaartje, duivenkop en 
vliegende duiven. 

lö-g-'og. SepaC^ 2009, land
schappen. 
10.- kr. Landschap met scha
pen en zee. 
lö-g-'og. Altaarstukken. 
6.-; 10.- kr. Resp. uit kerk 
in Vestmanna met vogels 
in boom en kandelaars met 
kaarsen; uit kerk in Hattarvik 
met drieluik van twaalf ko
perplaten. 

FRANKRIJK 
i4-5-'09. Vakantie. 
Veertienmaal 'Lettre 20g' 
in boekje. Strandstoel, 
lieveheersbeestje, tomaten, 
tennisbal, tulband, luchtbed. 



haan, bloem, frambozen, 
deurklopper, kentekenplaat, 
vlinder, bloemen, boot. 
Só'og. Kasteel de la Bätie 
d'Urfe (Loire). 
€ 0.56. Kasteel en stand
beeld. 
i56'o9. PontNeuf ingepakt 
door Christo en Jeanne
Claude. 
€ 1.35. 'Ingepakte' brug over 
de Seine in Parijs. 

i56'09. Tweeëntachtigste 
congres FFAP*. 
€ 0.56 (metvignet). Con
gresplaats Tarbes, op vignet 
paardenhoofd. 

K 1 
226'og. Bordeaux (Gi
ronde). 
€ 0.56. Beursgebouw op kade 
van rivier Gironde. 
226'og. Uitgestorven en 
bedreigde dieren. 
Velletje met € 0.56,0.56, 
0.70, o.go. Resp. pandabeer, 
neushoorn, oeros, Californi
sche condor. 

226'og. Herdenking 
verzetsheld Jean Moulin 
(i8g9i943). 
€ 0.56. Portreten woning 
waar hij werd gearresteerd. 
296'og. Honderd jaar 
luchtvaartwedstrijd Gordon 
Bennet (18411918). 
€ 0.56. Antiek vliegtuig. 

Coupe Cordon Bennett b 
d'aviatton 1909 2009 | 

^ ^ 3 ^ ' 
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FRANCE 0,56 € 

67'og. Bekende personen. 
€ 0.56. Portret schrijver en 
dichter Etienne Dolet (1509
1546). 
277'og. Honderd jaar 
geleden oversteek Kanaal per 
vliegtuig. 
€ 2.. Portret luchtvaartpio
nier Louis Blériot (1872
ig36) met vliegtuig Blériot 
XI. 

2,00€ 

[ LOUIS BIlRIOT 
f TOAVBRStf 06 LA 

GEORGIË 
i6'o8. Hoogste punt 
Kaukasus. 
0.30 L. Berg Uschba, hoogte 
4737 m
203'o9. Verenigd Georgië. 
Vel met 0.30, 0.50, 0.70 L. 
Resp. bloemen, handen en 
vlaggen, demonstratie. Op 
rand vlag van Georgië en 
landkaart. 

Karezi (19321992) Dimitris 
Hom (19211998), Nikos 
Kourkoulos (19342007), 
Thanos Kotsopoulos (1911
1994). Ook velletje met de 
negen waarden. 

2o3'og. Druiven, 
o.io, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 
0.70, 0.90 L. Lokale drui
venrassen resp. Chkhaveri, 
Aleksandrouli, Rkatsiteli, 
Ojaleshi, Tsolikouri, Tavk
veri, Saperavi. 

203'og. Kakutsa Choklok
hashvili (18881930). 
0.80 L. Portret nationale 
held. 
2o3'og. Honderdvijftig jaar 
haven van Poti. 
I. L. Havenkade met sche
pen. 
203'og. Driehonderdvijf
tigste geboortedag Sulkhan 
Saba Orbeliani (16581725). 
0.60 L. Portret prins, mon
nik, schrijver. Bekeerde zich 
in 1692 tot roomskatholi
cisme. 

GIBRALTAR 
i6'og. Europa 2009, astro
nomie. 
10, 42, 44 p, £ 1.50. Resp. 
filosoof Aristoteles (384322 
v.C), astronoom Galileo 
Galilei' (15641642), sterren
kundige Nicolaas Copernicus 
(14731543), astronoom 
Isaac Newton (16431727). In 
velletjes van tien met op rand 
voornoemde personen. 

GRIEKENLAND 
92'o9. Theater en filmac
teurs. 
€ o.01, 0.20,0.35,0.40, 0.50, 
0.57,1., 2.42, 3.50. Resp. 
Manos Katrakis (19081984), 
Dinos Illiopoulos (1915
2001), Elli Lambeti {1926
1983), Alekos Alexandrakis 
(19282005), Aliki Vougi
ouklaki (i934igg6), Tzeni 

iiS'og. Europa 2009, 
astronomie. 
e 0.70, 2.30 (samenhangend, 
doorlopend beeld). Resp. 
neutronenster, Aristarchos
telescoop. 

GROENLAND 
iiö'og. Prins Hendrik van 
Denemarken vijfenzeventig 
jaar (1934). 
8 kr. Portret prinsgemaal 
van koningin Margaretha II. 
2i6'og. Groenlandse 
komieken, I. 
15.50 kr.; blok 15.50 kr. 
Afbeeldingen uit album 'First 
Steps'. 

i7g'og. Militaire unifor
men, III, Koninklijke Marine. 
Driemaal i", driemaal 90 p. 
Resp. officier vliegdek 2009, 
kapitein 1941, tweede officier 
W^RNS* igi8, geoefend 
zeeman 1880, Koninklijke 
Marine 1805, admiraal 1795. 

GUERNSEY 
285'og. Wilde flora. 
i ,2 ,3 .4 ,5 .6 ,7 ,8 ,9p . ,£3 .  . 
Resp. Allium triquetrum, 
Malva sylvestris. Primula 
vulgaris, Anacamptis laxi
flora, Centaurium erythraea, 
Glaucium flavum, Crambe 
maritima, Hyacinthoides 
nonscripta, Calystegia sol
danella. Papaver rhoeas. 

2i6'og. Matthew Henson 
(i866ig55) honderd jaar 
geleden op Noordpool. 
9. kr. Kaart met portret 
eerste AfroAmerikaan op 
Noordpool. 
2i6'09. Zelfbestuur. 
6.25 kr. Symbolische 
uitbeelding van proces tot 
zelfbestuur. 

285'og. Europa 2009, 
astronomie. 
36, 43,51, 54, 56,77 p. Resp. 
Quasar, asteroïden, zonne
stralen en aardoppervlakte, 
Jupiter met zon, zonsverduis
tering, zonneuitbarsting in 
2 0 0 2 . 

2i6'og. Moderne kunst, III. 
6., 18., 33. kr. Resp. ijs
beren van Ivalo Abelsen, vis
senkop van Camilla Nielsen, 
gletsjer van Naja Abelsen. 

GROOTBRJTTANNIË 
i88'og. Brievenbussen. 
Velletje met i", 56, 81, 90 p. 
Resp. muurbus George V 
type B, Edward VIII Ludlow
bus, Victoriaanse Lampbus, 
muurbus Elizabeth II type A. 

HONGARIJE 
55'09. Beroemde Honga
ren, Radnóti Miklós (1909

1944)
280 Ft. Portret dichter en 
tekstregels van twee gedich
ten. 

\ 
C5 280" 

■ ? ^ 1 RADNÓTI MIKLÓS 

ig'og. Brand en reddings
diensten. 
i", 54, 56, 62, 81, go p. Resp. 
blussen van brand, chemi
sche brand, hulp bij ongeval, 
redding bij overstroming, 
speuren met hond, brandvei
ligheid. 

Sj'og. Europa 2009, astro
nomie. 
Velletje met 100, 230 Ft. 
(Beide waarden tweemaal). 
Resp. portret Italiaanse 
astronoom Galileo Galilei 
(15641642) en ruimtesonde, 
Jupiter en vier manen. Op 
rand Galileo's telescoop en 
ruimteantennes. 
225'o9. Vijfhonderdste ge
boortedag Johannes Calvijn 
(i5ogi564). 
200 Ft. Portret van Frans

Zwitsers protestants theo
loog en reformator. 
Sö'og. Tweeëntachtigste 
tentoonstelling en postze
geldag in Viségrad. 
75,100; blok 600+200 Ft. 
Resp. Romaans monument 
en details van kerk en kloos
ter van St. Andrew, gotische 
fontein en kasteeltoren; 
renaissance binnenplaats 
met fontein, keramisch 
fornuis en marmerreliëf in 
Koninklijke kapel. 

56'og. Honderdvijftigste 
geboortedag Danät Banki 
(18591922). 
300 Ft. Portret van ingeni
eur, uitvinder en lid van 
Hongaarse Academie van 
Wetenschappen. 

IERI.AND 
85'og. Volvo Ocean race 
naar Galway. 
€ 0.55; blok € 3.. Resp. 
jacht 'Green Dragon'; 'Green 
Dragon' met op rand deelne
mende zeiljachten. 

i55'og. CEPT* vijftig jaar. 
€ 0.82. Beeldmerk en 
smeedijzeren brievenbus met 
telefoondraaischijf 
2i5'o9. Europese honden
show in Dublin. 
€ 0.55 (zelfklevend). Irish 
Glen of Imaal terrier. 

EIRE 55c 

l " 
European Dog Show. Dublin 

Seo Madrai na hEorpa, Salle Älha Oiath 

i66'09. Vierhonderd jaar 
stad Kilkenny. 
€ 0.55. Kasteel van Kilkenny 
met St. John'sBrug. 
266'og. Anthony TroUope 
(18151882). 
€ .82. Portret van schrijver 
en postbeambte. 

EIRE 
82c 



ITALIË 
45'09. Bescherming cultu
reel erfgoed. 
€0.6o. Beeldmerk van 
politieafdeling met draak en 
gebouw. 
55'o9. Zestiende Spelen van 
landen rond de Middellandse 
Zee in Pescara. 
€ 0.60. Kaart van gebied met 
sporters en beeldmerk. 

msBsssBsassm 

j-y'og. Zevende verkiezin
gen van Europees parlement. 
€ 0.60. Hoofdlwartier in 
Straatsburg en Europese 
sterrenring. 

225'o9. Festival van myste
rie van Campobasso. 
€ 0.60. Schilderij met diverse 
personages uit processie. 
275'09. Kathedraal in Rieta. 
€ 0.60. Sacristie van basiliek 
tevens Diocesaanmuseum. 

295'o9. Giovanni Palatucci 
{19091945). 
€ 0.60. Portret en handteke
ning van politieofficier die in 
WOU duizenden joden redde 
van deportatie. 
66'o9. Honderd jaar Gilera
motor. 
€ 0.60. Gilera type VT 317. 

i86'o9. Honderdvijftig 
jaar geleden uitgifte eerste 
postzegel Sicilië. 
€ 0.60. Zegelopzegel: Sici
liaans zegel uit 1859 (Yvert i) 
met stempel en landkaart. 

f^grn^' oeoutoisiciiu 

ITALIA W ^ €0,60 

2o6'o9. Wereldkampioen
schap honkbal. 
Blok € 0.60 Honkballers en 
speelterrein. 
236'o9. Vierhonderdste 
sterfdag San Giovanni 
Leonardi (15411609). 
€ 0.60. Portret priester en 

apotheker in winkel. 
266'09. Serie 'Gemaakt in 
Italië', parmaham. 
€ 0.60, Ham met keurmerk 
op houten snijplank met 
op achtergrond plaats San 
Daniele del Friuli. 
27'o9. Project SMS Venetië. 
€ 0.60. Silhouet van San 
Marcoplein bij maanlicht 
en beeldmerk SMS (Saint 
Mark's Square). 
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77'o9. Herdenking opstand 
vrouwen van Carrara in 1944. 
€ 1.50. Groep vrouwen en 
medaille. 

JERSEY 
77'o9. Zeewier. 
37, 42, 45, 55, 61, 80 p. Resp. 
Ascophyllum nodosum, 
Enteromorpha sp., Dilsea 
carnosa, Ulva lactuca, Lami
naria hyperborea, Codium 
tomentosum. 

48'og. Vogels op Jersey, III, 
zangvogels. 
37, 42, 45, 55, 61, 80 p. Resp. 
Prunella modularis, Turdus 
philomelos. Troglodytes 
troglodytes, Sylvia atricapilla, 
Turdus viscivorus, Erithacus 
ribeluca. Ook velletje met 55, 
61, 80 p. in doorlopend beeld 
en velletje met de zes zegels. 

i69'o9. Landschappen op 
Jersey, II. 
37, 42, 45, 55, 61, 80 p. Resp. 
Green Island, Corey Castle, 
haven van St. Aubin's en 
Sepac*', St. Peter's Valley, La 
Roquehaven, Greve de Lecq. 

KOSOVO 
224'09. Decani klooster. 
€ I., 2.. Verschillende 
afbeeldingen van 13' eeuws 
klooster. 
95'09. Europa 2009, astro
nomic. 
€ I., 2.; blok € 2.. Resp. 
Europese sterrenring met 
man en meisje kijken door 
sterrenkijker met landkaart 
Europa, tekening van deel ra
ket en deel landkaart Europa; 
idem met op rand door
lopend beeld van raket en 
landkaart. 

KROATIË 
205'og. Driehonderdvijftig 
jaar Franciscanen in Cakovec. 
3.50 kn. Franciscanerkerk. 

gö'og. Varazdin achthon
derd jaar vrije Koninklijke 
stad. 
Blok 15. kn. Stadswapen 
uit 1564, op rand stadsge
zicht uit 1732. 
236'09. Vijfhonderdste 
sterfdag beeldhouwer Ivan 
Duknovic (14401509). 
Blok 10 kn. Beeld van evange
list Johannes. 
296'09. Zagrebjazzkwartet 
vijftig jaar. 
€ 1.20 (10.70 kn.) Drumstel 
en handen met piano. 

LETLAND 
i45'o9. Nationaal museum, 
0.35 Lvl. Museumgebouw en 
museumstukken. 
26'o9. Europese kampioen
schappen basketbal. 
34, 40, 60; blok 120 Lvl. Ver
schillende spelmomenten. 

LITOUWEN 
65'o9. Internationale 
Postzegeltentoonstelling 
Essen 2009. 
0.45 Lt. Aalscholver (Phala
crocoraxcarbo). 
235'o9. Synagoge in 
Vilnius. 
1.35 Lt. In Moorse stijl ge
bouwde synagoge uit 1903. 

36'09. Ambermuseum. 
Tweemaal 1.55 lt. (samen
hangend). Museumgebouw 
in Palanga, groot stuk amber 

'Sun Stone'. In velletje van 
twintig zegels met museum
stukken op tussenvelden en 
rand. 

LIETUVA 155 

276'o9. Muziekfestival van 
Litouwen. 
3.35 lt. Fragment van spin
klos metvogelafbeeldingen. 

JVIACEDONIË 
i54'o9. Paarden. 
20, 50 den. Verschillende 
paarden. 
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gj'og. Europa 2009, astro
nomie. 
50,100; blok 150 den. Ster
renbeelden met resp. kip en 
kuikens, man in klederdracht 
met ossen; haan. 

MALTA 
ió'og. Dertiende Spelen van 
kleine Europese landen. 
€ o.10, 0.19, 0.37, 0.67, 
1.77. Sporten resp. zeilen, 
judo, schieten, zwemmen, 
altletiek. 

JWAN 
296'o9. Cricketwedstrijd 
EngelandAustralië 2009. 
Velletje met driemaal £ i.. 
Legendarische cricketspeler 
W.C. Grace (18481915), 
beker voor winnaars Ashes 
Trophy, wedstrijd Engeland
Australië in 2005. Op rand 
trofee en cricketstadion 
Lords. 
i7'09. Vijftig jaar geleden 
muziekgroep Bee Gees 
opgericht. 
32,33,50,54,56,62,78 p., 
£ 1.28. Verschillende afbeel
dingen van platenhoezen met 
de op Man geboren broers 
Robin (1949), Maurice (1949
2003) en Barry Gibb (1946). 

iog'og. Dieren op Man. 
32. 33> 54, 90. 92 p. £1.58
Resp. haas, egels, fazanten, 
uil, haan, schapen. 
Ook velletje met de zes waar
des met op rand zwaluwen. 

MOLDAVIË 
i54'09. Zestig jaar Raad van 
Europa. 
4.50 L. Vlag met beeldmerk. 
i64'o9. Zeshonderdvijftig 
jaar Moldavië. 
1.20 L. Portret Alexander de 
Goede, vorst van Moldavië 
van 1400 tot 1432. 

illOI.'ll'iVAl,20L 

75'og. Europa2009, astro
nomie. 
4.20,4.50 L. Portretten van 
resp. astrofysicus Nicolae 
Doinci (18741956), astro
noom Galileo Galilei (1564
1642). Ook in velletje van 
tweemaal de drie zegels. 
75'og. Honderdertigste ge
boortedag Auguste Bailayre 
(18791961). 
1.20 L. Portret schilder. 
75'og. Negentigste ge
boortedag Gleb Chaikovsky 
(19191999). 
1.20 L. Portret musicoloog en 
muziekinstrumenten. 
iö'og. Kindertekeningen. 
1.20, 1.50, 5.h0.20 L. 
Verschillende tekeningen 
resp. kinderen m boom met 
huizen, kinderen in bed met 
kersen aan tak, rivier en stad. 
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MONACO 
i76'o9. Grote postzegel, 
kaarten en muntenbeurs. 
€ 0.51. Hoorn met munten, 
postzegels en kaarten. 
i76'og. Honderd jaar jeugd
herbergen. 
€ 0.90. Herberg met bomen, 
kinderen en wereldkaart. 



iSö'og. Honderd jaar zeil
schip 'Tuiga'. 
€ 0.70. Vlaggenschip van 
Monaco Yacht Club. 
i-y-'og. Start Tour de France 
20og in Monaco. 
€ 0.56. Wielrenner en beeld
merken. 

MONTENEGRO 
öz'og. Kunst door de eeuw
en heen. 
€ 0.25. Museum in Niksic. 

NOORWEGEN 
i26'og. Europa 2009, 
astronomie. 
Velletje met 10., 12. kr. 
Resp. zonneexplosie, aarde 
gezien vanaf de maan. 
i26'o9. Tweehonderd jaar 
Noorse organisatie voor 
ontwikkeling. 
12. kr. Mellcveehouder, 
viskwekerij en boerderijpaard 
voor ploeg. 

1200 NORGE, 

i26'09. Honderd jaar 
onderzeebootdienst. 
14.50,15.50 kr. Resp. eerste 
Noorse onderzeeboot 'Kob
ben', moderne onderzeeër uit 
de Ulaklasse. 

i26'og. Jaar van cultureel 
erfgoed. 
'A' (8. kr.), 'A'. Resp. radio 
uit 1950, telefooncel uit 1932. 
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OOSTENRIJK 
46'09. Slag bij Aspern en 
Essling tweehonderd jaar 
geleden. 
Blok €1.10. Aartshertog Ka
rel (17711847) op steigerend 
paard. Doorlopend beeld op 
rand. 

66'o9. Luropa 200g, astro
nomie. 
€ 0.65. Oostenrijkse nanosa
tellietTUGSATi. 
i26'09. Historisch Graz. 
€ I. Gebouwen in oude 
binnenstad, sinds 1990 op 
werelderfgoedlijst Unesco*. 
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i26'o9. Vliegveld Wiener 
Neustadt honderd jaar. 
€ 1.40. Antiek vliegtuig en 
gebouw. 

igö'og. Alpenboktor. 
€ 0.75 (in strip van vijf en op 
rol). Rosalia alpina. 
zoö'og. Spoorlijn Wache
nau honderd jaar. 
€ 0.75. Locomotief en 
wagon. 

POLEN 
304'o9. Afrikaanse dieren. 
1.55,1.95, 2.40, 3. ZI. Resp. 
cheeta, zebra, gnoe, olifant. 
Ook velletje met de vier 
waarden. 

55'og. Europa 200g, astro
nomie. 
3. ZI. Sterrenbeelden met 
ster en cijferreeksen. 
285'o9. Honderste geboor
tedag Grazyna Bacewics. 
1.55 ZI. Portret musicienne 
en componiste. 
295'og. Komische figuren 
van Jerzy Chmielewski 
(1923). 
Driemaal 1.55 ZI. Afbeel
dingen van Tytus, Romek, 
A'Tomek. 

' „ e~ i 

3O5'09. Twintig jaar ge
denkwaardige verkiezingen. 
Blok 3.75 ZI. Portret 
oudvakbondsleiden en 
expresident Lech Walensa 
(1943) met jaartal ig89. 

PORTUGAL 
3O4'09. Openbaar vervoer, 
IV. 
'A20grs', 'E20grs', 
'N 20grs'. Resp. metrowagen 
ML7 (Lissabon, igsg), dub
beldekker no. 207 (Oporto, 
igöo), elektrische tram 
(Linha de Sintra, ig57). 
i25'o9. Gezamenlijke uit
gifte met Turkije, keramiek. 
€ 0.32, 0.68. Resp. Turkse 
moskeelamp, Portugese vaas. 

Portugal 

0,32 

i75'og. Vijftig jaar Heilig
dom van Christus Koning. 
€ 0.32, 0.68; blok € 2.48. 
Resp. Monument, beeld; deel 
van beeld en brug over Taag 
met op rand doorlopend 
beeld. 

56'o9. Culinaire lekker
nijen uit Portugeessprekende 
landen. 
€ 0.32, 0.68, 0.68, 0.80, o.80; 
blok € 1.85. Resp. uit Brazi
lië, Angola, Portugal, Kaap 
Verdie, Azië; Portugal. 
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ii6'og. Portugese paarden. 
€ 0.32, 0.32, 0.57, 0.68, 0.80, 
blok € 2.50. Verschillende 
vormen van paardensport en 
gebruik van paarden resp. 
dressuur, ringsteken, stieren
vechten, hogeschoolrijden, 
spanrijden; paard met op 
rand doorlopend beeld van 
landschap met paarden. 
246'o9. Negenhonderdste 
geboortedag Don Alfonso 
Henri (iiog1185). 
€ 0.32; blok€ 3.07. Stand
beeld van graaf en koning 
van Portugal; ridder te paard 
met doorlopen beeld en tekst 
op rand. 
266'o9. Jazz in Portugal. 

€ 0.32, 0.47, 0.57, 0.68, 0.80, 
I.; blok € 3.16, Resp. trom
bonist, bomen met jazzband 
en pianotoetsen, saxofonist 
op piano met twee trommels, 
saxofonist, trompettist, saxo
foon; jazzband met op rand 
muziekinstrumenten. 

ROEMENIE 
ii5'o9. Zestig jaar Raad van 
Europa. 
6. L. Gebouw in Straatsburg 
met Roemeense en Europese 
vlag. 

255'og. Pohtiecongres van 
Europese hoofdsteden. 
I., 1.60 L. (samenhangend). 
Resp. beeldmerk politie 
Boekarest en deel stadskaart, 
deel stadskaart en politie
embleem. Ook velletje met 
tweemaal vijf zegels met op 
rand kaart Boekarest. 

26'o9. Roemenie, bron van 
Europese energie. 
0.80, 2.10, 3. L. Boeken met 
resp. elektrische verlichting 
in Timisoara, gasverlichting 
in Turda, hydroelektrische 
krachtcentrale in Donau. 
Ook velletje met de drie 
waarden. 

RUSLAND 
2i5'o9. Driehonderdste 
geboortedag koningin Ekate
rina I Alekseevna. 
Blok 25 r. Portret, met op 
rand paleis en oorkonde. 

26'o9. Volk van Kalmukkie 
vierhonderd jaar bij Rus
sische staat. 
7. r. (ruitvormig). Landswa
pen van Kalmukkie. 

SAN MARINO 
löö'og. Wijnconsortium 
dertig jaar. 
Vel met zesmaal € 0,60. 
Wijnen uit San Marino resp. 
Tessano, Brugneto, Riserva 
Titano, Caldese, Roncale, 
Moscato Spumante. Op 

rand doorlopen beeld van 
wijngaarden, druiven en 
landkaart. 

: BRUGNETO I 

i67'og. Honderdste 
geboortedag Louis Braille 
(18091852). 
€ 1.50. Woord braille, ook in 
brailleschrift. 
i67'o9. Gedenkdagen 
bekende schrijvers. 
€ 0.36, 0.85,1.40. Resp. 
tweehonderdste geboortedag 
Edgar Allan Poe (i8o9i84g): 
Auguste Daupin met zwarte 
kat en bol wol, honderdvijf
tigste geboortedag Arthur 
Conan Doyle (i85gig3o): 
Sherlock Holmes met 
speurhond, vijftigste sterfdag 
Raymond Chandler (1888
195g): Philip Marlowe met 
hoed en telefoon. 

I 
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i67'og. Spelen van de Mid
dellandse Zee. 
€ 0.60,1.40,1.70. Resp. 
atleten, wielrenners, wor
stelaars. 

SERVIË 
273'og. Bekende acteurs. 
Vel metachtmaal 22. Ndin 
en tussenvel. Portretten van 
verschillende acteurs en 
actrices. 
64'o9. Herdenkingen Servi
sche schilders. 
22., 46., 46. Ndin. Resp. 
honderdvijfentwmtigste 
geboortedag Milena Pavlovic 
Barilli (i9ogig45): zelfpor
tret met sluier, honderdste 
geboortedag Jovan Bijelic 
(i884ig64): 'Dead nature 
with parrot', Honderdvijf
tigste geboortedag Paja Jo
vanovic (i85gig57): 'Young 
woman in pink dress'. 

55'09. Europa 200g, astro
nomie. 
46., 50.Ndin. Resp. 
Antieke sterrenkijker met 
standbeeld en sterrenbeeld
en, ruimtetelescoop en ster
renbeelden. 
gS'og. Eerste steen kerk van 
St. Sava zeventig jaar geleden 
gelegd. 
22. Ndin. Orthodoxe kerk en 
icoon met St. Sava en kroon. 
205'o9. Bescherming na
tuur in Europa. 
22., 46. Ndin. Resp. Uvac



rivierkloof met vale gier 
(Gyps fulvus), landschap 
Pcinjavallei. 
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295'og. Slag bij Cegar twee
honderd jaar geleden. 
22., 46. Ndin. Resp. 
schilderij van Boza Ilic (1919
1993), portret Stevan Sindelic 
{17701809) en strijdtoneel. 

L.«>« CpoHja i 

86'og. Achthonderd jaar 
schildering kerk van de 
Maagd in Studenica. 
22. Ndin. Madonna en Kind. 

SLOVENIË 
285'o9. Europa 2009, 
astronomie. 
€ 0.90. Astrologische 
afbeeldingen in Europese 
sterrenring. 

295'09. Nieuwe merknaam: 
'I feel Slovenia'. 
'C'. Gevlochten deeghart met 
motto. 
295'og. Wereldkampioen
schap ploegen in Slovenië. 
€ 0.45. Tractor. 
295'og. Europa 200g, 
astronomic. 
€ 0.45, 0.92. Resp. man met 
kind en komeet Maticic, 
observatorium Golovec vijftig 
jaar. 
295'09. Wereldkampioen
schappen atletiek 2009 in 
Berlijn. 
€ 0.45. Silhouetten van 
atleten. 
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295'o9. Weerwolf. 
€ 0.70. Weerwolf en maan. 
295'o9. Vijftigste Jazzfesti
val van Ljubljana. 
€ 0.92. Beeldmerk festival en 
drumstokken. 

SLOWAKIJE 
26'o9. Bekende personen. 
€ 0.80. portret Zofia Bosni
akova (16091644) aristocrate 
en weldoenster. 

: 0,80 
; € 

i56'09. President Ivan 
Gasparovic {1941). 
€ I.. Portret. 

SPANJE 
46'og. Populaire dansen, 
III. 
Tweemaal € 0.43. Castilië en 
Leon: La Rueda, Baskenland: 
BI Aurresku. 
i56'og. Spaanse mode. 
Vel met viermaal € 0.32. 
Ontwerpen van Manuel Pina 
C19441994). 
i7'og. Flora en fauna. 
€ 0.32, 0.62. Vlinder (Gra
ellsia isabelae), geranium 
(Pelargonium). 
67'og. Nationaal erfgoed, 
tapijten. 
Blok € 0.78; blok 2.70. Resp. 
balspel Pelota naar ontwerp 
van Francisco de Goya (1746
1828), kegelspel naar ont
werp van Antonio Gonzalez 
Velasquez (17231793). 

io7'og. Tien jaar euro. 
Blok € I.. Spaanse euro
munt. Op rand kerkramen en 
euroteken. 

i47'o9. Verkeersveiligheid. 
€ 0.32. Fles en autowrak. 
i5'7''°9 Bekende personen. 
€ 0.32, 0.32. Portretten 
van resp. Spaans politicus 
Claudio Mayano (18091890), 
natuuronderzoeker Charles 
Darwin (18091882). 
227'og. Populaire dansen, 
IV 

€ 0.43,0.43 (metvignet). 
Resp. 'LaMufieira'(Galicia), 
'Fandango' (Andalucia). 

TSJECHIË 
65'og. Europa 2009, astro
nomie. 
17 Kc. Portret Duitse 
astronoom Johannes Kepler 
(15711630). 
^7'5"'09 Kinderzegel. 
10. Kc. Humoristische 
theaterpoppen Spejbl en 
Hurvinek. 

275'og. Vierhonderdste 
sterfdag Rabbi Judah Loew 
(15251609). 
21. Kc. Portret en raam van 
synagoge. 
i76'og. Vierhonderd jaar 
'Majesty Letter' van Rudolf II 
(15521612). 
26. Kc. Geloofsvrijheid in 
Tsjechië uitgebeeld door 
twee handen. 

CESKA REPUBLIKA J 

i76'09. Internationale 
brandweerwedstrijden CTIF* 
in Ostrava. 
17. Kc. Brandweermannen 
in actie. 

TURKIJE 
Mei 2009. Zestig jaar raad 
van Europa. 
0.80 NTL. Beeldmerk met 
Europese vlag. 
Mei 2009. Vijftig jaar 
Europese hof rechten van de 
mens. 
0.80 NTL. Lijntekening van 
gebouw in Straatsburg. 
lOS'og. Moederdag. 
0.65, 0.80,1., I. NTL. Resp. 
Vogel en hart, harten kind, 
moeder en kind, kinder en 
moederhand met bloem. 
i25'09. Gezamenlijke uit
gifte met Portugal, keramiek. 
0.80, 0.85 NTL. Resp. 
Portugese vaas, Turkse mos
keelamp. 

ÏÖRKiYE CUMHURiYETi 

ig05'og. Aankomst Atatürk 
in Samsun en het Natio
nale Congres negentig jaar 
geleden. 
Velletje met 0.25, 0.65, 0.65, 
0.80 NTL. Standbeeld en 
verschillende gebouwen. 
275'og. Ministerie van 
Transport zeventig jaar. 
0.50, 0.65, 0.80,1., I. NTL. 

Resp. schip, autobus en 
wegennet, telecommunica
tie met radiotelescoop en 
computer, trein en kaart, 
vliegtuig en brief 

56'og. Wereldmilieudag, 
vlinders. 
Vel met 0.25, 0.65, 0.80,0.8 
NTL. Resp. Aporia crataegi, 
Lassiommate megera, Ple
beius agestis, Gonepteryx 
rhamni. 

L ^ ,  «,. cüNrACt t, , u 

iS«:É^ 1 
1 

56'09. Frankeerzegels. 
0.05, o.10, 0.25, 0.50, 0.65, 
0.80, 0.85,1., 2., 4.50 NTL. 
Kemal Atatürk (18811938), 
grondlegger van moderne 
Turkije. 
i66'og. Europa 2009, 
astronomie. 
0.80,1.NTL. Resp. 
Cacabeymoskee voormalig 
astrologisch observatorium, 
astronoom All Kuscu (1403
1474) en wereldbol. 

H'RKivr c\ 

WITRUSLAND 
i55'og. Beschermde 
bloemen. 
Tweemaal 1.500 r. Scor
zonera glabra, Anemone 
sylvestris. Ook velletjes met 
vijf zegels en label. 

g6'og. Vijfenzestig jaar 
bevrijding van inval Duitse 
fascisten. 
Velletje met tweemaal 500 r. 
Overwinningsplein in Minsk 
met monument voor stads
helden, mensen met wapens 
(beeld uit 1944). Doorlopend 
beeld op rand. 
47'og. Luchtsporten. 
Tweemaal 1.500 r. Vliegtui
gen, parachutespringer en 
vliegtuig. 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
ii5'og. Universiteit van 
Algiers honderd jaar. 
15. Dh. Universiteitsgebouw. 
i35'og. Sieraden uit Zuid
Algerije. 
I., 5., 9., IC Dh. Resp. 
gesp uit SaharaAdas, ketting 
met amuletten uit Saoura, 
zilveren gespen met ketting 
uit SaharaAtlas, zilveren 
gesp uit Saoura. 

i75'09. Internationale 
telecommunicatiedag. 
15. Dh. Wereldkaart en 
kinderen op zebrapad met 
tekst 'bescherm kinderen bij 
computergebruik'. 

36'og. Zestiende Spelen van 
landen rond de Middellandse 
Zee in Pescara (Italië). 
15., 20. Dh. Resp. surfers, 
ruiter met springpaard. 
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i46'o9. Monumenten uit 
Romeinse tijd. 
15., 20., 30. Dh. Resp. 
stadspoort van Madaure, 
poorten in Khemissa, theater 
in Guelma. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
io4'o9. Wereldpostzegel
tentoonstelling in China 
2009. 
$ I.; blok $ 5. (driehoekig). 
Resp. pioen, tekening van 
pioenen. 

ARGENTINIË 
g5'og. Dr. Raul Ricardo 
Alfonsin. 
$ I.. Portret expresident 
met voorwoord voor grond
wet en handtekening. 
235'og. Raul Scalabrini 
Ortiz (18981959). 
$ I.. Portret dichter en 
schrijver. 
235'o9.150 jaar Congre
gatie van Maria Santisima del 
Huerto. 
$ I.. Schilderij met geeste
lijken die onderwijs geven. 



ASCENSION 
io-5-'og. Honderd jaar Britse 
marineluchtvaart. 
35, 35, 40, 50 c. (velletjes 
van acht in paren samen
hangend). Vliegers en 
vliegtuigen resp. Reginald 
Warneford (1891-1915) met 
Marane-Saulnier L, Richard 
Bell Davies (1886-1966) met 
Nieuport 10, Eugene Esmond 
(1909-1942) met Fairy Sword-
fish, Robert Hampton Gray 
(1917-1945) metF4U Corsair; 
op rand beeldmerk en onder
scheiding 'Victoria Cross'. 

AUSTRALIË 
23-6-'o9. Postzegeltentoon-
stelling Melbourne 2009. 
Vellletje met viermaal 
55 c. Anzac-biscuits {zie 
melding 6/446), postzegel 
op postzegel uit uitgift;e van 
26-06'og (zie hierna) resp. £ 
2.- kangoeroe met landkaart 
1913 (Yvert 15), 6/1 p. Kooka
burra 1914 (Yvert 17), Fitzroy-
tuinen in Melbourne (zie 
uitgave i4-7-'09). Op rand 
stadsbeeld van Melbourne 
bij avond met beeldmerk en 
lichtreclame van touwsprin-
gend meisje. 
26-6-'09. Australische Post 
tweehonderd jaar, II. 
Vijmaal 55 c.(samenhan-
gend). Postzegel op post
zegel resp. £ 2.- kangoeroe 
met landkaart 1913 (Yvert 
15), 5/- havenbrug Sydney 
1932 (Yvert 91), 2/2 p. vrede 
en overwinnmg 1946 (Yvert 
149), 8/2 p. aboriginal 1950 
(Yvert 174), Kookaburra 1914 
(Yvert 17). 

i-7-'09. Australische buidel-
dieren. 
$ 1.45, 2.10, 2.go, 4.20. Resp. 
Phascolarctos cinereus, 
Macropus giganteus, Tricho-
surus vulpecula, Vombatus 
ursinus. 

i4-7-'09. Australische parken 
en tuinen. 
Vijfmaal 55 c. (samenhan
gend). Fitzroy Gardens 
in Melbourne, Roma St. 
Parkland in Brisbane, David's 
Park m Hobart, Common
wealth Park in Canberra, 
Hyde Park in Sidney. 
28-7-'o9. Microscoopopna
mes van insecten. 
Vijfmaal 55 c. (samenhan

gend), $ i.io. Resp. Evania 
apendigaster, Stagomantis 
sp., Carabidae sp., Saltiidae 
sp., Hymenoptera sp., Curcu-
lionidea sp. Ook velletje met 
de zes waarden. (Afbeeldin
gen zie Norfolkeiland). 
4-8-'o9. Bedreigde dier
soorten. Gezamenlijke 
uitgave met Christmaseiland, 
Cocos(Keeling)eilanden, 
Norfolkeiland en Australisch 
zuidpoolgebied. 
Vijfmaal 55 c. Kango roe 
(Onychogalea fraenata), 
groene papegaai (Cy-
anoramphus cookii), 
subantarctische pelsrob 
(Arctocephalus tropicalis), 
blauwstaartskink (Mabuya 
qumquetaeniata), groene 
zeeschildpad (Chylonia 
mydas). Ook velletje met de 
vijf waarden. 

ii-8-'og. 'Golvende land
schappen'. 
Viermaal 55 c. Golfplaten 
als bouwmateriaal voor resp. 
watertank, traditioneel huis, 
loods, modern huis. 

BAHAMAS 
i-j-'og. Zwerfhonden, 'pot-
cake dogs'. 
15, 50, 65, 70 c. Verschil
lende honden. 

26-5-'o9. Honderdvijftig jaar 
postzegels van Bahamas. 
Velletje met viermaal 15 c. 
(verschillende achtergrond-
kleuren). Alle zegels Baha
mas I p. rood 185g Yvert i; 
op rand velletje staatsiefoto 
Koningin Victoria. 

ló-ó-'og. Honderd jaar Britse 
marineluchtvaart. 
15, 65, 70, 80 c ; blok $ 2.-. 
Vliegtuigen resp. Hawker Sea 
Hurricane, Hawker Sea Fury, 
Fairy Gannet, de Havilland 
Sea Vampire; vliegdekschip 
Empire MacKendrick, op 
rand doorlopend beeld. 

BANGLADESH 
28-5-'o9. Honderdste 
geboortedag Shamsun Nahar 
Mahmud. 

3 R. Portret van schrijver, on
derwijzer en parlementariër. 
3i-5-'o9. Nationale boom
plan tcampagne. 
3 R. Mensen met planten en 
duif 

; ^ 3 ftmtmm'tm^ TS«! 

BENIN 
i-io-'o8. Olympische Speien 
in Peking 2008. 
Vel met viermaal 200 F. 
Hardlopen, teakwondo, 
zwemmen, teal<wondo en 
schoonspringen en hard
lopen. 

BERMUDA 
2i-5-'09. Honderd jaar Derby 
Marathon. 
35, 70, 85 c , $ i.io. Resp. 
tweemaal afbeelding van 
historische winnaars, lopers 
gevolgd door motoren, groep 
hardlopers. 
ii-ö-'og. Grote zeilschepen. 
35,70, 85, g5C, $1.10,1.25. 
Resp. Etoile (Frankrijk), 
Europa (Nederland), Tecla 
(Nederland), Jolie Brise 
(Verenigd Koninkrijk), Picton 
Castle (Cookeilanden), Con
cordia (Canada) 

iü^ 
BHUTAN 
2i-3-'09. Gerestaureerde 
brug. 
20 nu. Punakha Dzong brug 
over rivier Mo Chu. 

BOLIVIA 
i'S-'og. Zegel voor gebruik 
door koeriers. 
1.50 Bs. Landkaart en beeld
merk. 
6-5-'o9. Nationalisatie van 
telecommaatschappij Entel 
een jaar geleden. 
2.-, 3.- Bs. Resp. Beeldmerk, 
Boliviaanse gezichten. 
ii'S-'og. Organisatie Arco 
Iris vijftien jaar. 
5.- Bs. Meisje en jongen met 
regenboog. 
3-6-'og. Pedagogische Uni
versiteit 'Mariscal Sucre'. 
3.- Bs. Gebouw in La Paz. 
3-6-'og. Solidariteit met 
Cuba. 
7.50 Bs. Mensen en Cu
baanse vlag. 

üuviii"' "T 

BRAZILIË 
2i-2-'o9. Persoonlijke zegels, 
staat Pernambuco. 
Twaalfmaal '1° Porte Carta 
Comercial' (zegel met label 
waarop kaart van staat of 
persoonlijke illustratie). Vlag 
van staat met beelden van 
Recife onder andere brug, 
huizen en cactussen. 
i7-4-'09. Persoonlijke zegels, 
staat Santa Catarina. 
Zesmaal '1° Porte Carta 
Comercial' (zegel met label 
waarop kaart van staat of 
persoonlijke illustratie). 
Resp. brug Hercilio Luz in 
Florianópolis, berglandschap 
bij Rastro-rivier, Duits land
huis, badplaats Camburiu, 
Hollandse molen in Joinville, 
vuurtoren van Santa Marta. 

3'5''o9' Persoonlijke zegels, 
runderras Zebu. 
Tienmaal '1° Porte Carta 
Comercial' (zegels met label 
waarop stuk vlees en glas 
melk). Achtmaal rassen Bos 
taurus indicus resp. Indu-
Brasil, Nelore Mocho, Sindi, 
Tabapua, Nelore, Gir Lei-
teiro, Gir Mocho, GirDupla 
Aptidao; onderzoeksinstituut 
voor veeteelt ABCZ*, demon
stratiepaviljoen ABCZ. 

5-5-'og. Diplomatieke be
trekkingen met Libanon. 
R$ 2.35. Portret dichter 
en schrijver Kahlil Gibrain 
(i883-ig3i) met stadsbeeld 
Beiroet, hoofdstad van het 
boek 20og. 

i4-5-'09. Persoonlijke zegels, 
staat Tocatins. 
Twaalfmaal '1° Porte Carta 
Comercial' (zegel met label 
waarop kaart van staat met 
vlag en staatswapen of 
persoonlijke illustratie). 
Resp. kathedraal op heuvel in 
Jalapäo, kathedraal in Porto 
Nacional, waterval bij Navi-
dade, kerk in Nativade, uil, 
aanlegplaats met bootje bij 
ondergaande zon, inheemse 
bloem, strand van Tartaruga 
bij zonsondergang, waterval 
bij Jalapäo, rafting op Rio 
Novo, landschap bij Jalapäo, 
strand met bootje bij zonson
dergang. 
i5-5-'09. Persoonlijke zegels, 
vliegdemonstratie-eskadron. 
Tienmaal '1° Porte Carta 
Comercial' (zegels met label 
waarop vliegtuig en con-
densspoor of persoonlijke 
illustratie). Verschillende 
afbeeldingen van vliegtuigen 
in actie. 
^5"5''°9- Vechtdans 'Ca-
poeira'. 
R$ 0.65. Dansers, vechters en 
muzikanten. 

2g-5-'o9. Juridische school 
Edésio Fernandes. 
R$ I.-. Paleis van Justitie in 
Minais Gerais met vrouw, 
zwaard en balans. 
i2-6-'og. Diplomatieke be
trekkingen met Rusland. 
R$ 2.35. Soyuz-raket met 
vlaggen van Rusland en 
Brazilië. 

BURKINA FASO 
20-2-'o9. Veertig jaar Fes-
paco*. 
6go; i.ooo F. Resp. pionier 
Afrikaanse film Sembère 
Ousmane (ig23-2007) en 
beeldmerk; beeldmerk 
organisatie. 

BURUNDI 
i-ii-'07. Prinses Diana (1961-
igg7). 
Vel met tweemaal 100, twee
maal 250, tweemaal 300 F. 
Portret, op rand Buckingham 
Palace. (correctie op melding 
'08-4/312) 

CANADA 
i-6-'og. Honderd jaar De
partement van Buitenlandse 
Zaken en Internationale 
Handel. 
54 c. Vlag en kaart van 
Noord-Amerika. 
i2-6-'og. Honderd jaar 
grenswaterverdrag Canada-
Verenigde Staten. 
Niagara-watervallen. 

6-7-'09. Bijzondere aanwij
zers langs Canadese wegen. 
Velletje met viermaal 54 c. 
Mr. PG, houten man in 
Prince George, wegwijzer 
bij Watson-meer, stenen 
momument in Hay River, 
groot paasei bij Vegreville. 
Ook in boekje met acht 
zegels (onregelmatige vorm 
en zelfklevend). 
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CHILI 
i8-5-'09. Universiteit van 
Concepcion negentig jaar. 
Tweemaal $ 310. Standbeeld 
en vlaggen, klokkentoren en 
bloemen. 

i2-6-'o9. Vijftig jaar bisdom 
van Santa Maria de los 
Angeles. 
Tweemaal $ 470. Onze 
Lieve Vrouw van de Engelen, 
kathedraal. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
2g-4-'09. Wereldtentoonstel
lingen. 
Viermaal 120 y. (samenhan
gend). Chinese paviljoens 
op resp. vroegere tentoon
stelling, onlangs gehouden 
exposities, wereldtuinbouw
tentoonstelling 2008 in 
Kunming, wereldtentoon
stelling 2010 in Shanghai. 

i-ó-'og. Weldaden van het 
vaderland. 
80; driemaal 120 y. Kinder
tekeningen. Resp. mensen 
met sterren, bergen, vogels 
en boom; astronaut in ruimte 
met Chinese vlag en raket. 
i8-6-'og. Brug in Hangzhou. 
Tweemaal 120 y. Brug, brug 
met zeeplatform. 

CHRISTMASEILAND 
4-8-'o9. Bedreigde 
diersoorten. Gezamen
lijke uitgave met Australië, 
Cocos(Keeling)eilanden, 
Norfolkeiland en Australisch 
zuidpoolgebied. 
Vijfmaal 55 c. Kangoeroe 
(Onychogalea fraenata), 
groene papegaai (Cy-
anoramphus cookii), 
subantarctische pelsrob 
(Arctocephalus tropicalis), 
blauwstaartskink (Mabuya 
quinquetaeniata), groene 

zeeschildpad (Chylonia 
mydas). Ook velletje met de 
vijfwaarden. 

COCOS(KEELING) 
EILANDEN 
4-8-'o9. Bedreigde diersoor
ten. Gezamenlijke uitgave 
met Australië, Christmas-
eiland, Norfolkeiland en 
Australisch zuidpoolgebied. 
Vijfmaal 55 c. Kangoeroe 
(Onychogalea fraenata), 
groene papegaai (Cy-
anoramphus cookii), 
subantarctische pelsrob 
(Arctocephalus tropicalis), 
blauwstaartskink (Mabuya 
quinquetaeniata), groene 
zeeschildpad (Chylonia 
mydas). Ook velletje met de 
vijfwaarden. 

COLOMBIA 
2008. Upaep*, traditionele 
feesten. 
Tweemaal $ 1.400. Schilde
rijen resp. Onafhankelijkheid 
van Cartagena, India van de 
vrijheid. 

COSTA RICA 
30-4-'09. Honderdste ge
boortedag Carlos Luis Falies 
(1909-1966). 
150 Cs. Portret schrijver en 
politiek activist. 
27-5-'09. Kinderliteratuur. 
Viermaal 190 Cs. Verschil
lende illustraties uit kinder
boeken. 

i9-6-'o9. Alberto Martén, 
stichter van solidariteitsbe
weging. 
135 Cs. Portret en beeldmerk 
beweging. 

DOMINICA 
io-4-'o9. Wereldpostzegel-
tentoonstelling in China 
2009. 
75 c , blok $ 5.-. Pioenen. 

DOMINICAANSE REPU
BLIEK 
2008. Upaep*, traditionele 
feesten. 
15.-, 25.- P. (samenhangend 
met deels doorlopend beeld) 
Mensen met muziek en vlag 
en geweer, standbeeld van 
ruiter te paard. 

ECUADOR 
3i-io-'o8. Honderd jaar 
FINA*. 
$ 0.24, 0.24, 0.30. Beeld
merk met resp. wereldkaart, 
vlinderslagzwemmer, zwem
mer onderwater. 

COHRtOS DEL ECUADOR rQ 2 4 

ii-ii-'o8. Tachtig jaar Minis
terie van Justitie. 
$ 0.25. Vlag en beeldmerk 
organisatie. 
27-ii-'o8. Veertig jaar Bouw
kamer van Guayaquil. 
$ I.-. Gebouw. 
2g-ii-'o8. Nieuwe grondwet. 
$ 0.32, 5.-. Beeldmerk Con
stitutionele Assemblee met 
resp. vlag en ondergaande 
zon, zon en silhouetten. 
i6-i2-'o8. Honderd jaar 
stadsmuseum Guayaquil. 
$ 0.60, 0.60, 2.-. Verschil
lende afbeeldingen van 
gebouw. 

i7-i2-'o8. Negentig jaar 
vriendschapsbanden tussen 
Ecuador en Japan. 
Tweemaal $ 0.30, Vulkaan 
Cotopaxi in Ecuador, berg 
Fuji in Japan. 
23-i2-'o8. Kerst. 
$ 0.30, 0.30, 0.80. Uitbeel
ding kerstverhaal met ver
schillende poppenfiguren. 
23-i2-'o8. Upaep*, traditio
nele feesten. 
Tweemaal $ o.20; tweemaal 
$ I.- (samenhangende 
paren). Feest van San Pedro 
en San Pablo met resp. 
dansende vrouwen, gitarist; 
feest 'Diablada Pillarefia' met 
verschillende maskers. 

3i-3-'o9. Behoud poolgebie-
den en gletsjers***. 
$ 0.20, 0.60. Resp. ijsbeer-
poten op ijsschots, deel 
wereldbol in water. 

EGYPTE 
2008. Vakantieplaats Hurg-
hada. 
150 P. Zwembad met palm
bomen. 
20-3-'o9. Internationale dag 
van de Franse taal. 
150 P. Wereldkaart. 
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EL SALVADOR 
3-4-'09. Honderdvijftig jaar 
Ministerie van Buitenlandse 
Zaken. 
$ o.io. Gebouw en beeld
merk met vlaggen 
4-5-'09. Presidentsverkiezin
gen 20og. 
$ o.10. Stembiljet en stembus 
met beeldmerk verkiezingen. 

FALKLANDEILANDEN 
23-4-'o9. Tweehonderdste 
geboortedag Charles Darwin 
(1809-1882). 
4, 27, 65 p., £ 1.10. Portret 
met pen en lamp, Falkland-
wolf (Canis antarcticus), 
schip Beagle, Darwin met 
hoed en Magelhaenpinguin 
(Spheniscus magellanicus). 

7-5-'09. Honderd jaar Britse 
marineluchtvaart. 
30, 50, 65 p., £ 1.10; blok 
£ 2.-. Helicopters resp. 
Aerospatiale Gazelle AHi, 
Westiand Lynx, Westland 
Wessex HU5, Westland Sea 
ICing HAS5; BAe Sea Harrier 
FRSi met op rand doorlo
pend beeld met vliegdek-
schip.. 

FILIPIJNEN 
28-4-'o9. Augustijner 
zusters. 
7 P. Oprichters van de 
orde: Dionisia Talangpaz 
(1691-1732) en Cecilia Rosa 
Talangpaz (1693-1731). 
2-5-'o9. Honderdste geboor

tedag Rodolfo S. Cornejo 
(1909-1991). 
7 P. Portret componist met 
pianotoetsen en dirigent. 

8-5-'o9. Erfgoedfestival, art 
deco-theaters. 
Viermaal 7 P. (samenhan
gend). Resp. Kings Theatre, 
Capitol Theatre, Joy Theatre, 
Scala Theatre; Lif Theatre, 
Times Theatre, Bellevue 
Theatre, Pines Theatre. 
25-5-'o9. Frankeerzegels, 
vogels. 
Viermaal 26 P. (samenhan
gend). Orthomotus castanei-
ceps, Orthomotus nigriceps, 
Orthomotus ruficeps, 
Orthomotus cuculatis. 

2-6-'09. Frankeerzegels, 
vogels. 
3.-, 4.-; viermaal 20.- P. 
(samenhangend in blok 
van vier). Resp. Eumyias 
panayensis, Monticola soli-
tarius; Prionochilus plateni, 
Dicaeum ignipectus, Di-
caeum quadricolor, Dicaeum 
haematostictum. 
5-6-'09. Ontwikkeling 
Taguig tot wereldstad. 
Viermaal 7,- P. (samenhan
gend in blok van vier). Ver
schillende oude en nieuwe 
stadsbeelden resp. stadhuis, 
fort Bonifacio, kerk, moskee. 

GAMBIA 
Febr. 2009. Verkiezingscam
pagnes in kleine plaatsen 
van VS-presidenten Lincoln 
(1809-1965) en Obama 
(1961). 
Velletje met viermaal 25.- D. 
Obama en vlag, Lincoln en 
kaart, Capitool in Washing
ton, Obama metvicepresi-
dent Biden (1942) in trein. 
Op rand portretten van 
beiden en vooraanzicht van 
trein. 
io-4-'o9. Wereldpostze-
geltentoonstellmg 2009 in 
China. 
Blok 90.- D. Chinese muur. 
Op rand doorlopen beeld en 
beeldmerk. 
30-4-'o9. Elvis Presley (1935-
1977)-
Vel met zesmaal 20.- D. Ver
schillende afbeeldingen van 
rockster met muzieknoten en 
gitaar. Op rand silhouet en 
muzieknoten. 
30-4-'o9. Bezoek paus Bene-
dictus XVI aan Kameroen. 
Viermaal 25.- D. in velleqe. 



Portret met landschap. 
i2-6-'o9. Honderd jaar 
militaire luchtvaart Verenigde 
Staten. 
Vel met negenmaal 15.- D.; 
blok 80.- D. Resp. B17 en P51 
Escort, Doolitde's B25, B24, 
P-47D, F-86F, AT-6, F80, F15, 
T38 en F117; P-38 en ME262. 

100"* Anniversary of 

-'09 - 2009 

GHANA 
io-4-'o9. Wereldpostze-
geltentoonstelling 2009 in 
China. 
i.-Ncs. Pioen. 

GRENADA 
2009. Onafhankelijkheid. 
10, 25, 50, 75 c ; blok S 6.-
Vlag van Grenada en ont
werper Anthony C. George; 
op rand doorlopend beeld 
van vlag. 
io-4-'o9. Wereldpostzegel-
tentoonstelling in China 
2009. 
75 c , blok $ 5.-. Resp. pioen, 
pioen met blad. 
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GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
23-6-'09. Wereld Natuur 
Fonds, Caribische langous
tines. 
Viermaal $ 3.- (samenhan
gend). Verschillende afbeel
dingen van langoustines met 
embleem. 

GUINEA 
io-4-'o9. Wereldpostze-
geltentoonstelling 2009 in 
China. 
1.800 F. Pioen. 

GUINEE-BISSAU 
io-4-'09. Wereldpostze-
geltentoonstelling 2009 in 
China. 
200 F. Pioen. 

GUYANA 
io-4-'o9. Wereldpostzegel-
tentoonstelling in China 
20og. 
$ 80.-. Pioen. 

HONGKONG 
25-9-'o9. Wenszegels. 
Viermaal $ 2.20. Tekeningen 
resp. bloemen met harten, 
draak en bloem, vlinders en 
hart, poppetjes met muziek-
noten. 

INDIA 
29-4-'og. Specerijen. Velletje 
met 5.-, 5.-, 5.-, 5.-, 20.- R. 
Resp. zwarte peper, kaneel, 
kardamon, kruidnagel, 
koriander met chilipeper en 
kurkuma (geelwortel). 

2g-4-'09. Honderdste 
geboortedag R. Sankar 
(1909-1972). 
5.- R. Portret ex-politicus. 
i2-5-'09. Hospitaaltrein 
Lifeline express. 
5.- R. Trein, artsen en 
patiënten. 
28-5-'09. Regiment van 
Madras. 
5.- R. Militair. 

i2-6-'09. J.J.M. Nichols Roy 
(1883-1947). 
5.- R. Portret geestelijke en 
politicus. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
i7-4-'09. Honderd jaar Britse 
marineluchtvaart. 
27, 27, 54, 54 p; bIok£ 
1.72. (Zegels in velletjes 
van acht met tussenveld en 
beeldmerk.) Vliegtuigen 
resp. Short S38, Sopwith 
Pup, Supermarme Scimitar, 
Westland Wessex; Sopwith 
Camel landt op vliegdekschip 
Furious (1917); doorlopend 
beeld op rand. 

INDONESIË 
ii-5-'og. Wereld Oceaan 
Conferentie in Noord-
Sulawesi. 
Viermaal 2.500; blok 
5.000 Rp. (zegels horizon
taal en verticaal samen
hangend in vel). Koralen, 
vissen en schildpad Resp. 
rif, Pomocanthus annularis, 
Periclimenes brevicarpalis, 
Pseudanthias evansi; Chelo-
nia mydas. 

IRAK 
i7-3-'09. Internationale 
campagne voor terugkeer van 
gestolen Iraakse oudheden, 
250, 500, 750 Din. Verschil
lende oudheden uit musea. 
29-3-'o9. Milieubehoud, 
i.ooo Din. Rokende schoor
stenen. 
22-4-'o9. Internationale cam
pagne herstel moerassen. 
10.000 Din. Vrouw in bootje 
en vliegende eenden. 

IRAN 
2i-io-'o8. Nationale export-
dag. 
650 R]s. Blokken en wereld
kaart. 
27-i-'o9. Herdenking Gaza. 
1.200 lUs. Vrouw met gehe
ven handen, hand met bloed 
en davidster met vlammen. 

i5-2-'og. Frankeerzegel. 
3.000 RJs. Kaart met Perzi
sche Golf 
3-3-'og. Martelaren van de 
republiek 'Dokouhe Stars'. 
650 ïUs. Portretten van 
commandanten van de 27 
Mohammed-divisie: Baas 
Karimi, Reza Cheraghi, 
Mohammed Hemat. 
7-3-'og. Lancering raket. 
Tweemaal 1.300 RJs.(samen
hangend). Raket en vlag, 
satelliet in baan rond aarde. 

ii-3-'og. Tiende ECO*-top-
conferentie. 
1.300 RJs. Kaart aangesloten 
landen en embleem. 
i7-3-'og. Muziekinstrumen
ten. Gezamenlijke uitgifte 
met Tadzjikistan. 
Tweemaal 650 lUs. (samen
hangend). Mannen bespelen 
verschillende instrumenten 
resp. dotaar khorasan, 
badahshon gijak. 
i7-3-'og. Nieuwjaar. 
1.300 lUs. Bloemen en ver
schillende ornamenten. 
28-4-'09. Verpleegstersdag. 
1.300 Ris. Hand met appel 
en duif 

ISRAËL 
i-i-'og. Frankeerzegels, 
Menora. 
NJS 0.30, 0.50,1.-. Zevenar-
mige kandelaar 
Mei 20og. Bezoek Paus Bene-
dictus aan Israël. 
Twee vellen met twaalfmaal 
'eigen zegels' zee en strand 
(NIS 1.60). Op tussenvelden 
van eerste vel religieuze 
plaatsen in Israël, op tweede 
vel foto's van pausbezoek. 

Op randen van beide vel
len Paus Benedictus. De 
verkoopprijs van beide vellen 
is NIS 37. 

Ml 

30-6-'og. Milieui<waliteit. 
Driemaal NJS 2.30. Geother
mische energie met fluitketel 
en deeJ wereldbol, globale 
opwarming met koekepan 
en wereldbol, zonne-energie 
met huis en zonnepanelen. 

30-6-'og. Vijftig jaar Interna
tionale harpcompetitie. 
NJS 8.50. jiarpiste en instru
ment. 
30-6-'09. Achttiende 
Maccabiah-spelen. 
NJS 5.60. VerschiJJende 
sporters. 

30-6-'o9. Frankeerzegels, 
liefde. 
'Zonder waardeaanduiding' 
(NJS 1.60). Hart. Ook uitge
geven in vel met 12 zegels en 
tussenvelden. 
30-6-'og. Dode Zee. 
NIS 2.30. Lezende bader en 
steenbok. 

JAPAN 
i-8-'o8. Feest van de prefec
turen. 
Velletje met tienmaal 50 yen 
(horizontale paren met door
lopend beeld). 
Paar i: wimpels en Sendai 
Tanabata-festival (Miagi); 
paar 2; parade met relikwieën 
en Kanda-festival (Tokyo), 
paar 3: dansers en Awa-dans-
festival (Tokushima), paar 
4: parade met praalwagens 
en Hakata Gion Yamakasa-
festival (Fukuoka), paar 5: 
drummers en Eisa-festival 
(Okinamwa). 
i2-8-'o8. Dertig jaar vriend
schapsverdrag met Volkrepu
bliek China. 
Vel met tienmaal 80 yen. 
Viermaal religieuze bouw
werken in resp. Pekmg, 
Huangshan, Dunghuan, 

Nara; tweemaal vogels Aix 
galericulata (v. en m.); voor
jaar, zomer, herfst, winter 
uitgebeeld op schilderijen 
met resp. abrikozenbloesem 
(Prunus mume) en twee 
vissen, waterlelie (Nymp-
haeaceae) en twee vissen, 
herfstbladeren en een vis, 
narcissen (Narcissus tzaetta 
var. Chinensis) en twee 
vissen. 

g-io-'o8. Internationale week 
van het brievenschrijven, 
go, iio, 130 yen. Resp. boten 
en theehuizen, reizigers 
op paarden, restaurant en 
bergen. 
23-io-'o8. Werelderfgoed. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Kaart van Tartarije uit 1570 
door Abraham Ortelius, 
mijnschacht in Ryugenji, 
ruïnes smeltovens in Shimi-

22-8-'o8. Helden uit teken
films, VIJJ Patlabor. 
Velletje met tienmaal 80 yen. ^ 
Mobile politie Ingfram Mo
del I robot, Noa Jzumimn, 
Ingram Model 2 robot, 
Shinobu Nagumo, Ingram 
Model 3 robot, verschillende 
robots,Asumo Shinohara, 
Ingram ModeJ i robot en an
dere figuren, Ingram ModeJ 2 
robot en andere figuren. 
i-og-'oS. Prefecturen en 
woonplaatsen. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Schilderijen van Taji Harada 
(1940) metTonami (Toyama), 
trouwerij in katholieke kerk 
in Yokohama (Kanagawa), 
Mojiri-meer bij Kamiminochi 
(Nagano), boeien op het land 
in Numata (Gunma) familie 
m tuin in Nara (Nara), bloe
men en boten op Mikata-
meer (Fukui), bomen op berg 
met boerderij en kinderen in 
Mashiko (Tochigi), Kinderen 
met boerderij en treinwagon 
in Tamatsukuri (Jbaraki), 
motorrijder en mensen op 
marktin Koishiwara (Fu
kuoka), brug en dorp Jtsuki 
(Kumamoto). 
i-g-'oS. Scènes in Kyoto. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Otagi Nebutsu-tempel met 
beelden, boom in herfst 
in Toriimoto-dorp, stenen 
pagodes van Adashino Nen-
butsu-tempel, mostuin bij 
Gio-tempel, Buddhabeeiden 
in Nisop-tempel, kakiboom 
en hut, Jojakko-tempel, trein 
en Sagano-spoorwegbrug, 
roeiboten op Hoyu-rivier, 
Togetsu-brug. 
26-g-'o8. Prefectuur Oita. 
Velletje met tienmaal 50 yen. 
Vier verschillende afbeeldin
gen ter gelegenheid van de 
drieénzestigste Nationale 
Sport Kampioenschappen: 
Oita-stadion, schermer, 
kajakker, hordeloper. 
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zudani, plafondschildering 
van draak van Kigami Shinto-
tombe, Rakan-ji-tempel, 
zilvermijn district Omori, 
beeld van zilveren waakhond, 
bloemen in vaas en schilderij 
met tijger in residentie in Ku-
magai, opgerolde tekening 
van zilvermijn met munt uit 
zestiende eeuw, Naito-heren-
huis in Yunotsu. 

7-io-'o8. Prefectuur Kyoto, 
zestigste verjaardag locale 
autonomiewet. 
Velletje met vijfmaal 80 yen. 
Muziekspeler, kerseboom in 
bloei, huis met rietdak, thee
plantage en pagode, beboste 
zandbank. 
i-i2-'o8. IJzer- en staalindu
strie honderdvijftig jaar. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Zes afbeeldingen (vier ver
schillende) van fabriek, vier 
afbeeldingen (twee verschil
lende) van pop met bal. 

KAAPVERDIË 
2007. Honderdste geboorte
dag Baltasar Lopes da Silva 
(1907-1989) en Manuel Lopes 
(1907-2005). 
60.-; 60.- e. Portretten van 
resp. journalist, dichter en 
taalkundige; journalist en 
schrijver. 
2007. Vulkaanuitbarstingen. 
10.-, 50.-, 55.-, 60.- e. Uit
barstingen van vulkaan Pico 
do Fogo. 

o. KAZACHSTAN 
° 25-6-'o9. Kosmos en astro-
cv, nomie. 
^ 180, 230 t. Resp. ruim-
= telescoop van Maksutov, 
^ observatorium op plateau van 
= Assy-Turgen. 

^ KENIA 
— ji-j-'og. Ceremoniële 
^ kleding. 
— 25, 65, 75, 95 Sh. Resp, El-
— molo, Ribe, Sabaot, Ogiek. 

5 KIRGIZIË 
^ 25-4-'09. Nationaal paar-

denspel. 
f ^ 4 25.-S. Manoppaardenrug 
» * ' l speelt'kok-boru'. 

jo-j-'og. Paarden van 
Kirgizië. 
16,42 50, 60 s. Verschillende 
paarden. 
20-6-'o9. Wereld Natuur 

Fonds (WWF*), Sakervalk. 
10.-, 15.-, 25.- 50.- s. 
Verschillende afbeeldingen 
Falco cherrug met embleem. 

KIRIBATI 
i2-5-'o9. Honderd jaar Britse 
marineluchtvaart. 
40, 50,75 c , $1.25; blok 
$ 3.-. (Zegels in velletjes van 
acht met tussenveld en beeld
merk.) Vliegtuigen resp. 
Gunman Avenger, Chance 
Vought Corsair, Westland 
Whirlwind, McDonnald 
Douglas Phantom; helikopter 
landt op vliegdekschip Ark 
Royal; doorlopend beeld op 
rand. 

KOEWEIT 
25-2-'o8. Nationale feestdag. 
25,150 f Resp. vrouwenkies
recht met vrouwen en stem
bus, mensen en zeilschepen. 
26-2-'o8. Zeventiende her
denkingsdag van bevrijding. 
25, 50 f. Beide met hand met 
landkaart. 
i-8-'o8. Oud Koeweit. 
25, 50,100,150, 200, 250, 
350, 500 f. Resp. trom
melaars en mannen met 
zwaarden, trommelaars en 
mannen met boot, overdekte 
straat, marktmensen in straat 
met vlaggen en wielrijders, 
man en minaretten, mannen 
op ezels in stadspoort, boten 
en strand, mensen wandelen 
door stadspoort. 

KOREA NOORD 
i6-2-'o8. Geboortedag van 
Kim Jong II, bloemen. 
Velletje met 3,12, 70,120, 
155 w. (rond zegel). Resp. 
Pyrethrum hibridura, 
Tulipa gesneriana, Adonis 
amurensis, Mathiola incana, 
Kimjongihwa begonia. Op 
rand wereldkaart. 
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i5-3-'o8. Geboorteplaats van 
Kim Jong II. 
3 w. Huis. 
i5-3-'o8. Filmkunst. 
Velletje met 3,85,135, 
170 w. Verschillende acteurs 
resp. gitaarspeler, man met 
geweer, vechtsporters, man 
met vrouw en meisjes. 
i6-3-'o8. Vijfentachtigste 
herdenking 250-mijls reis 
voor studie. 
15 w. Kaart met trein en 
mensen met vlag. 
i6-3-'o8. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
Velletje met 3,12, 30, 70 w. 
Resp. voetbal, basketbal, 
tennis, tafeltennis. 
ig-j-'oS. Beroemde perso
nen. 
85,160 w. portretten van 
resp. militair leider Choe 

Zong (1316-1388), dokter 
Hojun. 
9-4-'o8. Verkiezing van Kim 
Jong II als voorzitter van 
nationale defensiecommissie 
vijftien jaar geleden. 
12; Blok 120 w. Resp. bloem
en en vlag; portret Kim Jong 
II. 
i5-4-'o8. Internationale 
vriendschapstentoonstelling. 
3, 85,155; blok 135 w. Resp. 
kruik en olielamp, geschil
derde haan, troon; vaas. 
2i-4-'o8. Noord-zuid confe
rentie zestig jaar. 
12 w. Gebouw. 
8-5-'o8. Paddestoelen. 
12, 50,135,155 w. Amanita 
muscaria, Armillarielle mel-
lea, Macrolepota procere, 
Tricholoma terreum. 
25-5-'o8. Gebouwen op berg 
Ryongak. 
35,155 w. Verschillende 
gebouwen. 

KOREA ZUID 
25-5-'o9. Frankeerzegel. 
2.000 w. Bronzen pagode 
2-6-'o9. Koreaanse cartoon 
honderd jaar. 
250 w. Komische figuren uit 
verschillende publicaties. 

i2-6-'og. Oorbellen, 
gezamenlijke uitgave met 
Kazachstan en Mongolië. 
Driemaal 250 w. Oorbellen 
uit resp. Korea, Mongolië en 
Kazachstan. 
26-6-'o9. Werelderfgoed in 
Zuid-Korea. 
Blok met tweemaal 250 w. 
Lavagrotten op eiland Jeju. 
Op rand deel landkaart en 
vulkaankrater. Ook velletje 
met viermaal beide zegels 
(samenhangend). 
30-7-'og. Week van de 
filatelie. 
Velletje met tweemaal 
250 w. (driehoekige zegels). 
Zegel op zegel: Korea 1900 
Yvert 17, Zuid-Korea 1969 
Yvert 522. 

LIBERIA 
io-4-'og. Wereldpostze-
geltentoonstelling 200g in 
China. 
$ 32.-; velletje met viermaal 
$ 35.-; velletje met viermaal 
$35--; 
velletje met tweemaal $ 65.-. 
Resp. pioen; Chinese plaat
sen en landschappen resp. 
panda in Chengdu, meer in 
Hangzhou, bonsaituin in 
Suzhou, rivier in Nanjing; 
zomersporten Olympische 
Spelen Peking 2009 resp. 
wielrennen, tennis, water
polo, handbal; witte pioen, 
roze pioen. 

4-5-'o9. Bezoek paus Bene-
dictus XVI aan Kameroen. 
$ 60.-. Paus en vlag. 
4-5-'09. Tweehonderdste 
geboortedag Felix Mendels
sohn Bartholdy (1809-1847). 
Vel met zesmaal $ 50.-. Por
tret op twaalfjarige leeftijd, 
portret van Mendelssohn's 
zuster Fanny, voorstelling 
Thomasschule in Leizig, 
conservatorium van Leipzig, 
portret van Mendelssohn 
door James Warren, tekeing 
van Mendelssohn van reis 
naar Schotland. 
4-5-'og. Elvis Presley. 
Velletje met viermaal $ 65.-; 
viermaal blok $ 160.-. Ver
schillende afbeeldingen van 
rockster en acteur. 

4-5-'09. Amerikaanse presi
denten. 
Vel met vijftien zegels van 
$ 20.-; vel met vijftien zegels 
van $ 20.-; vel met vijftien ze
gels van $ 20.-; blok $ 320.-. 
Portret, vlag en handtekening 
van resp. George Washing
ton, John Adams, Thomas 
Jefferson, James Madison, 
James Monroe, John Quincy 
Adams, Andrew Jackson, 
Martin van Buren, William 
Henry Harrison, John Tyler, 
James Knox Pol, Zacharia 
Taylor, Miljard Fillmore Fran
klin Pierxe, James Buchanan; 
Abraham Lincoln, Andrew 
Johnson, Ulysses Grant, 
Rutherford Hayes, James 
Garfield, Chester Arthur, 
Grover Cleveland, Benjamin 
Harrison, Grover Cleveland, 
William McKinley, Theodore 
Roosevelt, William Howard 
Taft, Woodrow Wilson, 
Warren Harding, Calvin 
Coolidge; Herbert Hoover, 
Franklin Roosevelt, Harry 
Truman, Dwight Eisenhower, 
John Kennedy, Lyndon John
son, Richard Nixon, Gerard 
Ford, James Carter, Ronald 
Reagan, George H. W. Bush, 
William Clinton, George W. 
Bush, Barack Obama, presi
dentieel zegel; Portet Obama 
met vlag, op rand Witte Huis 
en zegel. 

MACAU 
i-6-'og. Seng Yu, idiomen III. 
1.50,1.50, 3.50, 3.50 ptcs.; 
blok 10 ptcs. Resp. boom 
met vogels, boom met muur 
en slapende man, man met 
zwaard, tafel met schrijvende 
man; boot met op rand door
lopend beeld. 

MALEISIË 
ig-5-'o9. Palmbomen. 

Driemaal 50 s.; blok 3.- RM. 
Resp. Licuala grandis, Cary-
ota mitis, Livistonia saribus; 
Livistonia endauensis en Jo-
hannessteijsmannia akifrons 
met op rand bladmoties en 
bloesem. 

MAROKKO 
i5-4-'og. Dertig jaar Univer
siteit Cadi Ayyad. 
3.15 Dh. Beeldmerk van 
universiteit in Marrakech. 
22-4-'og. Tachtig jaar suiker
industrie in Marokko. 
3.25 Dh. Poort en suikerriet
plantage. 

4-5-'09. Nationale theater
dag. 
3.25 Dh. Masker met Arabi
sche tekst en toneelgordijn. 
i5-5-'og. Internationaal jaar 
van de astronomie. 
Astronoom Galileo Galilei 
(1564-1642) met sterrenkij
ker, satelliet en schotelont
vanger. 
i7-5-'09. Bescherm kinderen 
bij computergebruik. 
7.80 Dh. Computer met 
kinderen, wereldkaart en 
twee handen. 

MARSHALLEILANDEN 
i4-4-'o9. Robert Peary 
honderd jaar geleden op 
Noordpool. 
Viermaal $ -.42 (samen
hangend in blok van vier). 
Portretten van poolreizigers 
resp. Elisha Kent Kane (1820-
1857), Robert E. Peary (1856-
ig20) en Matthew A. Henson 
(1866-1955), Adolphus 
Washington Greely (1844-
ig35). Vilhjalmur Stefansson 
(1879-1962). 
2i-4-'og. Amerikaanse 
indianen. 
Velletje met twaalfmaal 
$ -.44. Portretten van Black 
Hawk, Colorow, Looking 
Glass, Dull Knife, Mangas 
Coloradas, Red Cloud, Litde 
Raven, Black Kettie, Standing 
Bear, Littie Crow, Seatüe, 
Washakie. 



284'o9 Amerikaanse 
luchthelden. 
Vel met zestienmaal $ .44, 
Vijftien portretten met 
vliegtuigen, resp. Richard I. 
Bong (19201945), Charles 
'Chuck' Yeager (1923), 
Lauris Norstad (19071988), 
William 'Billy' Mitchell 
(18791936), Curtis E. Lemay 
(19061990), Edward Henry 
O'Hare (19141943), Claire L. 
Chennault (18931958), Ge
orge C. Kenny (18891977), 
James 'Jimmy' Doofittle 
(18961993), Paul W. Tibbits 
Jr. (19152007), Benjamin O. 
Davis Jr. (19122002), Carl 
'Tooey' Spaatz (18911974), 
Ira C. Eaker (18961987), 
Edward 'Eddie'Rickenbacker 
{18901973), Henry 'Hap' 
Arnold (18561950), kaart 
van Marshalleilanden. 
25'o9. Vijfentwintig jaar 
postdienst Marshalleilanden. 
Blok $ .44. Landkaart en 
zeilkano. 
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ii5'09. Oceaanleven, 
zeedieren. 
$ .28, .44, .88, .98,1.22. 
Resp. Chaetodon semilar
vatus, Holocanthus ciliaris, 
Pomacentridae amphiprioni
nae, Asteroidea sp., Orcinus 
orca. 

i6'o9. Sterrenbeelden. 
Vel met twintigmaal $ .44. 
Antinous, Arend, Kreeft, 
Kleine Hond, Leeuw, Altaar, 
Sextant van Urania, Cepheus, 
Paradijsvogel, Indiaan, 
Kleine Beer, Kraanvogel, 
Centaur, Walvis, Vliegende 
Vis, Wolf, Veulen, Draak, Os
senhoeder. Schorpioen. 
i86'09. Rozen. 
Vijfmaal $ .44 (samenhan
gend). Rozenvarièteiten resp. 
'Summertime', 'Champagne 
Moment', 'Tickled Pink', 
'Sweet Haze', 'Lucky!'. 

MAURETANIË 
2008. Sieraden. 
100, 220, 370, 440 um. Resp. 
halskettingen, armbanden, 
kralen, armbanden. 
2008. Mijnbouw en oliewin
nmg. 
100, 280, 310, 370 um. Resp. 
ijzermijn, olieplatform, 
kopermijn, goudmijn. 

MEXICO 
i55'09. Dag van de onder
wijzer 2009. 
$ 6.50. Onderwijzeres met 
leerlingen. 

26'og. Nationale Bank 
honderdvijfentwintig jaar. 
Velletje met zesmaal $ 6.50. 
Gebouwen uit Spaanse tijd: 
paleis van de graven van 
San Mateo Valparaiso, grote 
binnenplaats met bogen van 
hetzelfde paleis, paleis van 
Iturbide, huis van Montejo in 
Mérida, huis van Mayorazgo 
in San Miguel de Allende, 
paleis van de graven van Valle 
de Süchil in Durango. 

56'o9. Wereldmilieudag. 
$ 10.50. Kaart van Noord
Amerika en archeologische 
afbeelding met zee en 
wolken. 
igó'og. Universiteit van 
Aguascalientes. 
$ 10.50. Interieur. 

MONGOLIË 
io4'og. Wereldpostze
geltentoonstelling 2009 in 
China. 
700 T Pioenen. 

MOZAMBIQUE 
io4'o8. Honderd jaar boek
winkel Minerva Central. 
8, 20, 22 mt. Standbeeld van 
godin Minerva. 
257'o8. Tweede Frelimo* 
partijcongres, veertig jaar. 
8 mt. Partijembleem 
2008. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
Viermaal 8 mt. (samenhan
gend). Voetbal, basketbal, 
zwemmen, hardlopen. 
Waarde is oorspronkelijk 
afgedrukt als 8 mtn. Zegels 
zijn overdrukt met 8 mt. 
2008. Voedsel. 
8, 20, 33 mt. Resp. maïscake, 
cassava met krab, okra met 
garnalen. 
2ii'o9. Maria de Lourdes 
Mutola, winnares gouden 
medaille Olympische Spelen. 
8 mt. Hardloopster met vlag. 
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NAMIBIË 
i5'o9. Eerste doortocht van 
Afrika per auto honderd jaar 
geleden. 
Blok $ 7.10. Auto in woestijn. 

NEDERtANDSE ANTILLEN 
26i'o9. Bloemen. 
75,150, 200, 225, 350, 
500 et. Resp. Nelmubo nuci
fera, Chrysantermum leucan
themum, Hepatica nobilis, 
Cistus incanus, Alamanda, 
Wise porta. 

i92'o9. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de os**, 
iio, 158 c. Verschillende 
ossen. 
23'o9. Vlinders. 
25,35,50,105,115,155,185, 
240, 315, 375, 400,1.OOO c. 
Resp. Lycaena phlaeas, Da
naus Plexippus, Nymphalis 
antiopa, Carterocephalus 
palaemon, Inachis io, 
Phyciodes tharos, Papilio 
glaucus, Dryas iulia, Libythe
ana carinenta, Melanis pixe, 
Asterocampa celtis. Ristons 
acheronta. 
2o4'o9. Vogels. 
10,45, 80,145,190, 235, 
285,300,335,425,450, 
500 c. Daptrius america
nus, Amazona amazonica, 
Querula pupurata, Aratinga 
leucophthalmus, Xipholena 
punicea, Celeus torquatus, 
Lamprospiza melanoleuca, 
Selenidera culik, Amazila 
viridigaster. Tangara gyrola, 
Nyctibius grandis, Galbula 
leucogastra. 

NIEUWCALEDONIË 
253'o9. Vismarkt. 
Driemaal 75 F. (samenhan
gend en doorlopend beeld). 
Lethrinis atkinsoni, Chloru
rus microrhinos, Lethrinus 
nebulosus. 

84'09. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de os**. 
Velletje met tienmaal 75 F. 
en tussenveld met Chinese 
tekst; blok met tweemaal 
iio F. Resp. sterrenbeeld 
stier; verschillende stieren 
met op rand diverse ster
renbeelden. 
iió'og. Bedreigde vogels, 
sterns. 
Driemaal 75 F. Resp. Sterna 
nereis. Sterna sumatrana. 
Sterna dougalli. Alle zegels 
met beeldmerk 'Bird Life' en 
SCO*. 

NIEUWZEELAND 
246'o9. Matariki (aanbre
ken nieuw Maorijaar). 
50 c , $1., 1.50,1.80, 2., 
2.30. Maorikunst, verschil
lende nekhangers. 

i7'09. Frankeerzegels, 
mooie plekjes. 
30 c , $ 1.80, 2.30, 2.80, 3.30, 
4.. Resp. Tolagabaai met 
aanlegsteiger, historisch 
stadje Russell, Wanakameer, 
Auckland bij vallen van 
avond, Rakaiarivier, Wel
lington met autobus op weg. 

NORFOLKEILAND 
Aanvulling melding veeteelt 
op Norfolk (6/449). 
15, 55 c. $ 2.05. Verschil
lende rassen resp. Shorthair, 
South Devon, Lincoln Red. 
295'o9. Paddenstoelen. 
15, 55 c. $ 1.40, 2.05. Resp. 
Gyrodon sp., Stereum ostrea, 
Cymathoderma elegans, 
Chlorophyllum molybdites. 
Ook velletje met de vier 
waarden. 

48'09. Bedreigde diersoor
ten. Gezamenlijke uitgave 
met Australië, Christmas
eiland, Cocos(Keeling) 
eilanden en Australisch 
zuidpoolgebied. 
Vijfmaal 55 c. (samenhan
gend). Kangoeroe (Ony
chogalea fraenata), groene 
papegaai (Cyanoramphus 
cookii), subantarctische 
pelsrob (Arctocephalus 
tropicalis), blauwstaartskink 
(Mabuya quinquetaeniata), 
groene zeeschildpad (Chylo
nia mydas). Ook velletje met 
de vijf waarden. 

OEZBEKISTAN 
84'09. Vogels. 
310., 350., 620., 750.
(samenhangend). Resp. 
Rufibrenta ruficollis, Cygnus 
cygnus, Aythya nyroca, Anser 
erythropus. 

PAKISTAN 
235'o9. Honderdvijftig 
jaar hogeschool Baj Virbaji 
Soparivala Parsi. 
5 R. Schoolgebouw in 
Karachi. 

PARAGUAY 
28io'o8. Tweehonderdvijf
tig jaar stad Coronel Oviedo 
3.000, 7.000 Gs. Resp. ka
thedraal, toegangsweg. 
ioii'o8. Einde strijd tussen 
Paraguay en Argentinië hon
derddertig jaar geleden, 
i.ooo Gs. Amerikaanse presi
dent en politicus Rutherford 
B. Hayes (18221893) strooit 
zand op bloedrode zuiden 
van Paraguay. 
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i8ii'o8. Vijfentwintigjaar 
kinderdorp Zeballos Cué. 
2.000, 7.000 Gs.Resp. kinde
ren en plant, embleem. 
i8ii'o8. SOSkinderdorpen 
vijfentwintig jaar. 
2.000, 7.000 Gs. Resp. kin
deren en beeldmerk, vlag en 
beeldmerk. 
i8ii'o8. Kerst. 
700, 5.000 Gs. Resp. Ma
donna met Kind, Jozef Maria 
en Jezus met duiven. 
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PERU 
77'o8. Zeven wereldwon
deren. 
Vel met viermaal 2.50 S., 
7.50,10., 10.50 S.Resp. 
Chinese muur in China, 
Machu Pichu in Peru, Petra 
in Jordanië, Christusbeeld 
in Brazilië, Chichen Itza in 
Mexico, Colosseum in Italië, 
Taj Mahal in India. 
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39'o8. Internationaal aard
appeljaar. 
5.50 S. Kind met aardappel. 
3g'o8. Orchideeën. 
Tweemaal 7 S. Cattleya rex, 
Cattleya maxima. 
89'o8. Honderdjaar helden
crypte. 
Blok 10.50 S. Oorlogsmo
nument. 
io9'o8. Pre Columbiaanse 
culturen. 
2.; 6. S. Tiahuanaco met 
kaart, architectuur, keramiek 
en gouden voorwerpen; 
Recuay met keramiek en 
metalen voorwerpen. 
2i9'o8. Uitvoerende kunst. 
Tweemaal 6.50 S. Toneelspe
lers, dansers. 
3io'o8. Vijftig jaar Natio
nale Medische Universiteit 
van TrujilUo. 
6. S. Keramiek uitMochica
cultuur met dokter en 
patient. 
3io'o8. Spinnen. 
Velletje (webvormig) met 
viermaal 2. S. Micrathena 
sp., Lycosinae sp., Salticidea, 
Aglaoctenus castaneus. 
i3io'o8. Geld van San José 
de San Martin uit 1822. 
Velletje met tweemaal 2. S. 
(samenhangend). Bankbiljet 
van 2 real, munt van i peso. 
20io'o8. Veertig jaar mu
seum onderzoek en congres. 
Velletje met tweemaal 6. S. 
(samenhangend). Museum, 
onderzoekers aan tafel en 
kruis. 
2iio'o8. Ruïnes van Cho
quequiro. 
Blok 10. S. Ruïnes. 
29io'o8. Veihgverkeers
campagne. 
6.50 S. Verkeersborden en 
politieagent. 
3ii'o8. Vijftig jaar Nati
onaal Hospitaal Edgardo 
Rebagliati. 
2. S. Beeldmerk. 
5ii'o8. Kleden uit Paracas. 
Viermaal 6. S. (samenhan
gend). Verschillende kleden. 
i9ii'o8. Uil. 
7.50 S. Xenoglaux loweryi. 
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2iii'o8. Antidrugscampag
ne, kindertekeningen. 
Tweemaal 2. S. Jongen, ma
rihuanabladeren en gekruiste 
benen. 

ii2'o8. Kerst. 
8.50 S. Achttiende eeuws 
Spaans kunstwerk met Hei
lige Familie. 
4i2'o8. Vrijhandelsover
eenkomst tussen Peru en 
Verenigde Staten. 
6. S. Presidenten schudden 
handen tijdens ceremonie. 
ioi2'o8. Jerommo de Loay
za Gonzales (14981575). 
2. S. Portret van eerste aarts
bisschop van Lima. 

ioi2'o8. Mythes en legen
des. 
Velletje met driemaal 2.50 S. 
Tiwanaku god Wiracocha, 
bloemen, bergen. 

PITCAIRNEILANDEN 
i45'09. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Hongkong, gezamenlijke 
uitgifte met Vanuatu, 
Blok $ 2.50 (Pitcairneilan
den) en 150 vt. (Vanuatu). 
Verschillende afbeeldingen 
van pandabeer. 

46'09. Tweehonderdste 
geboortedag Charles Darwin 
(18091882). 
$ .50,1.50, 2., 3.50. Portret 
Darwin met resp. schip, kop 
van schildpad en leguaan, 
vogels, boek en gorilla. 

POLYNESIË 
^9'5''°9 Pareo's. 
'Polynesié', 'Frankrijk', 
'Monde'. Printraotiefvan 
omslagdoek/wikkelrok 
met hibiscusbloem op drie 
verschillende achtergrond
kleuren. 

i96'o9. Julifeest 'Heiva 
d'antan'. 
70,100,140 F. Verschillende 
dansgroepen. 

SALOMONSEILANDEN 
255'09. Zeevaart en verken
ningen. 
Zesmaal $8.; blok $15.. 
(Zegels in velletjes van zes 
met op randen landkaar
ten en kompas). Schepen 
resp. Bounty, Boussole en 
Astrolabe, North Caro
lina, Discovery, Mayflower, 
Saratoga; Spaanse zeevaarder 
Älvaro de Mendafia de Neira 
(15411595). 
256'o9. Honderd jaar Britse 
marineluchtvaart. 
$ 2., 2.50, 3.50,10.; blok 
$ 20.. Vliegtuigen resp. 
Grumman Helicat, Black
burn Skua, Faira Albacore, 
Glosker Sea Gladiator; water
vliegtuig Short 184, met op 
rand doorlopend beeld. 

SEYCHELLEN 
25'5''°9 Zeevaart en verken
ningen. 
1.50, 3.50, 6.50, 8., 15., 
27.R.; blok 7.R. (Zegels 
in velletjes van zes met op 
randen landkaarten en kom
pas). Ontdekkingsreizigers 
resp. Ferdinand Magellan 
(14801521), Sir Martin 
Frobisher (ca.15351594). Sir 

Francis Drake (15401596), 
Henry Hudson (15651611), 
AbelTasman (16031659), Sir 
John Franklin (17861847); 
tekstblok over landing op 
Seychellen vierhonderd jaar 
geleden met op rand schip 
Ascension. 

SIERRA LEONE 
io4'og. Wereldpostze
geltentoonstelling 2009 in 
China. 
500 Le. Pioenen. 

SINGAPORE 
285'09. Opening nieuw 
deel raetroringlijn. 
i"locaI, 80 c , $ i.io, $ 2.
(rond te maken). Resp. 
ringlijn op kaart Singapore, 
mensen op station met kaart, 
treinstel met kaart, verkeers
leiding met kaart. 

SRI LANKA 
30i2'o8. Transportraad. 
5. Rs. Embleem met natio
naal wapen. 

ST. HELENA 
i74'09. Honderd jaar Britse 
marineluchtvaart. 
15, 35,40, 50 p.; blok£i.50. 
(Zegels in velletjes van acht 
met tussenveld en beeld
merk). Vliegtuigen resp. 
Westland Sea King, Fairy 
Swordfish, BAe Harrier, 
Blackburn Buccaneer; piloot 
in vliegtuig op vhegschool 
in 1913; doorlopend beeld 
op rand. 
265'og. Plaatsen Napoleon. 
Velletje met go p., £ i., 1.25. 
Resp. Briarspaviljoen 1857, 
Napoleon en Betsy Balcome, 
Briarspaviljoen 2008; door
lopend beeld op rand. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
i35'og. Schilderij. 
€ 0.56. Huis. 
275'og. Architectuur. 
Tweemaal € 2.50 (met 
tussenveld en doorlopend 
beeld). Huizen en kerk. 
io6'og. Sport. 
€ 1.05. Racket met tennisbal 
en vuurtoren. 

SURINAME 
275'og. Brievenbussen uit 
diverselanden. 
'Z',SR$2., 2.50, 3., 3.25, 
375.5. 550, 6.50, 7.. 
Resp. Argentinië, Cana
da, China, India, Ierland, 
Rusland, Turkije, Venezuela, 
Yemen, GrootBrittannië. 

SURI 

SYRIË 
27i2'o8. Tweehonderdste 
geboortedag Louis Braille 
(18091852). 
SYP17. Portret en handen 
met boek. 
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TADZJIKISTAN 
i4'09. Schilderijen van 
Tadzjiekse schilders. 
Velletje met tweemaal 4. S. 
Schilderijen door resp. Zuhur 
Habibuloev met struiken in 
landschap, Sabzali Sharif 
met vrouw. 

TAIWAN 
256'og. Vlinders. 
Velletje met tweemaal 
NT$ 5., tweemaal NT$ 12.. 
Papilio xuthus Linnaeus, 
Troides aeacus formosanus 
Rothschild, Graphium 
agamemnon (Linnaeus), 
Papilio paris nakaharai 
Shirózu. 
i67'09. Wereldspelen in 
Kaohsiung. 
Velletje met NTS 5., 12.. 
Resp. Arena in Kaohsiung 
en mascotte, stadion met 
embleem. 
207'09. Oude Chinese 

kunstschatten. 
NT5., 5., 12., 12.. Resp. 
gouden kalebas uit Qingdy
nastie, gouden kom van kei
zer Qianlong, grote urn uit 
Mughalkeizerrijk, vergulde 
kan uit Qingdynastie. Ook 
velletje met alle waarden. 

297'09. Landschappen. 
NT 5., 9., 10., 10.. Resp. 
Guningtou met poort, tunnel 
bij Zhaishan, granietgrot met 
Qingtian Hall, Taikumeer. 

TANZANIA 
io4'o9. Wereldpostze
geltentoonstelling 2009 i" 
China. 
570 Sh. Pioenen. 

TOGO 
io4'o9. Wereldpostze
geltentoonstelling 2009 in 
China. 
200 F. Pioen. 

TOKELAU 
26i'o9. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de os**. 
Blok $ 4.. Versierde os. 
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TRISTAN DA CUNHA 
i74'o9. Honderd jaar Britse 
marineluchtvaart. 
25, 35, 50, 50 c.; blok £ 1.50. 
(Zegels in velletjes van acht 
met tussenveld en beeld
merk). Vliegtuigen resp. 
Felixtowe F.2A, Short S.27, 
Sikorsky Hoverfly, Blackburn 
Dart; Short S.27 start van 
vliegdekschip Hibernia. 

[ TRI STAN DA CU N HA db 

TUNESIË 
55'09. Achttiende interna
tionale congres voor militair
en oorlogsrecht. 
700 m. Beeldmerk organi
satie. 
iö'og. Vijftig jaar grondwet. 
250 m. Vlag en beeldmerk. 

56'og. Tunesische vruch
ten. 



250, 6oo, 600, 600 m., Resp. 
mispels, kersen, vijgen, 
perziken. 
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UGANDA 
io-4-'o9. Wereldpostze-
geltentoonstelling 2009 in 
China. 
1.600 Sh. (ruitvormig). Pioen. 

URUGUAY 
i5-5-'09. Frankeerzegels, 
bloemen. 
$ 10 (driehoekig). Calliandra 
parvifolia. 

28-5-'o9. Frankeerzegel. 
Carnaval. 
$ 37. Vrouw in veelkleurige 
kleding. 
4-6-'o9. Jaar van de astro
nomie. 
Velletje met $ 10,12, 25. 
Resp. portret astronoom 
Galileo Galilei (1564-1642), 
Galilei geeft uitleg van zijn 
theorieën aan kardinalen in 
Vaticaan, beeldmerk astrono
misch jaar. 

VANUATU 
i4-5-'o9. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Hongkong, gezamenlijke 
uitgifte met Pitcairneilanden. 
Blok $ 2.50 (Pitcairneilan
den) en 150 vt. (Vanuatu). 
Verschillende afbeeldingen 
van pandabeer. 
i4-5-'og. Bloemen van fran-
gipanibomen en -struiken. 
90,100,130,150 vt. Verschil
lende bloemen van plumeria. 

VENEZUELA 
7-5-'o8. Munten en bankbil
jetten. 
0.40, 0.40, 0.40, 0.40, 0.50, 
0.50, 0.60, 0.60,1.- , I.-, 
1.50,1.50, 2.-, 2,- Bs. Resp. 
munt 10 centimos, munt 5 
centimos, m u n t i centimo, 
munten en biljetten, munt 25 
centimos, munt I27a centi
mos, munt I bolivar, munt 50 
centimos, biljet 5 bolivar met 
Pedro Camejo (1790-1821) 
officier in revolutionair leger, 

biljet 2 bolivar met Francisco 
de Miranda (1750-1816) offi
cier en revolutionair, biljet 
20 bolivar met Luisa Caceres 
de Arismendi (1799-1860) 
nationaliste, biljet 10 bolivar 
metGuaicaipuro (1530-1568) 
stamhoofd dat vocht tegen 
de Spanjaarden, biljet 100 
bolivar met Simon Bolivar 
(1783-1830) politicius en 
onafhankelijkheidsstrijder, 
biljet 50 bolivar met Simon 
Rodriguez (1769-1854) 
pedagoog en filisoof Ook 
in velletjes met de veertien 
waarden. 
2o-6-'o8. Olympische Spelen 
Peking. 
Velletje met viermaal i.- Bs. 
Zwemmen, gewichtheffen, 
worstelen, schermen. Op 
rand sporters en beeldmerk. 
9-io-'o8. Caracas in beeld. 
0.30, 0.30, 0.40, 0.40, 0.60, 
0.60,1.50,1.50, 5.-, 10.- Bs. ; 
blok 3.- Bs. Resp. academie
gebouw, boulevard Sabana 
Grande, plein El Venezolano, 
Abra Solar, postkantoor 
Carmelitas, plein O'Leary, 
gemeentehuis, prome
nade Los Próceres, museum 
Casona Anauco Arriba, plein 
Bolivar; promenade Los 
Próceres. Ook velletjes met 
de tien zegels. 

4-ii-'o8. Schilderijen met 
politicus en vrijheidsstrijder 
Simon Bolivar (1783-1830). 
Vel met viermaal 0.30, 
driemaal 0.50, driemaal 1.50, 
3.-, 10.-Bs. 
Schilderijen door resp. José 
Maria Espinosa (1796-1883), 
Tito Salas (1887-1974), Pierre 
Colf, José Gil de Castro 
(1785-1841), Angel Zeballos, 
Tito Salas, José Gil de Castro, 
anonieme meester, Juan Lo-
vera (1776-1841), Tito Salas, 
Tito Salas, Daniel Hernandez 
(1856-1932). 
i-i2-'o8. Kerst. 
Vel met 0.30, 0.30, 0.30, 
0.30, 0.40, 0.40,1.- , I.-, 3.-, 
5.- Bs. Resp. familie met 
kind, kinderen aanbidden 
Jezus, keukenwerk, familie 
aan de maaltijd, meisje met 
pop, vliegeren, koor met 
muzikanten, kinderen voor 
kerststal, muziekgezelschap, 
kinderspelen. 
8-i-'og. Eerste Venezolaanse 
satelliet. 
Vel met 0.30, 0.30, 0.60, 
0.60,1.- , I.-, 2.-, 3.-, 3.-, 
8.- Bs. Resp. montage, 
inbouw in raket, proef ont
vouwen antenne, proef 
ontvouwen zonnevleugel, 
raket en start platform, an
tennes van controlestation, 
start raket, controlestation in 
vogelvlucht, antenne en zaal 
met beeldschermen, satelliet 
'Simon Bolivar'. 

VERENIGDE NATIES 
7-5-'o9. Postzegeltentoon
stelling IBRA 2009 in Essen. 
Vijfmaal € 0.65 met twee 
verschillende aanhangsels 
(samenhangend). Driemaal 
afbeeldingen van VN-vesti-
ging Wenen resp. Memorial 

Plaza, nationale vlaggen, 
M-Building; tweemaal kunst
werken resp. 'De eerste zwa
luwen' van Juozas Mikenas 
(1901-1964), 'Vlinderboom' 
van Rudolf Hausner (1914-
1995). Op aanhangsels: logo 
VN, kolenmijn bij Essen. 

5-6-'og. Hoofdkwartier VN 
in New York. 
Vijfmaal US$ 0.44 (samen
hangend); Vijfmaal US$ 0.98 
(samenhangend). Glazen
wasser, VN-vlag, standbeeld 
'Let us beat swords into 
plowshares' , bronzen sculp
tuur, hoofdkwartier; vlaggen 
met secretariaatsgebouw, 
bronzen sculptuur 'Single 
Form', VN-vlag, sculptuur 
'Sphere within a sphere', 
hoofdkwartier met Chrysler-
gebouw op achtergrond. 

6-8-'og. Ecosoc*, Econo
mische en Sociale Raad van 
verenigde Naties. 
US$ 0.44, 0.98, Zw.Fr. 0.85, 
1.80, €0 .55 , 0.65. Resp. 
water en sanitaire voorzie
ningen met vrouw en emmer 
water, man bereidt traditio
nele medicijnen, verbetering 
gezondheid moeders met 
moeder en kind, toegang tot 
onontbeerlijke geneesmid
delen met injectie voor kind, 
bestrijding van HIV/AIDS*, 
malaria en andere ziekten 
met kind, daling kindersterf
te met jongen en meisje. 
24-8-'o9. Dertig jaar VN-
vestiging in Wenen. 
Vel met tienmaal € 1.40. 
Verschillen afbeeldingen van 
gebouw met aanhangels voor 
persoonlijke zegels. Op rand 
eerste Oostenrijkse VN-zegel 
uit 1979 (Yvert. 4). 

VERENIGDE STATEN 
ii-8-'og. Televisieherinne
ringen. 
Twintigmaal 44 c. Adven
tures of Ozzie en Harriet; 
Alfred Hitchcock presents; 
Dinah Shore Show; Dragnet; 
Ed Sullivan Show; George 
Burns and Grade Allen 
Show; HopalongCassidy; 
The Honeymooners; Howdy 
Doody; I Love Lucy; Kukla, 
Fran and Ollie; Lassi; Lone 
Ranger; Perry Mason; Phil 
Silvers Show; Red Skelton; 
Texaco Star Theatre; Tonight 
Show; Twilight Zone; You Bet 
Your Life. 
2i-8-'o9. Soevereiniteit van 
Hawaï. 
44 c. Surfers. 
3-9-'09. Moslimfeest Eid. 
44 c. Arabische lettertekens. 

g-g-'og. Thanksgiving Day-
parade. 
Viermaal 44 c. (samenhan
gend met doorlopend beeld). 
Jongen met ballon, tambour-
maitre en trombonespelers, 
trompetters, ballon en 
cowboys. 
lo-g-'og. Gary Cooper (1901-
1961). 
44 c. Portret filmacteur. 
22-g-'og. Rechters Hoog
gerechtshof. 
Velletje met viermaal 44 c. 
Louis J. Brandeis, William J. 
Brennan jr. Felix Frankfurter, 
Joseph Story. 

WALLIS EN FUTUNA 
25-3-'og. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de os**. 
75 F. Met bloemen gedeco
reerde os. 

ZAMBIA 
io-4-'og. Wereldpostze-
geltentoonstelling 2009 in 
China. 
1.800 K. Pioen. 
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ZIMBABWE 
2i-4-'og. Moderne schil
derijen van Zimbabwaanse 
artiesten. 
' Z \ ' Z \ ' A ' , ' A ' , ' E ' , ' R ' . R e s p . 
'Country Side' van James Jaly, 
'Cardoor Scape' van Cosmos 
Shiridzinomwa, 'Mountains ' 
van George Churu, 'Barn' van 
Hilary Kashiri, 'Backyard 
i'van Freddy Tauro, 'X in the 
land' van Admire Kamudzen-
gere. Ook velletje met de zes 
waarden. 

ZUID-AFRIKA 
30-i-'og. Kgalema Molanthe 
(1950). 
'Standard Postage'. Portret 
interim-president. 
20-3-'og. Aandacht voor 
goede werkomstandigheden. 
Vijfmaal 'Standard Postage' 
(verticaal samenhangend). 
Medische toezicht met 
dokter en medewerker 
met gehoorbescherming, 
veiligheid met aanduidings
borden en brandblusser en 
personen in veiligheidskle-
ding, ergonomie op kantoor 
met vrouw achter computer. 

persoonlijke bescherming 
met brandweerlieden. 

ZUID-GEORGIË EN ZUIDE
LIJKE SANDWICHEILAN
DEN 
2-4-'og. Behoud poolgebie-
den en gletsjers***. 
Velletje met tweemaal £ i . io 
(rond). Kaarten Zuidpool. Op 
rand Nordenskjöld-gletsjer 
op Zuid-Georgië. 

*: Gebruikte afkortingen: 
ABCZ Associa(;äo Brasi-

leira dos Criadores 
de Zebu 

AIDS Acquired Immune 
Deficiency Syn
drome 

CEIT Conférence Euro-
péenne des Admini
strations des Postes 
et des Telecommu
nications 

CTIF Comité technique 
international de 

ECO 

Ecosoc 

Fespaco 

FFAP 

FINA 

Frelimo 

HIV 

NATO 

Sepac 

Upaep 

Unesco 

SCO 

prevention et 
d'éxtinction de feu 
Economie Coope
ration Organization 
(leden: Afghani
stan, Azerbeidzjan, 
Iran, Kazachstan, 
Kirgizië, Pakistan, 
Tadzjikistan, Tur
kije, Turkmenistan, 
Oezbekistan) 
Economie and 
Social Council 
Festival panafricain 
du cinéma et de la 
television de Ouaga
dougou 
Federation Francaise 
des Associations 
Philatéliques 
Federation Interna
tionale de Natation 
Frente de Liberta^ao 
de Mozambique 
(bevrijdingsfront 
van Mozambique) 
Humane Immuno
deficiency Virus 
North Atlantic 
Treaty Organization 
(NAVO) 
Small European 
Postal Administra
tions Cooperation 
Union Postal de las 
Americas y Espafia y 
Portugal 
United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 
Société Calédonien-
ne d'Ornithologie 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): 26-i- '09 tot i4-2-'io 
Jaar van de os/buffel/stier. 

***: Ongeveer veertig 
landen hebben in de periode 
januari-maart 2009 postze
gels uitgeven met het thema 
'Behoud de poolgebieden en 
gletsjers'. De invulling van 
het thema is vrij, maar alle 
zegels dragen het beeldmerk 
met een ijskristal. 
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DE KRANT: EEN THEMA 
MET MOGELIJKHEDEN 
Met gepaste regelmaat 
verschijnen er berichten 
over de teloorgang van 
de dagbladen. Gratis 
kranten, nieuwe media, 
gebrek aan adverteerders 
en ontlezing bedreigen de 
traditionele nieuwsbla
den. Voor de meest actue
le en snelle berichtgeving 
moetje allang niet meer 
bij de krant zijn [i]. Veel 
lezers van de Volkskrant in 
het oosten en zuiden van 
het land waren boos dat 
hun editie van de krant 
het overlijden van Michael 
Jackson niet meldde en de 
Randstadeditles wel. Een 
steeds kleiner wordende 
groep lezers hecht nog 
waarde aan de betaalde 
papieren krant bij het 
ontbijt of in de trein. Zelfs 
een blad als de toonaan
gevende Washington Post, 
waarbij de journalisten in 
dienst waren die de Wa-

tergate-aflfaire onthulden, 
lijdt een miljoenenverlies 
en is niet zeker van zijn 
voortbestaan. De afgelo
pen decennia zijn al vele 
titels verdwenen. Som
mige mensen vrezen dat 
deze verschraling op den 
duur een bedreiging voor 
de vrijheid van de pers [2] 
zal zijn, doordat slechts 
mensen van het type Ber
lusconi kranten kunnen 
uitgeven en de vrijheid 
van meningsuiting niet 
hoog in het vaandel heb
ben staan. Gedegen be
richtgeving, zo belangrijk 
in een democratie, lijkt 
het te verliezen van de 
sensatie, popularisatie en 
de commercie. Sommige 
kwaliteitskranten zijn nu 
al niet meer wat ze waren. 
De Britse krant The Times 
is lang niet meer zo ge
zaghebbend als voorheen, 
sinds ze door de mediaty-

coon Rupert Murdoch is 
overgenomen. 

Gazet 
De geschiedenis van de 
krant gaat terug tot de 
Romeinen. Julius Caesar 
[3] liet besluiten van de 
senaat in steen of metaal 
graveren. Deze Acta diurna 
werd vervolgens ophan
gen op openbare plaat
sen. In 1556 werden in 
Venetië handgeschreven 
nieuwsbrieven verkocht 
tegen betaling van een 
"gazetta", een plaatselijke 
munt. In verschillende 
talen is deze muntnaam 
synoniem geworden voor 
een krant. Een van de 
eerste kranten die onder 
die naam verschenen was 
The Oxford Gazette, een 
blad dat door de Engelse 
regering werd uitgegeven 
om besluiten aan te kon
digen en dat tegenwoor
dig als The London Gazette 
nog steeds verschijnt. 
Bekende andere titels zijn 
de Italiaanse La Gazzetta 

dela Sporto [4], gedrukt 
op opvallend roze papier, 
en de Belgische Gazet van 
Antwerpen [5]. 

Oudste krant 
De eerste krant in de 
ware zin van het woord, 
namelijk met nieuws 
over allerlei onderwer
pen, kwam in 1605 uit in 
Straatsburg: het weekblad 
Aller Feuernemmen und 
êdenckiüuerdiijen Historien 

van lohann Carolus. In 
Nederland verscheen in 
1618 de Courante uyt Italien 
ende Duytschlandt. Opval
lend was dat deze eerste 
Nederlandstalige krant 
voornamelijk berichtte 
over buitenlandse zaken. 
Ze stond vol nieuws over 
oorlogen, natuurrampen 
en handel, wat in een 
land van kooplieden niet 
zo verwonderlijk is. De 
Oprekte Hoerlemsche Courant 
verscheen in 1656 voor 
het eerst en werd in 1942 
gedwongen om samen 
te gaan met het Haarlems 

Dagblad. Tot op de dag 
van vandaag draagt het 
Haarlems Dagblad met 
trots de ondertitel Op-
regte Haerlemsche Courant en 
claimt ze de oudste nog 
steeds bestaande krant ter 
wereld te zijn [6]. 

Onafhankelijk 
In de begintijd bevatten 
de kranten alleen nog 
maar tekst en ze versche
nen al helemaal niet da
gelijks [7]. Er is nog een 
enkele krant die niet wil 
toegeven aan de beeldcul
tuur, zoals de Frankfurter 
Algcmeme, een dege
lijke Duitse krant, zoals 
u niet zal verbazen. Bij de 
meeste kranten nemen 
foto's tegenwoordig ech
ter een prominente plaats 
in [8]. In 1828 begon de 
Nederlandse beursma
kelaar Van den Blessen 
met de publicatie van een 
dagblad, het Algemeen 
Handelsblad. Naast adver
tenties en beursberichten 
viel het blad op door de 
goede en onafhankelijke 
berichtgeving. Dat klinkt 
vanzelfsprekend, maar 
dat was het niet. In die 
tijd bemoeide de overheid 
zich nog zeer met inhoud 

Dinsdag 3 November 1691 

6AZET VAN ANTWERPEN 
-1 YOLKSDAGBLAJP 
: ; I Balmr a Rtfadii Kalmife Sinil, 58, MiwpM 



DE MOTIEFGROEP 
'PAPIER EN DRUK' 

Bent u geïnteresseerd in 
het behandelde thema' 
Dan IS een lidmaatschap 
van de Filatelistische 
Motiefgroep 'Papier en 
Druk' misschien wel iets 
voor u. Deze vereniging 
houdt zich bezig met 
allerlei aspecten die 
te maken hebben met 
papier en druktechnieken 
in de ruimste zin van het 
woord, zoals grondstof
fen en papiervervaar-
diging, vormvervaardi-
ging, druktechnieken, 
drukpersen en andere 
machines, geschiedenis 
van het schrift en het 
drukken, manuscripten, 
boeken en kranten. Er 
zijn twee bijeenkomsten 
per jaar en het vereni
gingsblad Druk Doende 
IS bijzonder leesbaar 
en informatief In het 
jongste nummer wordt 
onder andere beschreven 
wat je met een krant kunt 
doen onder de titel Haal 
meer uit UUJ krant. Voor 20 
euro bent u al lid van de 
vereniging. Voor meer 
informatie kunt u terecht 
bij mevrouw Slokkers, 
telefoon 0164-250851 of 
per email (£innie.slokkers@ 
homc.nl). 

van de kranten. Politieke 
commentaren kwamen al 
sinds I/go voor in Neder
landse kranten, maar dat 
kon wel eens problemen 
opleveren met de (plaat
selijke) autoriteiten. 

Dagbladzegel 
Een belemmering voor de 
kranten was het dagblad
zegel, dat werd inge
voerd tijdens de Franse 
bezetting. Door deze 
vorm van belastinghef
fing waren kranten voor 
velen te duur. Ze werden 
dan ook voornamelijk 
gelezen door de elite. 
Overigens passen kranten 
met een dagbladzegel 
prima in een thematische 
verzameling. Pas toen in 
1869 het dagbladzegel 
werd afgeschaft, konden 
de kranten een groter 
lezerspubhek aanboren. 
Sommige kranten waren 
daar zeer succesvol in. 
Naast het nieuws versche
nen er vervolgverhalen, 
feuilletons, die de lezers 
aan hun krant bonden. 
Voordat Eline Veere van 
Louis Couperus als 
roman verscheen hadden 
de lezers van Het Vaderland 
het al in delen tot zich 

kunnen nemen. Ze was 
het gesprek van de dag. 

Krantenstraat 
In het verzuilde Neder
land had elke zuil zijn 
eigen krant en ook na de 
Tweede Wereldoorlog 
zette deze trend zich 
voort. Het was de Gouden 
Eeuw van de krant, die 
echter niet lang zou du
ren. In de jaren vijftig was 
de Amsterdamse Nieuwe 
Zijdsvoorburgwal de 
krantenstraat van Neder
land [9]. Daar bevonden 
zich de burelen van de 
grote kranten, zoals het 
Algemeen Handelsblad, 
De Tele r̂aaJ, maar ook de 
Volkskrant, Trouu; en Het 
Parooi. In de jaren zeven
tig verhuisden de laatste 
drie naar een nieuw mo
dern pand in de Wibauts-
traat [10], De Teie^raa/ging 
naar een industrieterrein 
in Amsterdam-West. Het 
Handelsblad fuseerde met 
de Nieuive Rotterdamse 
Courant [11] en dat was 
natuurlijk niet uit luxe. 
Aanvankelijk hadden de 
overige grote kranten 
weinig last van terugloop 
in het abonneebestand. 
De Tele^raaJmeldde in 

haar frankeerstempels 
telkens trots het aantal 
abonnees, dat eind jaren 
zeventig 750.000 bedroeg 
[12]. JVlaar zelfs deze 
krant kon dat aantal niet 
vasthouden, en de speci
ale Amsterdamse editie 
Het Nieuws van de Dâ  ging 
ter ziele. De financiële 
positie van de kranten 
die bij de Perscombinatie 
(Volkskrant, Trouu;, NRC) 
werden uitgegeven, ver
slechterde enorm nadat 
een hedgefonds zich over 
het bedrijf had ontfermd. 
Vooralsnog worden deze 
kranten niet in hun voort
bestaan bedreigd, maar 
de toekomst is onzeker. 

Sensatie 
In de slag om de lezer 
moeten kranten zich 
onderscheiden en daarin 
gingen in de negentiende 
eeuw sommige uitgevers 
heel ver. De Amerikaanse 
krantenmagnaat William 
Randolph Hearst en zijn 
concurrent uitgever en 
journalist Joseph Pulitzer 
[13] probeerden lezers te 
lokken door het nieuws 
flink op te kloppen. De 
ontploffing van een ma
rineschip werd beschre

ven als een bomaanslag 
door Spanje, terwijl er 
in werkelijkheid een 
explosie in de munitie-
kamer was geweest. Het 
leidde echter wel tot een 
militair conflict tussen 
Spanje en de Verenigde 
Staten. Ironisch genoeg 
kreeg Hearst een slechte 
naam door dit soort 
activiteiten, maar bleef 
Pulitzer buiten schot. Zijn 
naam is verbonden aan de 
prestigieuze Pulitzer Prize 
voor journalistiek. 

Invloed 
De invloed van kranten 
kan enorm zijn. Onlangs 
ontstond grote opschud
ding in Groot-Brittannië 
toen Tiie Doili) Telegraph 
het declaratiegedrag van 
pohtici onthulde. Of denk 
aan de eerder genoemde 
onthullingen in de 
Washington Post over af
luisterpraktijken, die leid
den tot het aftreden van 
president Nixon [14]. Aan 
het begin van de vorige 
eeuw schreef de schrijver 
Emile Zola een brief aan 
de president van Frankrijk 
die op de voorpagina van 
L'Aurore verscheen [15]. 
Het was een aanklacht 
tegen de onschuldige ver
oordeling van de joodse 
officier Dreyfus. Zola 
werd veroordeeld tot een 
geldboete en gevange
nisstraf, maar door te 
vluchten naar Engeland 
ondiep hij zijn straf. In de 
negentiende eeuw deed 
de correspondent van het 
Engelse dagblad The Times 
[16], William Rüssel, 
verslagen van de Krim-
oorlog en de erbarmelijke 
omstandigheden waar
onder zieke en gewonde 
Britse soldaten werden 
verpleegd. De verpleeg
ster Florence Nightingale 
[17] bood daarop haar 
diensten aan. De rest is 
geschiedenis... 

De krant als thema ,̂  
De krant biedt de thema- ° 
tische verzamelaar vele ^ 
mogelijkheden. Van het ^ 
(grote) nieuws zelf [18, ;̂  
19] tot de journalisten die => 
het nieuws opschrijven = 
[20, 21] en de eigenaren :^ 
van de krant [22], van z, 
de technische aspecten ^ 
van het drukproces [23] ^ 
tot de bezorging door Zi 
krantenjongens en van ^ 
de interviews tot degenen ^ 
die de kranten lezen [24, 
25], het kan allemaal in JyQ 
een krantenverzame-
ling aan de orde komen. 
Kortom, een boeiend 
thema waarop u niet snel 
uitgekeken zult raken. 

http://homc.nl
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AANGEBODEN 

www.motiefonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. Pzh. 
Jansen. Telefoon 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13, 6135 CS 
Sittard. Telefoon 046-4512751. 
E-mail robert-u;ilrtor(5)home.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + 
O.G., tevens collecties Europese 
landen. D.N. Sluis. Telefoon 
0229-261611. Website: 
www.stamps-dns.com 

Oude en nieuwe zegels van vele 
thema's en landen vindt u op 
www.oosteuropafilatelie.nl 

Kilowaar Duitsland prima 
kwaliteit 200 gram grf wb 
nieuw 7 euro, 400 gr. 12 euro. 
Bank 894812335. H.J. de Vries, 
Hillegom. Telefoon 0252-
518302. 

Motief o.a. Olympische Spelen 
postfris met afbeelding. M. van 

Atten. Telefoon 0180-317401. 
u)U)U).pIaatzcflcl.nl 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, 
alle Europese landen 35%, 
FDC's, boekjes etc. J. Römkens. 
Telefoon 045-5462894. 

Frankeermachinestempels op 
site u)U)U).motiefstempcls.nl op 
thema. H. Suiveer. Telefoon 
0598-321101. 

GEVRAAGD 

Grote collecties en partijen van 
de gehele wereld. Contante 
betaling. D. van der Toorn. 
Telefoon 070-3388427 of 06-
51118436. Bezoek aan huis. 

Gevr. alle soorten bundels 
massawaar en kilowaar. H. 
Koning te Den Haag. Telefoon 
070-3972999. 

Off. Ned. FDC's aanget. verz. 
naar buitenl. Met aank. pfr. 
achterzijde nrs. i t/m 5 (met 
keur) 7, 8, 9,12,16,18,19, 25, 

27, 30, 32. P. Bakker Schut. 
Telefoon 055-5222973. 

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 
www.filitalia.nl 

De Filatelistenvereniging 
Zuidelijk Afrika bestaat reeds 
ruim 20 jaar. Maak eens kennis 
met ons, 5 bijeenkomsten in 
Tiel, 5 veilingen, eigen blad, 
rondzend- en nieuwtjesdienst. 
Contributie 20,- euro. Inl. A.A. 
de Hilster. Telefoon 0344-
661897. E-mail tonflor(a)planet.nI 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV), brieven 
en postzegels van Frankrijk 
en voorm. Franse Kol., eigen 
blad, veilingen, rondz., 4 
bijeenkomsten p.j. in De Bilt. 
Contr. 19 euro. Info: Pietjan 
Zwaag. Telefoon 020-6277894. 
E-mail: p.zu;aa3(3)hccnet.nl 

Rondzendvereniging zoekt 
inzenders van kwalitatief 
goed materiaal. Hele wereld 
per regio/land geplakt. Eigen 
boekjes, lage provisie. Zie www. 
csk.nu of bel 06-27000640. 

Zat. 10 oktober Postzegelbeurs 
en Tentoonstelling 50-jarig 
jubileum Phil. Ver. Coevorden-
Hardenberg van 10.00-16.00 
uur. Locatie De Nieuwe Veste 
Coevorden. Handelaren 
welkom. Inl. J. Bakker. 
Telefoon 0523-231210 of 
ihakker@cbsdewiekslag.nl 

530 

Nu te koop: de cd-rom 'Filatelie 
Jaargang 2008'. Alle elf edities 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. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

(i Postzegels 

W. van der Bijl : ) 

^ — 1 - ^ 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA (P.T.A./C.N.E.P.) 

http://www.motiefonline.nl
http://www.stamps-dns.com
http://www.oosteuropafilatelie.nl
http://sgbritannia.nl
http://www.filitalia.nl
mailto:ihakker@cbsdewiekslag.nl
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WEER LEVERBAAR VAN EEN ENGELSE INZAMELING 
SUPERWERELD MISSIE MET ENGELSE GEBIEDEN 

EN VEEL NIEUW, 
Ikg 42/0 . 3|^g j20,<x> 

OP DIT MOMENT ZIJN WIJ WEER DRINGEND OP ZOEK 
NAAR VERZAMELINGEN EN NALATENSCHAPPEN 

VAN HEEL DE WERELD, , 
WIJ KOMEN GRAAG BIJ U LANGS. 

AANBIEDINGEN VAN MAAND: 

1 
250 gram 

100 gram W 

OSTENRIJK^ 
O gram 

FRANKRIJK 
NU 27,^ « ^ 

- ZT^ ÂUSTRALIË 

«iiiii»iimimiBiiii«iiiiiiiiiiiiiiiii«if*iiiiiiiiiiiiiiiii«iii»iiiiiii» ^r ^ 

PRUZEN PER STUK NORAAAAL 

L4/8 16 BLZ WIT 
L 4/16 32 BLZ WIT 
L4/24 48 BLZ WIT 
L4/32 64 BLZ WIT 

6,40 
9,90 

15,20 
19,60 

lx 
5,50 
8,00 

12,25 
14,50 

5x 
5,25 
7,50 
11,40 
13,50 

5x 
5,0Ö 
7,00 

10,70 
13,20 

lOx 
4,75 
6,75 

10,20 
12,75 

WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PH? STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 7,20 6,50 6,25 6,00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 11,50 10,00 9,50 9,00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 18,00 14,50 14,00 13,50 12,90 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 21,60 18,00 17,00 16,60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO AiTIJD EXTRA 

250 GRAM 

IKILO 

250 GRAM 

IKILO 

STROKEN ZWART OF BLANCO 

STROKEN ZWART OF BLANCO 

BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

NU 

NU 

NU 

NU 

17,75 

60,00 

19,00 

65,00 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU > 95,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORAfWAL 165,00 NU 140,00 

LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 

ENGELAND 
ENG GEBIEDEN 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 

OMSCHRUVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT 
GOEDE MODERNE MIX 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
MET IETS NIEUW GEEN KERST 
GOEDE SORTERING 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW 
MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
MODERNE MIX T/M 2006 
LEUKE MIX MET NIEUW 

KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
THAILAND 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 
MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
MET CA 25% EUROWAARDEN 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 

100 gr 
9,00 

14,50 
21,50 
9,00 

12,50 
11,00 

22,50 
50,00 
10,00 
14,00 
17,50 
14,00 
15,00 
17,50 
14,50 
12,50 
35,00 
15,00 
8,50 
9,50 

13,50 
22,50 
13,50 
12,50 
15,00 
11,00 
12,50 
32,50 
10,00 
15,00 
19,00 

2 5 0 g r 
21,50 
34,00 
50,00 
21,50 

29,50 
25,00 
55,00 

23,50 
34,00 
40,00 
32,50 
35,00 
42,50 
33,50 
29,50 

36,00 
19,50 
22,50 
32,50 

32,50 
30,00 
35,00 
25,00 
29,50 
79,00 
23,50 
35,00 
42,00 

500 gr 
39,50 

39,50 

55,00 
49,00 

45,00 
68,00 

62,50 

49,00 
55,00 

45,00 

531 
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Postzegelveiling no. 393 [Jj 
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 najaarsveiling! 

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. 
^^^^w ^mww 

d t * ^ ^ ^ 

* Ruim 90 jaar ervaring; 
* Een uitgebreide internationale Idantenl^ring; 
* Een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
* De mogelijkheid van een renteloos voorschot; 
* Deskundige verkaveling; 
* Presentatie in luxe veilingcatalogus; 
* Extra publiciteit bij speciale collecties; 
* Bezoek aan huis voor grotere objecten. 

Verzamelt u ook 
munten? 

Onze 387e 
Muntveiling gaat 
plaatsvinden op 

11 december 2009! 

Adres 

Telefoon 
Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

Noordeinde 41 
2514 GC Den Haag 
070-3647957 
070-3632893 
www.rietdijk-veilingen.nl 
info@rietdiik-veilingen.nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

«aaaaaaa««» 

Wilt u de catalogus 
van de 393e veiling 

ontvangen? 
Maak dan € 3,- over 

op onze bank- of 
girorekening 

o.v.v. uw 
adresgegevens! 

http://www.rietdijk-veilingen.nl
mailto:info@rietdiik-veilingen.nl

