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Postzegelveiling Wiggers de Vries bv 
GJ. Garritsen Heemraadschapslaan 100 telefoon 020  6249740 
RegisterTaxateur 1181 VC Amstelveen email gjgwdv@xs4all.nl 

1895 duivenpost vanaf stoomschoener Zeeland 

Onze 203^ veiling wordt gehouden op 
donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 september 2009. 

praaibrief certificaat IVlarchand 2009 

Met zeer uitgebreid poststukken NoordHolland, Zeeland, Limburg, zeepost, post over de 
Zuiderzee etc. uit de collectie postgeschiedenis van de heer A. Holleman, dubbel 
materiaal van het Museum voor Communicatie, betere zegels en series, stempels, 
engrosposten, originele landencollecties, prentbriefkaarten en munten. 

De gehele catalogus vindt u vanaf 28 augustus op onze website: 

www.wiggersdevriespzv.nl 
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Postzegelshauj 
P O S T E X 2009 11 Oktober 

Rpel doorn 
De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars 

Organiseert op verzoek van de Gezannenlijke Stuurgroep Evenementen, 
een samenwerkingsverband van 

de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen, 
de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren 

en TNT Post 

Voor de elfde maal de nationale 

P05TZEGELSH0UJ P05TEX 2009 
16,17 en 18 oktober 2009 

Een groots filatelistisch evenement voor de verzamelaar en het hele gezin met o.a. 

Junior Plaza 
10 cent hoek 

Handelarenstands 
Dag van de Postzegel 

Dag van de Aerofilatelie 
Dag van de Jeugdfilatelie 

Promotie- en wedstrijdtentoonstelling 
Presentatie gespecialiseerde verenigingen 
Postzegelberg, gratis postzegels uitzoeken 

Jeugdfilatelie met stripfiguren en postzegelberg 
Gratis taxaties van verzamelingen en losse postzegels 

25-jarig jubileum Nederlandse Academie voor Filatelie 
Viering 125-jarig jubileum Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars 

(NVPV) 

Ruime aandacht voor niet-fllatellsten met o.a. 
Creatief met / door postzegels 

Tentoonstelling eenarmige bandieten 
Entertainment (zanger en straattheater) 

Op 16 en 17 oktober geopend van 10.00 tot 17.00 uur, op 18 oktober van 10.00 tot 16.00 uur. 
Toegangsprijs € 5,00 (met ledenpas KNBF / NBFV € 4,00). Jeugd t/m 17 jaar gratis toegang. 

Parkeren is gratis. 

Americahal, Laan van Erica 50 te Apeldoorn 
Voor het laatste nieuws: www.postex.nl ofwww.nvpv.nl 

http://www.postex.nl
http://ofwww.nvpv.nl


Lid van: 

al 22 jaar tot uw dienst! 
STAMPS 

DNS 
H O O R N - H O L L A N D 

Breed assortiment 
Scherpe prijzen 
Persoonlijke service 
Kwaliteit gewaarborgd 
www.stamps-dns.com 

— — — — — - ■ ■ - ■ - - ■ — ■- — — -■ — ■ - ■ - — ■ - ■ - — — — — — — — — — — — — — — 1 

€1 O KORTING OP UW AANKOOP-

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u maarliefst €10,- korting 
op uw volgende aankoop bij Stamps-DNS. Bekijk dus snel ons 

assortiment op www.stamps-DNS.com en maak uwf keuze uit 
onze aanbiedingen. *Vraag naar de voorwaarden 

35 
CENT 

STAMPS 

Dirk N.Sluis 
Member of: 
NVPH. BBKPH. FNIP 

Tinnegieter 13 
1625 AN Hoorn 
The Netherlands 

Tel: +31(0)229-261611 
Mob/GSM: +31(0)655 884387 
Fax; +31(0)229-264013 

Email: sales@stamps-dns.com 
www.s tamps-dns . com 

STAMPS 

DNS 

http://www.stamps-dns.com
http://www.stamps-DNS.com
mailto:sales@stamps-dns.com
http://www.stamps-dns.com


1919 Rietdijk 2009 

Postzegelveiling no. 393 IJTj 
9,10 en 11 november 2009. ^ 

London 

G E Z O C H T : 
Grote (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! 

Wij ontvingen o.a reeds een schitterende collectie Nederlandse posthistorie ondergebracht in 
vele honderden kavels. Ook uw collectie is van harte welkom en zal met zorg worden uitgekaveld! 
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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 
\vww.rietdijk-veilingen.nl 
info@rietdiJk-veilingen.nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

Wilt u de catalogus 
van de 393e veiling 

ontvangen? 
Maak dan € 3,- over 

op onze bank- of 
girorekening 

o.v.v. uw 
adresgegevens! 

mailto:info@rietdiJk-veilingen.nl


GROTE ALGEMENE VERZAMELBEURZEN 
MET RUIM AANBOD FILATELIE ! ! 
Meer dan 200 m tafel / open 09.30 16.00 uur 

EMMEN 
za 3 oktober 

De Giraf / Eden Hotel 
Van Schaikweg 55 

(Zaal bij ParkerenOost) 

HENGELO 
zo 18 oktober 
Hotel van der Valk 
Bornsestraat 400 

(Pal aan A1, Afrit 30) 

Info 0505033926 ('s avonds) of via website 
WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

Wegens succes geprolongeerd!!! 
4* Voorschotense Oudejaarsbeurs 
Regio Den Haag Duin en Bollenstreel<  Leiden 

19 december 2009 

Postzegel, Brieven, IVIunten en Banl^biljettenbeurs 
Sporthal De Vliethorst 

Burgemeester Van der Haarplein 9,2251 CT Voorschoten 
van 10.0016.00 uur 

Er zijn nog een beperkt aantal tafels beschikbaar 
Gratis vervoer van Station Voorschoten vice versa 

S6n7i<f "lfïlil'll""?W3i^ 

VAN LOKVEN FILATELIE BV 

Elk voor en najaar organiserel 
een veiling met een kwallteitsaanbod 
betere zegels en series, goede verzamelingen 
en complete nalatenschappen. 

ze veiling vragen wij doorlopend goed 
materiaal! Ook contante aankoop. 
Als beëdigd makelaartaxateur verzorgen wij 
expertises voor verzekering en successie, 
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VAN LOKVEN FILATELIE BV 

Bakkerstraat 22 
6041 JR Roermond 

Tel. +31(0)475563 500 

WWW.VANLOKVEN.NL 

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

GROENLANDIJSLAND FINLANDALAND 
POSTFRISGEBRUIKTPOSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 

BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

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

.'¥ 

Tijdens de Postex hebben wij weer veel nieuwe aanbiedingen in o.a. liilowaar 
voor u van diverse landen. Natuurlijlc zijn ook onze Leuchtturm stockboelcen 
voor een zeer aantrekkelijke prijs beschikbaar. 

Postzegels van zowel binnen als buiten Europa, zijn bij ons op stock in post/ris 
of gestempelde uitvoering. Ook thematische zegels behoren tot onze specialiteit^ 
net zoals de ruime sortering catalogi voor landen en motieven. 

Kijkt u ook eens op onze website en onze webshop: www.seertzenphilaielie.nl 
Op onze website treft u onze beursagenda met alle locaties waar wij u tot dienst 
kunnen zijn. Wij maken graag kennis met u aan onze stand. 

Elektronisch betalen is bij ons mogelijk. 

Geertzen Philatelie 
Prins Bernhardstraat 11 
3466 LR WAARDER (nl) 
Tel: 00 31 348 501582 
Fax: 00 31348 434602 

Mobiel: 00 31 653447302 
e-mail: eeertzen.phila(d)wxs.nl 

Lid van IFSDA en NVPH. 

FILATELISTISCH NIEUWS? 
u leest het het eerst op www.filatelie.ws! 
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TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

€ 0,30 per 1 CAD 
€ 0,08 per I DKK 
€0,06 per IFF 
€ 0,55 per 1 GBP 
€ 0,35 per I GBP 
€0,35 per I SFR {vanaf 1996) 
€ 0,40 per 1 USD 
€ 0,04 per I ZWKR 
€ 0,40 per 1 SFR 
€ 0,80 per I euro 

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

Prijzen onder \(>()rbeh(>ud van valutaschommelingen 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

TelFax: 040 2044684  EMail: r.vergossen@hetnet.nl 

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

http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
http://www.vanlokven.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
http://www.seertzenphilaielie.nl
http://www.filatelie.ws
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
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Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad uoor Philatelie m Den Haag 

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

Hoofdredacteur 
Frits Njio AIJP 
Postbus 84 3645 ZK Vinkeveen 
Telefoon 06 51536872 

0297 21 3090 
Email filatelie(3)kpnmail nl 
Website ujujuijilatelie ws 

Advertentieverkoop 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 1349 CG Almere 
Jeanme de Troye 
Telefoon 036 53 84 528 
Telefax 036 53 84880 
inJo(g)biireaudetroye nl 

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

(ogoo 2265263) 
Telefax 0251 310405 
Mutaties viauJUJUi 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 uw verenigingscontributie 
2 een mdividueel abonnement 
hiervoor kunt u zich m u v België 
aanmelden bij Abonnementenland 
in Uitgeest (zie Abonnementen ) 
voor € 2 7 (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 een 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 uiterlijk vier weken voor het 
aflopen van uw abonnement een brief 
te schrijven aan Abonnementenland in 
Uitgeest (adres zie Abonnementen ) 

Losse nummers 
Nummers van de lopendejaarQang 
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 
voorzitter 
G C van Balen Blanken AIJP 
secretaris 
Drs SWD Veenstra Roelofsstraat31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester 
H PG van der Lienden 

Copyright 
© 2009 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer 
32 000 exemplaren 

ISSN nummer 0166 3437 

Inhoud Filatelie 
Uit de wereld van de filatelie 

Nieuw op het postkantoor 

Verzamelgebied Nederland 

Verzamelgebied België 
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Maximafihe 

H eldengeden kdagen 

Filatehstische evenementen 

Po stwaardestukken 

Tandjes van de macht 

Gaudi trekpleister van Barcelona 

Postzegelboekjes 

WIJ lazen voor u 

Mr X op bezoek bij De Globe afdeling Ede 

Vervalsingen herkennen 

Nieuwe uitgiften 

Thematisch panorama 

Kleine annonces 
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548/549 
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553 

554/555/556/557 
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560 

562/563 

564/565 

568/569 

570 

572/573/574/575/576/577 

580/581 

582/583 

584/585 

586/587 

588/589/590/591/592/593/594/595 

596/579 

598 

Heldengedenkdagen 
562 

Op helden
gedenkdagen 

legden nieuwe 
soldaten de eed 

af en werden 
gesneuvelde en 

gewonde soldaten 
geëerd 

Tandjes van de macht 

De Sagrada Familia is het levenswerk 
van architect Antoni Gaudi, waarmee 
hij zijn stad Barcelona heeft voorzien 
van een monumentaal boegbeeld Tot 
op de dag van vandaag is deze kathe
draal nog in aanbouw Barcelona was 
het centrum van het Spaanse Moder
nisme, een stroming die tot de Eerste 
Wereldoorlog gelijk liep met Art Nou
veau in andere Europese landen 

A^^grjgnjigjin^g^^^^^ 

Militair gezien 
heerst er geen 

oorlog meer op 
de Balkan, maar 

postzegels worden 
nog wel als wapen 

gebruikt om zijn 
tandjes in gevoelige 

kwesties te zetten 

Barcelona 
Een bezoek 

aan Barcelona 
wakkerde de 

interesse van Jan 
Vogel aan voor 

Art Nouveau 
en Spaans 

Modernisme. 

572 

Antwerpfila 

Apeldoornse d e p z h 

Boeier de Fil 
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566 NVPH 
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546 PPC 
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ADVERTEREN? 
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546 Ruiter de pzh 598 

538 Safe Nederland 57g 

551 Smits Philately 542/543 

578 Stamps DNS 536 

578 Vergossen RuudFil 538 

561/571 Ver Ussel enLekstr Fil 578 

535 Voorschotense oudejaarsbeurs 538 

578 WBEvenementen 538 

540/541 Wiggers de Vries pzv 534 

567 Zeist pzh 544 

537 

Bel voortaan Bureau de Troye! 
Telefoon 036-5384528 

Het maandblad Filatelie is Offiaal Partner van de AIJP (Association Internationale des Journalistes Philat^iques) en lid 
van de ASCAT (de mternauonale organisaüe van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschriften) 
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postzegelhandel 

CRIMPER'" 
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 aankoop van ieder wereldwijd 
filatelistisch gebied en betalen de correcte marktprijzen omdat uw verzameling zonder 
omwegen de juiste nieuwe eigenaar vindt. Wij geloven in de filatelie, juist in deze tijden 
van economische crisis. Met enthousiasme willen we u graag te woord staan en u pro
fessioneel, duidelijk en eerlijk begeleiden in de verkoop van uw postzegelverzameling. 

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: pzlicrimpen@xs4all.nl 

Postzegelhandel CRIMPEN B.V. 

mailto:pzlicrimpen@xs4all.nl


Uw postzegel verzamel ing in goede handen! 

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

2. betere losse waardes van de wereld en rariteiten 

3. complete stocks en voorraden 

4. FDC's, jaargangen, vellen en blokken 

Momenteel zoeken we specifiek 
en betalen topprijzen voor: 
Landenverzamelingen doorlopend tot minimaal 2005 (postfris, gestempeld, FDC, ieder 
land van de wereld). Daarnaast alles van: Nederland en Koloniën, Canada en USA, 
Zuid-Amerika, China, Spanje en gebieden, alle Britse Koloniën, Muntenverzamelingen, 
GOUDEN EN ZILVEREN MUNTEN. 

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

e-mail sturen pzhcrimpen@xs4all.nl 

(alleen frankeergeldige zegels met gom, prijswijzigingen voorbehouden) Ĵ 
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) 

Langegracht 42c 3601 AJ Maarssen e-mail: pzhcrimpen@xs4all.nl 

mailto:pzhcrimpen@xs4all.nl
mailto:pzhcrimpen@xs4all.nl
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Smits Philately: Een kleine greep uit onze 800 collecties/partijen ! 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 

12089 Alderney. Prijs: € 200,00 
Map met complete series van Alderney in complete vellen van 25 Bevat (Mictiel no's) 13-17, 
23-27 28-31 32-36 en 37-41 Cat waarde 2100++ 
12068 Ansichtkaarten hele wereld (?) Prijs: € 100,00 
2 kratten met meest moderne ansictitkaarten, vele duizenden stuks 
12086 Antigua 1863-1981. Prijs: € 350,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Antigua 1863-1981 op blanco bladen in album 
Leuke collectie met veel leuk klassiek matenaal 
12082 Australië en Staten. Prijs: € 275,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Australië en Staten in blanco album Voornamelijk eenvoudi
ger matenaal tot ca 1970 
12147 Baden 1851-1868. Prijs: € 190,00 
Map met stockblad met voornamelijk gebruikt matenaal van Baden 1851 -1868 Beetje gemeng
de kwaliteit, maar zeer hoge cat waarde In totaal 56 zegels 
12092 Barbados 1861 -1878. Prijs: € 1.550,00 
Map met blanco albumbladen met een ongebruikte en gebruikte collectie zittende Bntannia van 
Barbados 1861-1878 Heel veel zegels met ook veel doubletten Zeer hoge cat waarde 
12152 België B.o.b. 1866-1985. Prijs: € 1.200,00 
Map met albumbladen met een postfnsse en ongebruikte collectie Back of the Book van 
België Bevat dagbladzegels, expresse, luchtpost, dienst, port, telegraaf en bezetting (Eupen en 
Malmedy) Mooie kwaliteit, hoge cat waardei 
12110 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 900,00 
Complete, gebruikte collectie Berlijn 1948-1990 zonder blok 1 in Safe album Cat waarde ruim 
8300 euro 
12099 Brits West Indië. Prijs: € 420,00 
Doos met stockbladen met ongebruikt en later postfris materiaal van Brits West Indie Bevat 
o a leuk matenaal van Cayman Islands, Virgin Islands Bermuda etc Heel veel zegels' 
12087 Britse koloniën in Pacific. Prijs: € 300,00 
Stockboek met een voornamelijk gebruikte stock Bntse kolomen in Pacific, zoals Cocos Islands 
Christmas Islands, Nauru Ook wat postfris en ongebruikt materiaal aanwezig 
12031 Canada 1859-1985. Prijs: € 380,00 
Redelijk gevulde, gebruikte collectie Canada 1859-1985 in Davo album Bevat leuk klassiek en 
o a luchtpost, port, dienst etc 
12032 Canada 1870-1986. Prijs: € 650,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Canada 1870-1986 in Leuchtturm en Lindner album 
Collectie begint ongebruikt en is later postfris Vanaf 1935 vrijwel compleet 
12124 Canada 1870-2005. Prijs: € 165,00 
Uitgebreide, gebruikte stock Canada 1870-2005 in twee dikke stockboeken Bevat ook wat 
postfris materiaal 
12023 Chili. Prijs: € 250,00 
Stockboek met voornamelijk gebruikt materiaal van Chili Bevat o a leuk klassiek matenaal in 
aantallen Ook leuk luchtpost, dienst en port aanwezig Koopjei 
12070 Curasao en Suriname 1873-1906. Prijs: € 4.750,00 
Prachtige vrijwel uitsluitend gebruikte voorraad zegels van de eerste paar emissies in meest 
nette kwaliteit, vaak in grotere aantallen incl de betere waarden met o a Curapao met 3c(9), 12 
1/2c(22), 30c(5) 1 1/2gld(7), 2 1/2gld(9), 1906 hoge waarden 1gld(16) 2 1/2gld(22) etc etc 
Ook de porten goed vertegenwoordigd, opgezet in 6 albums Cat w 30 000++ euro (we hebben 
alleen de goedkoopste typen/tandingen geteld, maar er zitten heel veel betere in") 
12040 Cyprus 1880-1987. Prijs: € 600,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Cyprus 1880-1987 in Schaubek album Bevat zowel Gneks 
als Turks Cyprus Collectie is goed gevuld en bevat veel beter matenaal 
12041 Denemarken 1851-1994. Prijs: € 1.500,00 
Geheel gebruikte collectie, nagenoeg compleet incl de zeldzame 2 rigsbankskilling (gerepa
reerd), 1854 sene, 1864 serie 1870 serie 1875 sene, beide 5kr postkantoren 1919 en 1921 
Postfaerge, 1924 in blokken van 4, verder nagenoeg compleet, beide luchtpost series, dienst 
met 1871 serie (16sk in beide tandingen, tanding 12 1/2 met eert Nielsen), verder Groenland 
met 1938 serie, 1950,1956 opdrukken etc in Davo album Waardevolle collectie' 
12042 Denemarken 1854-1991. Prijs: € 800,00 
Geheel ongebruikte/postfnsse collectie met o a 1875 3, 5 en 20 ore, 1904 serie t/m 100 ore, 
1912/15 opdrukken 1907 serie t/m 100 ore 1918 27o op lOo, Chnstian X t/m 5kr, vanaf 1920 
vrijwel compleet incl 1925 luchtposten, verder dienst, port en Postfaerge, in 2 dure albums 
12153 Denemarken aankomststempels. Prijs: € 130,00 
Map met 23 bnefkaarten met aankomststempels Kopenhagen 1876-1904 Mooie, goed be
schreven kleine collectie met kaarten uit diverse landen 
12043 Duitse Reich 1872-1945. Prijs: € 2.350,00 
Prachtige nagenoeg complete gebruikte collectie, deels gespecialiseerd met typen en kleurnu
ances wo gekeurd, incl 1872 kleine en grote Brustschilder (2kr oranje mist incl 18kr grote 
brustschild"), infia bijna compleet met heel veel zegels gekeurd, goed jaren 30 incl 1933 
Wagner sene, verder compleet incl extra's luchtposten met 1928 zeppelins, Sud-Amenka en 
Chicagofahrt compleet, blokken op 2/3 na compleet (wel zegels blok 3 aanwezig), dienst bijna 
oompleet in Davo album Prachtkoop met enorme cat w 
12071 Duitse Rijk + Triest ex-investeringslot. Prijs: € 7.000,00 
Postfnsse betere uitgaven in enorme aantallen, alles ex-Afinsa materiaal (weet u nog die 
Spaanse opkopers'') met in veldelen Reich 244c, 253aZ, 290Z en 295Z Italie-Tnest met A-2b, 
4a A20-e en A-4ab, nog op de originele kaartjes, zoals aangeleverd Cat w ruim 1 700 000 eu
ro (u leest het goed 1 miljoen zevenhonderdduizend euro') 
12054 Duitse Rijk kontrollopdrukken. Prijs: € 2.350,00 
Map met stockbladen met een ongebruikte en gebruikte collectie kontroll opdrukken op Duitse 
Rijk zegels Opdrukken 'Regierung' en 'Dienstmarke' Wordt zelden aangeboden, vrijwel alle ze
gels gekeurd In totaal 133 zegels, cat waarde ruim 10 000 euro 
12053 Duitse Rijk. Prijs: € 285,00 
Map met 6 betere zegels Duitse Rijk Bevat (Michel no's) 22", 29"(2x), 64 I* (2x) en 95AII" 
Alle zegels met certificaat' 

12107 Duitse Staten. Prijs: € 1.500,00 
Luxe Leuchtturm album met een ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Staten Bevat o a 
Baden, Beieren, Hamburg, Pruissen, Sachsen etc Collectie bevat ook doubletten Volgens vo
rige eigenaar ca 30 000 euro cat waarde 
12026 Duitsland combinaties. Prijs: € 1.500,00 
Twee insteekboeken met postfnsse, ongebruikte en gebruikte combinaties van het Duitse Rijk 
Tevens een aantal complete postzegelboekjes aanwezig en een oud Behrens voordruk album 
met combinaties Zeer mooie kwaliteit, cat waarde ruim 7400 euro 
12095 Engeland en koloniën. Prijs: € 950,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Engeland en kolomen in 4 albums Bevat Engeland 1953-
1970 en daarnaast o a Australië, Bahamas, Nieuw Zeeland, Canada etc Bevat ook beter ma
tenaal zoals Bahawalpur 1948 ongebruikt 
12057 Engelse koloniën. Prijs: € 210,00 
Doos met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse Engelse kolomen op stockbla
den Bevat Antarctica, Basutoland en Barbados Ook betere senes hoge cat waarde' 
12114 Engelse koloniën. Prijs: € 475,00 
Dik stockboek met postfris, ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse Engelse kolomen 
Bevat veel complete series, waaronder ook langlopende senes t/m pond en dollar waarden 
Cat waarde ruim 3500 euro 
12177 Engelse koloniën. Prijs: € 300,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Engelse kolomen in Scott album Bevat o a 
Australië Cyprus Gibraltar, Malta etc 
12060 FDC's Nederlandse Antillen 1957-2006. Prijs: € 495,00 
Vrijwel complete collectie FDC's Nederlandse Antillen 1957-2006 in 4 FDC albums Collectie 
begint bij no E2 en loopt tot november 2006 (no E389) Vanaf 1962 zonder adres Mooie col
lectie, hoge cat waarde' 
12173 Finland 1856-1960. Prijs: € 1.500,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1856-1960 in Leuchtturm album Collectie 
bevat zeer goed klassiek matenaal met o a (Michel no's) 1, 2 (3x), 3(*), 3 4, 5(*),6(*), 7,8 9, 
54, etc Leuke collectie, zeer hoge cat waarde 
12118 Finland 1866-2007! Prijs: € 350,00 
Zeer goed gevulde voornamelijk gebruikte stock Finland 1866-2007 in twee dikke voorraad-
boeken Heel veel zegels, veel blokken en ook wat postfns matenaal aanwezig Bevat ook wat 
Aland 
12018 Finland 1875-1989. Prijs: € 650,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Finland 1875-1989 in Davo cnstal album Collectie is goed 
gevuld en bevat ook beter materiaal zoals (Michel no's) 18A, 60 161, Autopaket zegels en mi
litair no 8 Mooie collectie, hoge cat waarde 
12055 Franse koloniën Prijs: € 190,00 
Map met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse Franse kolomen op stockbladen 
Bevat ook wat betere zegels, cat waarde ruim 1800 euro 
12017 Gibraltar 1886-1987. Prijs: € 600,00 
Ongebruikte/postfnsse collectie incl beter klassiek, 1898 t/m Ish, George V t/m 2/6, George VI 
t/m 5sh incl tandingen, 1953 5sh t/m 1 pond, 1960 sene en 1967 sene t/m pond, verder nage
noeg compleet, in duur Davo album 
12016 Griekenland 1861 -1988. Prijs: € 750,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Griekenland 1861-1988 in 3 albums Collectie is goed gevuld 
en bevat zeer veel beter matenaal zoals (Michel no's) 227-237*, 300-303*, 304-317*, 318-
320*, 321-326*, 327-344* (337 ontbreekt), 355-361* 362-368*, 416-420*, 421-424** 425-426*, 
437-446*, 578-581*, 588-591*, 603-614*, 654-667**, 674-680**, etc Zeer mooie collectie, zeer 
hoge cat waarde' 
12150 Hamburg 1859-1867. Prijs: € 225,00 
Map met stockblad met ongebruikt zonder gom en gebruikt matenaal van Hamburg 1859-1867 
Beetje gemengde kwaliteit, maar zeer hoge cat waarde In totaal 78 zegels 
12151 Hannover 1850-1864. Prijs: € 225,00 
Map met stockblad met ongebruikt zonder gom en gebruikt matenaal van Hannover 1850-
1864 Beetje gemengde kwaliteit maar zeer hoge cat waarde In totaal 42 zegels 
12035 India, Pakistan en Bangladesh 1855-1988. Prijs: € 450,00 
Leuke meest gebruikte collectie met ook betere zegels en senes, interessant klassiek aandeel, 
beter dienst etc (Bangladesh spaarzaam), in zelfgemaakt album 
12157 Indonesië 1949-2004. Prijs: € 700,00 
Vrijwel complete gebruikte collectie (blokken postfris) Indonesië 1949-2004 in 3 Davo albums 
Collectie bevat ook beter matenaal zoals opdruksene 1949, RIS sene 1950 etc Leuke collectie 
hoge cat waarde' 
12063 Irak 1934-1946. Prijs: € 2.500,00 
Waanzinnig lot om van te lekkerbekken Uit deze periode langlopende uitgaven in complete vel
len van 100 opgeplakt, met bemerkingen van de drukker in de velranden geschreven"' Deze 
vellen komen uit het archief van de drukker Bradburry Wilkinson Cat w voor de gewone ze
gels reeds 24 000 pond Stanley Gibbons Volstrekt uniek doch betaalbaar' 
12015 Italië 1863-1987. Prijs: € 1.550,00 
**/*/0 collectie met heel veel betere zegels en series incl 1863/1889 compleet, 1910 Ganbaldi 
sene, 1922 Congresso sene veel goede dure uitgaven jaren 20/30 en 50, opgezet in 5 dure al
bums, in doos Enorme cat w 
12083 Italië 1935-1965. Prijs: € 375,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1935-1965 op blanco bladen in Safe album 
Leuke collectie met ook beter materiaal van de jaren 50 
12062 Italië dure klassieke uitgaven. Prijs: € 575,00 
Ongebruikt lot uitsluitend dure zegels met 1863 5c(*) en 40c(*), 1865 20c op 15c type II* (cat 
5000 euro') 1879 25c* 1889 5c*, 1901 20c, 25c, 50c, 75c en 1 lire* 1909 15c grijs* etc in 
gemengde kwaliteit, cat w Yvert 11 850+ euro'" Minder dan 5% cat w " 
12178 Jordanië 1920-1965. Prijs: € 500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte dealerstock Jordanië 1920-1965 in dik Amenkaans dealer-
boek Zeer goed gevulde stock met ook beter matenaal en leuk port Palestina etc 
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12069 Kerst. Prijs: € 350,00 
Prachtige postfrisse collectie met heel veel series en blokken, in 3 speciale Siso voordrukal-
bums + 2 grote enveloppen met postfnsse (oudere) 'nieuwtjes' in doos 
12034 Luxemburg 1852-1990. Prijs: € 1.250,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Luxemburg 1852-1990 in twee Davo cnstal albums Collectie 
IS vanaf 1900 vrijwel compleet en bevat ook dienst, port, bezetting etc Veel beter materiaal zo
als (Michel no's) 240-244", 245-249" 252-256" 259-264", 266-280* (intellectuelen) 284-
289" , 296-301" 309-314", 468-473" 478-483* 490-494**, 555-557**, 572-574**, blok 3**, 
7** etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waardei 
12028 Luxemburg 1852-1994. Prijs: € 750,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1994 in Davo en Leuchtturm al
bum Goed gevulde collectie met ook beter matenaal zoals (Michel no's) 240-244 245-249, 
252-256 259-264,284-289" 296-301*, 333-338** 435-438*, 442-459", 460-463*, 464-467**, 
468-473**, 474-477**, 484-487** 488-489** blok 7** etc Mooie collectie, hoge cat waardei 
12109 IMonaco 1885-1999. Prijs: € 275,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Monaco 1885-1999 in Davo en Leuchtturm album Collectie 
bevat o a veel gebruikte blokken 
12180 Nauru 1916-1997. Prijs: € 200,00 
Goed gevulde, gestempelde collectie Nauru 1916-1997 in twee stockboeken Collectie bevat 
veel materiaal waaronder ook blokken, FDC's en kaarten 
12161 Nederland 1852-1980. Prijs: € 400,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Nederland 1852-1980 in 2 Davo luxe albums Collectie is goed 
gevuld met ook wat beter materiaal Gat waarde ca 4500 euro 
12024 Nederland cinderella's/sluitzegels. Prijs: € 210,00 
Leuke collectie/partij met sluitzegels van postkantoren, 'met bestellen op zondag' + U S A fis
caal etc in stockboek Leuk loti 
12014 Nederland FDC's E2-E531. Prijs: € 1.150,00 
Complete collectie Nederland FDC's E2-E531 in 5 albums Collectie is vanaf no 57 onbeschre
ven, daarvoor meestal beschreven Geen 129a, 136a en 144a, maar wel 153a Mooie collectie, 
cat waarde 7400 euro 
12154 Nederland kleinrondstempels. Prijs: € 850,00 
Map met stockblad met 19 zegels met kleinrondstempels van bijkantoren Bevat o a 
Duivendijke, Jouwerd, Neede, Amsterdam 3, Amsterdam 9, Rotterdam 4, etc Zeer mooie kwa
liteit, alle op hangend haar en 2 maal Kroningsgulden (49) Zeer hoge cat waardei 
12164 Nederland nieuwtjes gebruikt. Prijs: € 100,00 
Doos met pergamijnzakjes met gebruikte nieuwtjes Voornamelijk jaren 90 Heel veel materiaal, 
koopjei 
12021 Nederland plaat- en etsingnummers 1924-1977. Prijs: € 400,00 
Hele leuke meest postfrisse collectie velrand bijzonderheden met kniptekens etsingnummers 
en andere bijzonderheden, in dubbeldik insteekboek 
12020 Nederland puntstempels. Prijs: € 375,00 
Dik insteekboek met puntstempels van Nederland Heel veel zegels, wat wisselende kwaliteit, 
maar wel zeer hoge cat waarde 
12159 Nederland puntstempels. Prijs: € 2.250,00 
Dik stockboek met een uitgebreide collectie puntstempels van Nederland Collectie bevat stem
pels van no 1-257, in totaal ruim 2500 zegels en enkele brieven, voornamelijk stempels op ver
schillende zegels 
12039 Nederland puntstempels. Prijs: € 750,00 
Leuke collectie van nr 1 tot 257 op diverse waarden, totaal ruim 1000 zegels, ietwat diverse 
kwaleit maar veel betere waarden, in album Koopje 
12132 Nederland vignetten. Prijs: € 190,00 
Stockboek met ruim 1400 postfrisse vignetten van 'steden schoon' van Nederland Veel doubletten 
12155 Nederlands Indië 1864-1948. Prijs: € 1.325,00 
Ongebruikte collectie Nederlands Indie 1864-1948 in Davo album Collectie bevat veel beter 
materiaal zoals 1(*) 2*, 3-16*, 17-22*, 23-30*, 31-37*, 58-61*, 63-80*, 63a-79a', 160-166* 
dienst 1-7*, 8-27*, etc Mooie collectie, cat waarde 7337 euro 
12052 Nederlands Indié, Indonesië. Prijs: € 135,00 
Map met stockblad met vaneteiten van interim periode Nederlands Indie en wat ongetand ma
tenaal van Indonesië, penode 1965-1970 
12080 Nederlandse Antillen 1984-1995. Prijs: € 250,00 
Postfnsse, vrijwel complete collectie Nederlandse Antillen 1984-1995 in luxe Importa album 
Tevens Aruba 1986-1995 vrijwel oompleet 
12090 Noord Borneo 1939-1956. Prijs: € 185,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Noord Borneo 1939-1956 op blanco bladen in map Mooie 
kwaliteit cat waarde 680 pond (Stanley Gibbons) 
12030 Noorwegen 1856-1991. Prijs: € 1.050,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie Noonwegen 1856-1991 in twee Davo luxe albums Collectie 
begint ongebruikt en is vanaf 1940 voornamelijk postfris Collectie bevat veel beter matenaal 
zoals (Michel no's) 109-115", 120-132*, 133-135*, 236*, 237-256", 315-318", 380-382", 
393-395**, etc Ook goed dienst aanwezig Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waardei 
12143 Nord Deutscher Postbezirk 1868-1869. Prijs: € 115,00 
Map met stockblad voornamelijk gebruikt matenaal van Nord Deutscher Postbezirk 1868-1869 
Beetje gemengde kwaliteit maar zeer hoge cat waarde In totaal 73 zegels 

12179 Norfolk Islands 1947-1997. Prijs: € 400,00 
Gebruikte, zeer goed gevulde collectie Norfolk Islands 1947-1997 in twee stockboeken 
Collectie bevat zeer veel matenaal, waaronder ook veel blokken en ook wat FDC's, waaronder 
ook de eerste senes 
12066 Oost Europa omvangrijke handelsvoorraad. Prijs: € 3.000,00 
Weerzinwekkende hoeveelheden matenaal in voorraadboeken, vellenmappen, in zakjes en los, 
circa 6 verhuisdozen vol, maar ook betere postfrisse senes in giga aantallen, blokken, pakken 
met vellen gebruikt en postfns, ook beter ouder materiaal, moet beslist weg wegens de enorme 
omvang, opruimingspnjsi 
12073 Oostenrijk 1858-1994. Prijs: € 170,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Oostenrijk 1858-1994 in Davo album Zeer goed gevulde col
lectie, na 1945 vrijwel compleet 
12170 Oostenrijkse Gebieden 1850-1917. Prijs: € 750,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijkse Gebieden 1850-1917 m luxe Lindner 
album Collectie bevat o a Lombardije-Venetie, Levant, Veldpost Bosnie-Herzegovina etc. 
Zeer goed gevulde collectie met ook veel beter matenaal 
12072 Overzeese Gebiedsdelen 1873-1975. Prijs: € 700,00 
Postfnsse en ongebruikte restantcollectie Overzeese Gebiedsdelen 1873-1975 in 3 Davo luxe 
albums Collectie bevat Nederlands Indie, Nederlands Nieuw Guinea, Cura?ao en Sunname 
Cat waarde ca 7000 euro 
12078 Overzeese gebiedsdelen. Prijs: € 250,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Overzeese gebiedsdelen 1870-1984 Collectie bevat veel 
materiaal waaronder ook wat beter 
12049 Portugal, Azoren en Madeira 1855-1981. Prijs: € 950,00 
**/*/0 collectie met beter vooroorlogse series goede blokken etc nogal rommelig opgezet in 3 albums 
12074 Rhodesië 1954-1974. Prijs: € 150,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Rhodesie 1954-1974 in blanco album 
12075 Rusland 1858-1940. Prijs: € 375,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Rusland 1858-1940 in Schaubek album Leuke 
kleine collectie met ook wat oudere postkaarten en wat ouder materiaal van Roemenie 
12084 Tonga, proeven. Prijs: € 650,00 
Insteekboek met proeven en ontwerpen van Tonga, jaren 90 Zeer uitzonderlijk matenaal met 
ook boekjes en wat gewone zegels Voor de echte specialisti 
12098 Transvaal. Prijs: € 75,00 
Oud boekje (1923) met herdrukken van Transvaal Bevat herdrukken van de zegels van 1885, 
1896, 1900 en 1901 
12076 Tunesië 1956-1986. Prijs: € 225,00 
Voornamelijk postfrisse (iets ongebruikt en gebruikt), vrijwel complete collectie Tunesië 1956-
1986 op luxe Leuchtturm bladen in klemband Mooie collectiei 
12047 Turkije 1863-1988. Prijs: € 800,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Turkije 1863-1988 in Schaubek en 2 Lindner al
bums Collectie IS zeer goed gevuld met veel leuk klassiek matenaal (incl Ie emissie), en bete
re series zoals (Michel no's) 1248", 1317-1322A", 1358-1359", blok 2 " , 3*, etc Ook diensL 
port. Rode halve maan etc aanwezig 
12126 Verenigde naties. Prijs: € 125,00 , 
Stockboek met een gebruikte stock van de dne gebieden van de Verenigde Naties (New York, 
Geneve Wenen) Bevat veel zegels en blokken Matenaal tot ca 2002 
12128 Verenigde Naties. Prijs: € 145,00 
Postfnsse stock Verenigde Naties in 2 dikke stockboeken Bevat New York, Geneve en Wenen, 
waaronder veel blokken en ook heel veel vlaggenvellen 
12162 Wereld uitzoekdoos. Prijs: € 600,00 
Schoenendoos vol met pergamijnzakjes met divers postfris, ongebruikt en gebruikt matenaal 
van diverse landen Bevat o a veel Nederland, USA en Duitsland Veel matenaal met ook beter 
12064 Wereld uitzoekpartij. Prijs: € 800,00 , 
Hele leuke partij deelverzamelingen van o a Australië, Tnest, Cuba (oud), Colombia, Uruguay en Libe-
na (alle oud matenaal"), USA met back of the book en pre-cancels etc in 12 banden, in grote doos 
12046 Zweden 1858-1985. Prijs: € 600,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Zweden 1858-1985 in 2 Davo cnstal albums Collectie begint on
gebruikt en vanaf ca 1945 voornamelijk postfris Bevat betere senes, paren en o a dienst en port 
12012 Zwitserland 1938-1964. Prijs: € 350,00 
Safe Steckalbum met postfrisse senes Zwitserland 1938-1964 met velranden Meeste senes 
met boven- of onder velrand in strippen van 5 Ongewone collectie, veel matenaal 
12013 Zwitserland en VN Geneve. Prijs: € 350,00 
Vier stockboeken met postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Zwitserland, waaronder 
leuk luchtpost en veel betere blokken Tevens postfris VN Geneve aanwezig, tot 2005 
12056 Zwitserland. Prijs: € 285,00 
Map met vellen Zwitserland Bevat (Michel no's) 2 postfnsse vellen no 780 (in totaal 40 ze
gels), 328-330X in afgestempelde complete vellen van 25, 529 in compleet afgestempeld vel 
van 50 en verder nog wat combinaties etc 
12025 Zwitserland. Prijs: € 475,00 
Stockboekje met postfns en ongebruikt matenaal van Zwitserland Bevat combinaties, dienst 
en betere zegels Enkele voorbeelden (Michel no's) 153-155* (1 lx), dienst 64-74*, ONU/UNO 
1-11* 12-20* combinaties K4r (5x), K4l i r etc Leuke partij hoge cat waarde 

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

Vul nu d e bon in e n o n t v a n g e e n jaar lang kos te loos o n z e prijslijst 

INFORMATiEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

. ^ -

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

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



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

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

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

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

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

mailto:info@pzhzeist.nl


POSTZEGELVEILING 

RU n mono 
Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam  Postbus 2859  3000 CW Rotterdam 

T: 0102130986 F: 0102131730 E: rynmond@xs4all.nl 

Onze 61 *̂̂  veiling was 
een zeer groot succes! 

Enkele opbrengsten 

Falkland collectie inzet 650 
Opbrengst 1950 

Australië S G 1516 
inzet 1200 

Opbrengst 2050 

IJzendoorn 
inzet 16 

Opbrengst 75 

Nederland voorraad inzet 800 Opbrengst 2600 

Onze 62 *̂̂  veiling wordt gehouden 27 en 28 November a.s 
Inleveren is mogelijk tot en met Zaterdag 10 Oktober. 

Een inzending opsturen behoort tot de mogelijkheden. 

Ons adres Rijnmond Westewagenstraat 60 3011AT Rotterdam. 
.■■ Tel. 0102130986/Rynmond@xs4all.nl 

Verder gratis taxatie op l<antoor, hoge voorschotten, voordelige 
veilingcommissie en natuurlijk zeer hoge opbrengsten. 

mailto:rynmond@xs4all.nl
mailto:Rynmond@xs4all.nl


r^V FILATELIE DE BOEIER -
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit 

4-Nederland -f̂  Indonesië 

^ 
_ 
r 

1 

i 
van: 

^Ov . Rijksdelen -^Zwitserland 
Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan 
U kunt ons bezoeken op: www.filateliedeboeier.nl 

SELECTIE UIT ONZE PRIJSLIJST (prijzen in euro's) 

ZWITSE 
95-97 8,50 
98-100 9,50 
101x 16,00 
106x 26,00 
107x 19,00 
107y 15,90 
107z 10,20 
108x 112,00 
109z 21,00 
IIOx 480,00 
111 II 22,50 
113 1 7,80 
114-116 42,50 
PJ l-lll 480,00 
121 (+c) 790,00 
122 67,50 
122y 95,00 
123 190,00 
127 47,50 
130-32 85,00 
133-35 45,00 
142 150,00 
143-44 30,00 
146-48 6,80 
149-51 18,00 
153-55 20,00 
171x 27,00 
171z 16,00 
172-74 16,00 
175-78 17,50 
180x 11,00 
180z 5,00 
181x 19,00 
182x 20,00 

RLAND P0S1 
184x 
185-88 
189x 
190x 
190z 
191x 
194-96y 
194-97Z 
209-12 
214-17 
218-21 
222-25 
226 
226-28 
229-32 
233x 
234x 
234z 
235-8 
245x 
245z 
246-49 
250-55 
266-69 
270-6 
281-84 
287-90 
294-96 
blok 2 
306-09 
321-24 
326z 
blok 4 
328-30V 

19,00 
11,00 
5,00 

18,00 
25,00 
65,00 
67,50 

190,00 
2,80 
2,25 
2,25 
2,25 

67,50 
520,00 

2,25 
28,00 
82,50 
42,50 

2,25 
140,00 
10,90 
7,20 

47,50 
4,75 

60,00 
4,90 
4,90 
4,00 

42,50 
5,50 

11,00 
17,50 
34,00 

115,00 

rFRIS (nrs. vigs. Michel) | 
328-30W 85,00 
328-30X 20,00 
335-43 14,25 
359-62 2,50 
377-85 28,00 
387-94 42,00 
blok 6 65,00 
405-07 7,50 
blok 7 49,00 
412-5 2,00 
blok 8 59,00 
blok 9 52,50 
blok 10 42,50 
431-34 3,20 
438 6,50 
439-42 2,25 
blok 11 95,00 
blok 12 80,00 
447-59 205,00 
460-63 8,00 
465-68 2,20 
470 11,00 
471-74 5,00 
479 8,00 
480-83 5,10 
492X-5X 2,50 
500-5 22,50 
506-7 32,50 
508-11 3,60 
blok 13 42,50 
518 19,00 
525-28 4,10 
529-40 11,50 
541-44 2,00 

INDONESIË POSTFRIS (nrs.vIgs.Zc 
1-8 4,00 
9 35,00 
10 65,00 
11 95,00 
12 4,50 
33-38 145,00 
35 55,00 
36 36,00 
37 53,00 
41-58 27,50 
59-63 360,00 
64-66 6,70 
81-95 2,40 
101-06 18,50 
142-45 2,25 
B9 9,50 
BIO 13,50 
688-89 9,75 
690-92 15,50 
B17 18,00 
B18 9,00 

707-09 
710-12 
731-33 
739-41 
756-58 
760-85 
B20 
B21 
B22 
B23 
B25 
892-94 
921-23 
B33 
B42 
1005-09 
B43 
B44 
B49 
B50 
B51 

Bestellingen per bnef, fax, 

9,50 
4,20 
9,00 
7,00 
7,50 

36,00 
7,20 
3,00 
2,70 
7,50 
7,80 
3,50 
3,00 
3,00 
5,20 
4,80 
8,25 
4,80 
2,30 

22,50 
22,50 

B53 55,00 
B54 55,00 
B56 7,50 
B57 6,00 
B58 5,75 
B63 20,00 
B64 10,00 
B65 11,00 
B66 10,00 
B67 5,00 
B68 16,00 
B69 4,50 
B70 15,00 
B71 4,50 
B72 6,00 
B73 7,50 
B74 3,20 
B77 8,00 
B82-83 65,00 
B96 3,40 
B100 3,50 

e-mail of telefoon. Levering 
vooruitbetaling en zolang de voorraad strekt. 
Bij bestellingen tot € 120, -1- € 2,- admin. kosten; daa 
aangetekend. Type-/zetfouten voorbehouden 

Bij vooruitbetaling altijd 5% korting (boven 

Klipper 75, 2991 KL 
Tel: 0180-690810 
ING: 2718493 

Barendrecht 
Fax: 

ABN-AMRO: 
E-mail: info@filateliedeboeiernl 

545-49 
550-54 
555-59 
blok 14 
561-65 
566-69 
570-74 
575-79 
580-84 
585 
588-92 
593-96 
597-01 
602-06 
blok 15 
613-17 
618-22 
627-31 
632-36 
641-45 
648-52 
657-61 
blok 16 
674-8 
683-86 
696-713x 
696-712y 
696-04RX 
696-04Ry 
714-18 
blok 17 
722-26 
731-35 
738-41 

9,50 
6,00 
8,50 

140,00 
4,50 
2,20 
6,40 
4,70 
6,00 
2,40 
5,20 
2,75 
6,10 
5,20 

47,50 
6,80 
5,60 
4,80 
3,60 
4,50 
3,30 
3,50 
7,90 
2,60 
7,50 

11,00 
9,00 
3,95 
4,20 
4,40 

18,00 
3,20 
2,50 

32,50 

)nnebloem) 
B118 
B119 
B123 
B124 
MSI 
MS1A 
MS2 
IVIS4 
MS5 
MS6 
BI 54 
port 1-3 
port 4-13 
port 48-50 
port 96-99 
porti 00-3 
porti 04-6 
riau 1-22 ' 
riau 23-5 
riau 26-41 

6,80 
5,00 
6,50 

35,00 
7,50 
1,50 
3,50 
3,10 
3,30 
1,40 
9,75 
4,20 
7,60 
9,50 
6,40 
6,10 
7,60 

»50,00 
11,50 
10,95 

ibarat 1-42 22,00 

tegen 

boven franco 

€ 500,- 8%) 

0180-690811 
50.50.44.978 

geen winkel 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

i4mi^ 
{JÊKSSÊ 
^ ^ ^ ^ ^ 

^St^ l^isl 
Postzegelhandel 

Lodewijk 
Tel. 0346-550618 

b.g.g. 06-51360197 
Postbus 294 3600 AG Maarssen 

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

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. 

Postzegel en Muntenhandel 

"HOLLANDS GLORIE" 
Camplaan 8 

2103 GW HEEMSTEDE 
Tel. 023 - 5477444 Fax 023 5291605 Giro 4208936 

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 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdheden. 

Korenstraat 104-7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-521 54 26. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.30-17.30 uur, 
maandag gesloten. 

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


A ntwerpfila 
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Internationale Postzegel 
en Muntenbeurs 

10 & 11 oktober 2009 TSlt^ Jan van Rijswijcl<laan 191 
2020 Antwerpen 
Zatercfag van lOuOO tot 18uOO 
Zondag van lOuOO tot lóuOO 

Toegangsprijs: € 3.00 

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

In samenwerking met FNIP bieden wij onze lezers gratis toegang aan: 
Geef deze bon af aan de ingang voor gratis toegang op zaterdag 10 of zondag 11 oktober 2009 

naann: 
adres: 

http://www.fnip.be
mailto:info@fnip.be
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TNTPOST 
TEST PILOTWINKELS 

TNTPost is onlangs met 
een pilot productvereen
voudiging gestart in lo 
pilotwinkels in het westen 
van Nederland. Ter ere van 
deze pilot zijn er speciale 
persoonlijke postzegels 
met het thema Verjaardag 
geïntroduceerd. Om het 
de in dit soort persoonlijke 
postzegels geïnteresseerde 
verzamelaars/ßlatelisten 
makkelijk te maken aan 
deze postzegelvellen te 
komen, zijn deze per direct 
verkrijgbaar bij Collect 
Club in beperkte oplage. 
In de pilotwinkels wordt 
ook een nieuw kassa
systeem getest, waaruit 
nieuwe barcodelabels en 
vraagfrankering rollen. 
TNTPost verwacht, dat 
barcodelabels en vraag
frankering (frankering 
met kassastickers) weinig 
liefhebbers kent onder fi
latelisten en verzamelaars, 
worden deze producten al

leen in de tien pilotwinkels 
verkocht. De pilot is op 22 
juni van start gegaan en 
loopt tot eind september. 
Filatelie nam de prof op 
de som: onze reporter 
Gerard G. heeft gepro
beerd alle tien pilotwinkels 
te bezoeken, maar dat is 
niet helemaal gelukt. Twee 
waren wegens vakantie 
gesloten. Wat opviel is dat 
op de locaties er, behalve 
de verjaardagspostzegels, 
niets van alle aange
kondigde nieuwe labels 
verkrijgbaar was. In alle 
pilotwinkels hing promo
tiemateriaal met nog niet 
aangekondigde producten. 
Als u nieuwsgierig bent 
geworden kunt u zelfde 
proef op de som nemen op 
de volgende tesdocaties: 
Primera, Dijkshoornse weg 

31, 2635 EJ Den Hoorn 
0152614760 
Gemakswinkel, Terna
testraat 38, 2612 BG Delft 
0152133288 
Tabak & Gemak, Lindelaan 
243, 2282 EV Rijswijk 
Bruna, Kon. Julianaplein 
24, 2273 BR Voorburg 
0703860129 
Primera, van Barbanson
straat 63, 2274 SM Voor
burg 0703837690 
Spar, Lange Mare 7880, 
2312 GT Leiden 
0715134340 
Super de Boer, Stationsweg 
44, 2312 AV Leiden 
0715161662 
Boekhandel, Hoornesplein 
129, 2221 BJ Katwijk 
0714026470 
Gemakswinkel, de Stroop
likker i, 2461CW Ter Aar 
0172609151 
Readshop, Ambachtsplein 
9, 239iBDHazerswoude 
dorp 0172586300 

Zend uw reactie naar de 
redactie: We horen graag 
uw bevindingen! 

ZWITSERSE POSTZEGELHANDELAREN 
LAUWEREN HANS ERNI 

SARKO BOOD MEE 

Het is nogal een bezig 
baasje, de Franse presi
dent Nicholas Sarkozy, 
maar het lijkt er op dat 
hij het even wat rustiger 
moet aandoen, gezien 
zijn recente (gelukkig 
maar korte) opname 
in het ziekenhuis. Wat 
elke filatelist hem kan 
vertellen: postzegels 
verzamelen ontspant! Nu 
moet 'Sarko' wel worden 
nagegeven dat hij oprecht 
probeert om iets aan zijn 
postzegelverzameling 
(die hij al langere tijd 
bijhoudt) te doen. Hij 
heeft zelfs  zo wordt er 
gefluisterd  meegeboden 
op een kavel dat nog niet 
zo lang geleden op een 
Australische postzegel
veihng onder de hamer 
kwam! Tijdens het beleg 
van Parijs in 18701871 
werd er van alles aan 
gedaan om de communi

catie van de Franse hoofd
stad met de buitenwereld 
(en vice versa, uiteraard) 
intact te houden. Een van 
de postale middelen die 
de Parijzenaars daarvoor 
konden gebruiken was 
de zogenoemde Ballon 
monté. Het ging om 
heteluchtballonnen die 
de post uit Parijs over 
de linies moesten tillen, 
zodat die poststukken 
hun reis elders kon
den vervolgen. De enig 
bekende brief die vanuit 
Parijs naar Australië werd 
gezonden en daar ook 
arriveerde, kwam onlangs 
bij de postzegelveiling van 
Mowbray in Sydney onder 
de hamer. Het poststuk 
werd in 1870 aan boord 
van de ballon Armand 
Barbes gebracht, die ken
nelijk een geslaagde reis 
maakte, want anders zou 
het stuk nu niet ter veiling 

zijn aangeboden. De brief 
bracht een kleine 150.000 
Amerikaanse dollars op 
(inclusief veilingkosten) 
en dat was ongeveer vijf
maal de inzet. Het schijnt 
dat de Franse president 
meebood (het poststuk 
hoorde waarschijnlijk 
volgens 'Sarko' in Franse 
handen thuis, maar dat hij 
uiteindelijk  waarschijn
lijk erg teleurgesteld 
toch moest afhaken toen 
de prijs te pittig werd. 

Beeldend kunstenaar 
en postzegelontwerper 
Hans Erni wordt als 
ontwerper van meer dan 
tweehonderd postzegels 
in het zonnetje gezet. 
Het de Zwitserse versie 
van de NVPH, de SBHV 

onderscheidde hem op 7 
augustus voor het eerst 
de Gouden Duif uit. De 
SBHV viert dit jaar zijn 
hhonderdjarig jubileum 
en heft daarom de nieuwe 
prijs in het leven geroe
pen. 

HEPBURNPOSTZEGEL VOOR 6 7 DUIZEND EURO 

De zeer zeldzame post
zegel met actrice Audrey 
Hepburn is op een veiling 
in Berlijn verkocht voor 
67 duizend euro aan een 
onbekende koper. Het 
minimumbod voor de 
postzegel was vastgesteld 
op dertigduizend euro. 
De postzegel werd afge
hamerd op 53.500 euro. 
Het totaalbedrag komt na 
toevoeging van commis
sie en belasting echter 
uit op 67 duizend. Van de 
postzegel bestaan voor 
zover bekend vijf exem
plaren. De postzegels 
maakten deel uit van een 
serie postzegels met film

EIGEN POSTZEGEL VOOR BARNEVELD 
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De gemeente Barneveld 
beschikt sinds kort over 
een eigen postzegel met 
daarop het logo 'Beste ge
meente van Gelderland'. 
Barnevelder Jan Joosten 
heeft de bijzondere zegels 
ontworpen op de website 
van TNT. De slager heeft 
vervolgens tweehonderd 
velletjes laten drukken. 
Hij verkoopt de velletjes 
voor € 6,50 per stuk aan 
belangstellenden. Joosten 

wil daarmee stimuleren, 
dat Barneveld haar benoe
ming tot 'beste gemeente 
van Gelderland' meer 
uitdraagt. De koper krijgt 
tien postzegels ter waarde 
van in totaal € 4,40 en 
betaalt €2,10 extra. 
'Maar dan heb je wel hele 
bijzondere zegels', aldus 
slager Joosten. Het eerste 
velletje heeft hij overhan
digd aan burgemeester 
Jos Houben. Het zou 
mooi zijn als de gemeente 
deze zegels gaat gebrui
ken voor al haar uitgaan
de post. Belangstellenden 
kunnen de postzegels 
alleen per email bestellen 
via j.joosten(tt)planet.nl 

sterren Charlie Chaplin 
en Marilyn Monroe. Van 
de Hepburnzegel maakte 
de Duitse Post 14 miljoen. 
Ze werden echter ver
nietigd, nadat haar zoon 
Sean Ferrer weigerde het 
copyright te verstrekken. 
Hij wilde niet, dat zijn 
moeder rookte. Audrey 
Hepburn, de dochter van 
een rijke Engelse bankier 
en een Nederlandse 
barones, werd in 192g in 
Brussel geboren als Edda 
van HeemstraRuston 
en overleed op 63ja
rige leeftijd aan kanker. 
Toen bleek dat er geen 
copyright zou komen, 
had het Duitse ministerie 
van financiën al exempla
ren naar de Duitse post 
gestuurd ter goedkeuring. 
Dertig hiervan ontkwa
men aan vernietiging, 
doordat een onbekende 
medewerker deze had 
achtergehouden. Hij 
gebruikte de postzegels 
om brieven te versturen. 
Een postzegelverzamelaar 
bleek de vijfde zegel in 
zijn bezit te hebben. Een 
van de andere postzegels 
met Hepburn erop bracht 
in Düsseldorf in 2005 53 
duizend euro op. 



PENNY BUCK KRIJGT VIJFSTERREN BEHANDELING 

Als onderdeel van Stanley 
Gibbons' streven om fila
telie bij een breed publiek 
onder de aandacht te 
brengen maakte fotograaf 
Nick Free opnamen van 
een heuse ingelijste Penny 
Black in een vijfsterren 
hotel in Dorset, Engeland. 
The fotosessie toont de 
Penny Black te midden 
van items van Stanley 
Gibbons verzamelafde
ling, Eraser's Autographs 
(handtekeningen), zoals 
een door Charlie Chaplin 

gesigneerd drieluik, een 
publiciteitsfoto gesig
neerd door Alfred Hitch
cock en een ondertekende 
dubbele krantenpagina 
over de Rolling Stones. 
De ingelijste Penny Black 
is online te koop op www. 
stanleygibbons.com en 
kan worden gepersonali
seerd met de initialen van 
de koper erop. 
De foto's worden ook 
gebruikt in de catalogus 
van Eraser's Autographs 
www.frasersautographs. 
com en voor de webwin
kel van Stanley Gibbons. 

HARLEY HEEFT POSTZEGELS VAN ARUBA 

Dat het thematisch ver
zamelen een grote vlucht 
neemt, is bekend. Maar dat 
de stoere Harley Davidson 
motoren op postzegels 
zouden prijken, blijkt een 
gat in de markt. Let wel, 
dit zijn geen persoon
lijke zegels, maar officiële 
postzegels uit Aruba van 
2008, een van de overzeese 
gebiedsdelen der Neder
landen. De afbeeldingen 
zijn werkelijk schitterend. 
En voor het geld hoeft u 
het niet te laten, want voor 
€ 6,90 bent u de trotse ei

genaar van deze drie heuse 
Harleys! Op postzegelfor
maat, dat wel. Ook andere 
exotische landen hebben 
zich laten verleiden tot 
het vereeuwigen van deze 
'moeder aller motoren' op 
hun officiële postzegels, 
zoals Antigua & Barbuda, 
Bulgarije, Equatoriaal Gui
nea, Frankrijk, Liberia, Sao 
Tome en Principe, Sierra 
Leone, Turks en Caicos 
eilanden en natuurlijk 
HarleyDavidson's eigen 
bakermat, de Verenigde 
Staten. 

JUBILEUM KATWIJK MET KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 

Dit jaar viert de post
zegelvereniging 
KatwijkRijnsburg haar 
vijftigjarig jubileum. 
Op zaterdag 16 mei 
werd een goed bezochte 
propagandatentoonstel
ling gehouden, die door 
locoburgemeester van 
de gemeente Katwijk, 
drs. W.J. van Duijn, werd 
geopend. Ook verscheen 
een jubileumbrochure 
met daarin de posthis
torie van de drie kernen 
van de gemeente Katwijk: 
Katwijk, Rijnsburg en 
Valkenburg. Ook wordt 
hierin aandacht besteed 
aan de (post)relatie met 
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het voormalige marine
vliegkamp Valkenburg. 

'FINNIG' DIENSTBEVEL 

Gevonden op de Brie
venbeurs: Een origi
neel document in drie 
talen (Russisch, Fins en 
Zweeds), opgemaakt in 
Petrograd (tot 191914 
Sint Petersburg). Het 
betreft een dienstbevel van 
de Generaal der artillerie 
VanderVliet, uitgevaar
digd op 15 februari 1915, 
waarin hij verordonneerd 
dat ingaande 20 februari 
de Finse grensbewaking 

van kracht wordt. (Fin
land was toen nog een 
Groothertogdom binnen 
Rusland). Dit is opmer
kelijk, want Rusland (met 
Finland dus) verkeerde al 
sedert augustus 1914 in 
staat van oorlog! Er wordt 
in het dienstbevel ook 
hieraan gerefereerd. Op
merkelijk is de naam van 
de generaal: Inderdaad, 
Konstantin van der Vliet is 
van Nederlandse komaf! 
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Dit alles kon plaatsvin
den met steun van de 
gemeente, de lokale Ra
bobank en 'onze eigen' 
bond, de KNBR 
's Avonds werd één van 
de drijvende krachten 
van de vereniging op een 
speciale manier in het 
zonnetje gezet. Loco
burgemeester W.Th. 
Hollart van de gemeente 
Teylingen reikte een ko
ninklijke onderscheiding 
uit aan Aad Heerings 
die al vele jaren een spil 
en toeverlaat is voor de 
vereniging, een zeer 
gewaardeerd bestuurslid, 
organisator van de maan
delijkse en de jaarlijkse 
grote veiling en tevens 
veilingmeester. 
Geïnteresseerden in de 
posthistorie van Katwijk 
kunnen de brochure via 
de website van de vereni
ging aanvragen (www. 
postzegelverenigingkat
wijkrijnsburg.nl). 

NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING HERT06P0ST 2 0 1 0 

Ter gelegenheid van het 
tachtigjarig jubileum van 
de 'sHertogenbossche 
Filatelisten Vereniging zal 
op 28, 29 en 30 mei 2010, 
na 25 jaar (Hertogpost 
1985), weer een nationale 
postzegeltentoonstelling 
worden gehouden in 
de Brabanthallen van 
'sHertogenbosch. De or
ganisatie is in handen van 
de Stichting Hertogpost 
met medewerkmg van 
de NVPH, KNBF en TNT 
Post. Het zal een groots 
en veelzijdig evenement 
worden met deelnemers 

uit binnen en buitenland, 
waarbij alle elementen 
van postzegels verzame
len en filatelie aan bod 
zullen komen. Er zullen 
veel NVPHhandelaren 
aanwezig zijn. Daarnaast 
zal TNTPost zijn nieuw
ste en speciale uitgiften 
presenteren. Er wordt nog 
overlegd over deelname 
van een landelijke jeugdor

ganisatie en buitenlandse 
postagentschappen. De 
postzegeltentoonstelling 
beslaat ruim 750 kaders, 
verdeeld over verschillen
de tentoonstellingsklas
sen. Centraal staat de ten
toonstelling categorie I en 
categorie II. Ook zal er een 
Jeugdpostzegel tentoon
stelling 'de 26e Dag van 
de Jeugdfilatelie' zijn en 
een Propagandatentoon
stelling, waarin leden van 
de 'sHertogenbossche 
Filatelisten Vereniging 
de eigen verzamelingen 
buiten mededinging kun
nen tonen. Tijdens deze 
postzegeltentoonstelling 
zal de uitgave van het boek 

'Bossche Oorlogspost 
Geïllustreerde historie 
van de post in 'sHerto
genbosch tijdens en rond 
de Tweede Wereldoorlog' 
een belangrijke plaats 
innemen. 
Hertogpost 2010 kent 
naast de gebruikelijke 
waarderingen en bekro
ningen voor de inzenders 
van de tentoonstelling 
voor elke categorie een 
speciale prijs toe voor de 

meest creatieve inzending. 
Meer informatie: 
www.hertogpostevent.nl, 
ook voor het downloaden 
van het aanmeldingsfor
mulier. Voor deelname 
aan Hertogpost 2010: tot 
I november 2009 bij de 
Stichting Hertogpost, 
t.a.v. de Commissie 
Tentoonstelling 2010, 
Commissaris van Voorst 
tot Voorstlaan 7, 5224 CN 
'sHertogenbosch. 

http://stanleygibbons.com
http://www.frasersautographs
http://wijkrijnsburg.nl
http://www.hertogpost-event.nl
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GRENZELOOS NEDERUND EN BRAZILIË 

De historische band tus
sen Nederland en Brazilië 
behelst drie postzegelvel
len. 'Grenzeloos Neder
land & Brazilië' bestaat 
uit drie velletjes, waarop 
telkens een ander aspect 
van de historische band 
met Nederland centraal 
staat. 
De uitgifte bestaat uit 
zes unieke postzegels, 
steeds op een andere 
wijze ten opzichte van 
elkaar gerangschikt. 

Grenzeloos Nederland 
is een vervolg op de 
serie Mooi Nederland. 
Deze al langer bestaande 
serie brengt interessante 
Nederlandse plaatsen 
voor het voetlicht. Het 
biedt een nieuwe kijk op 
bekende en minder be
kende historische banden 
die Nederland met andere 
landen heeft. Deze serie 
is in 2008 gestart met 
een uitgifte gewijd aan de 
Nederlandse Antillen en 
Aruba. 

GRENZELOOS ^ g ^ 
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De verkoopprijs van 
Grenzeloos Nederland 
& Brazilië is € 5,70 per 
postzegelvel. 
Het vel verschijnt in drie 
varianten met een oplage 
van 126.000 velletjes per 
variant. 
Ieder vel bevat 6 ver
schillende bijzondere 
postzegels van € 0,95 
voor prioritypost met we
reldwijde bestemmingen. 

KALENDER 

I september: 
 Weken van de Kaart; vel
letje met drie identiek 
zelfklevende postzegels. 

^ 22 september: 
°  Verjaardâ spostzeflels: vel 
^ met vijf verschillende ge
^ gomde postzegels van 44 
■= cent een velletje met vijf 
ï verschillende zelfklevende 
Z. postzegels van 44 cent. 

^ I oktober: 
S  Persoonlijke postzegel Vag 
2 van de Postzegel'; velletje 
^ met tien identieke zelf

klevende postzegels van 
550 44 cent. 

I oktober: 
 Honderd jaar^emotoriscerde 
luchtDaart in Nederland; 
velletje met tien verschil
lende gegomde postze
gels 44 cent. 

3 november: 
 Kinderpostzegels 200g; 
postzegelvelletje met zes 
verschillende gegomde 
postzegels van 44422 
cent. 

17 november: 
 Decemberzeflels 200g; tien 
verschillende postzegels 
in een postzegelvelletje 
met twintig zelfklevende 
postzegels van 34 cent. 

Verrassende wenskaart 
De Nationale Weken 
van de Kaart van 7 tot 
27 september staan dit 
jaar in het teken van de 
verrassing. Daarom heeft 
de Stichting Wenskaart 
Nederland  een samen
werkingsverband van de 
wenskaartenbranche, 
retailketens en TNT 
Post  dit jaar gekozen 
voor het directe en brede 
thema van de verrassing. 
Doel van de Nationale 
Weken van de Kaart is 
het stimuleren van het 
versturen van wenskaar
ten. De Nationale Weken 
van de Kaart lopen van 
7 tot en met 27 septem
ber. Wie in deze periode 
voor minstens 5 euro aan 
wenskaarten koopt, krijgt 
een velletje met drie bij
zondere postzegels van 44 
cent cadeau, speciaal voor 
de gelegenheid ontwor
pen door Hans iVleiboom 
van Studio Meiboom. 
De oplage is 386.000 
velletjes. 
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Jochem Uytdehaage die 
TNTPost als hoofdspon
sor heeft aangetrokken. 
Het velletje bestaat uit 
tien zegels van 44 cent 
met vijf verschilene af
beeldingen. Het ontwerp 
is van Bureau Fabrique. 
De oplage is 340.000 
stuks ofwel 3,4 miljoen 
zegels. 

' iiiie v€ifRfls JU wiere^N Kfinnue? • 

Verjaardagspostzegels 
Op de speciale verjaardags
postzegels van 44 cent 
kan de leeftijd van de jarige 
worden aangepast in de 
digitale tankstationletters. 

uu 
PROFICIRT! 

Nederland 
44 eurocent 

Nederland 2009 i 



P.W.Meinhardt 
Piet Hemstraat 3 6 • 3 5 1 8 CH Den Haag 

: dinsdag t/m vrijdag 10.0017.00 • zaterdag 10.0016.00 
Telefoon 070 365 22 27 Fax 070 365 18 85 
Email info@collectura.com 
ING 125.34.14 ForttsBank 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturering werke
lijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

Nieuwe Michelcatalogi 
52,00 
52,00 
89,00 
38,00 
52,00 
52,00 
52,00 

Overzee deel 3.1 ZuidAmerika Landen Al 2010 
Overzee deel 3.2 ZuidAmerika Landen KV 2010 
Overzee deel 3 ZuidAmerika deel 1 & 2 editie 2010 samen 
Catalogus Duitsland 2009/2010, in kleur 

Europa deel 1 MiddenEuropa 2009, in kleur 
I Europa deel 2 ZuidwestEuropa 2009, in kleur 
Europa deel 3 ZuidEuropa 2009, in kleur 
Europa deel 4 ZuidoostEuropa 2009/2010, kleur 52,00 

I Europa deel 5 NoordEuropa 2009/2010, in kleur 52,00 
Europa deel 6 WestEuropa 2009/2010, in kleur 52,00 

' Europa deel 7 OostF ' < 'uiM^fim ,kiP  ? OO 

Aanbiedingen Michel 
Catalogus Duitsland 2008/2009, in kleur 17,50 
Catalogus wereld nieuwste edities 21 delen compleet 999,99 

I Europa deel 1 t/m 7 2008/2009, kleur per deel 32,00 
Europa 7 delen compleet 2008/2009, in kleur 
zéér bepekte voorraad! 199,00 
Catalogus Overzee deel 1 NoordAmerika 2004 32,00 

Catalogus Overzee deel 2 Caribsche Eilanden 2004/2005 32,00 
Catalogus Overzee deel 4 Noord & OostAfrika 2005 
Catalogus Overzee deel 5 WestAfrika 2002 
Catalogus Overzee deel 6 Zuidelijk & CentraalAfrika 2002 
Catalogus Overzee deel 8 Zuid & ZuldoostAzië 2003 
Catalogus Overzee deel 10 Midden Oosten 2004 

32,00 
25,00 
25,00 
25,00 
25,00 

li; 'f!itmimmi',it''-m ■'.iaWCTW 
Nieuwe Yvertcataloai 
Catalogus Frankrijk 2010, In kleur 21,90 
Catalogus Monaco, Andorra, DOMTOM, CEPT 2010, kleur 21,90 
Catalogus Maximumkaarten Frankrijk 19012007, in kleur 44,90 
Catalogus Overzee deel 6 Landen O Samoa 2009 m kieur 38,50 

Nieuwe catalogi 
Philotax catalogus Plaafouten BRD & Berlijn 2009, in kleur 49,90 
SBK catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2010, in kleur 21,00 
Zumstein catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2010, in kleur 23,00 
ANK speciale catalogus Oostenrijk & Gebieden 2010, in kleur 39,90 
Edifll catalogus Spanje 2010, in kleur 16,90 
Edifil catalogus Spanje & Gebieden 2010, in kleur 36,50 
AFA catalogus Denemarken/Faeröer/Groenland 2010, kleur 39,90 
VST catalogus Australië 2009, in kleur 21,00 
Yang catalogus Volksrepubliek China 2009, in kleur 24,50 
Yang speciale catalogus Hong Kong 2009, in kleur 19,90 
Hobby catalogus Thailand 2008, in kleur 39,90 

Vraag grat is de prijslijst cata logi a a n ! 

NVPH Nederland speciaal 2010 nu met harde kaft! 
met Overzeese Rijksdelen. Dit jaar met gratis blauwdruk no. 7 29,90 

/PH Nederland speciaal 2010 met zachte kaft 26,90 

catalogus van alle mogelijke postwaardestukken van Nederland! 45,00 

Literatuur Nederlana 
Hillesum CDROM Nederlandse Poststempels deel 1 met als pdf een 
overzicht stempels 18651902; inclusief prijslijst kleinrondstempels 22,50 
Hillesum CD stempels deel 2: Nummer of punt, tweeletter, takjes, 
grootrond, reclamehand, drukwerkrol 1912, noodstempel 1945 31,00 
Voornoemde 2 CDs in boekvorm, per deel 3 banden elk deel 300,00 
Delbeke De Post naarde Nederlanden 18131853: post van het 
buitenland naar de huidige Benelux, editie 2004 97,50 
Delbeke handboek De Nederlandse Scheepspost I. NederlandOostIndië 
16001900, o.a. VOC, Overlandmail, met catalogus stempels 64,95 
Delbeke handboek De Nederlandse Scheepspost II. Nederland en het 
Westen 16001900 (Westlndië), met catalogus stempels 69,95 
Bulterman handboek NederlandsIndië in oorlog  correspondentie van 
10 mei 1940 tot december 1949; herstel postvervoer, editie 2009 47,50 
Studiegroep handboek plaat & etsingnummers compleet 179,00 

^BS^IBi^HI»if^W»««ilSll«BMi»«»t1»SSSRIää.i 
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JPS Sakura Japan 2010 

'^rootBrittannië & Commonwealth 
SG speciale catalogus GrootBrittannie & Commonwealth 
18401970, editie 2010 in kleur 103,00 
SG spec. cat. GrootBrittannië Concise 2009, in kleur 40,00 
SG spec. cat. King Edward VllGeorge VI editie 2009 56,00 
Hibernian speciale catalogus Ierland 2009, in kleur 35,00 
SG speciale catalogus Australië & Staten 2009, in kleur 32,00 

SG speciale catalogus India & Staten 2009, in kleur 32,00 
SG speciale catalogus Western Pacific 2009; Fiji, Gilbert & Ellice, Kiribati, 
Papoea, Pitcairn, Solomon, Tonga, Tuvalu & Vanuatu, in kleur 32,00 
SG speciale catalogus Eastern Pacific 2007; Aitutaki, Cook, Niue, 
Penrhyn, Rarotonga & Samoa, in kleur 24,50 
SG speciale catalogus WestAfrika 2008: Gambia, Ghana, Kameroen, 
Nigeria, Sierra Leone, Brits Marokko & Togo, in kleur 27,50 
SG speciale catalogus OostAfrika 2006: Kenia, Oeganda, Somaliland, 
Tanzania & Britse bezetting Egypte & Soedan, in kleur 27,50 
Barefoot speciale catalogus Fiscale zegels Commonwealth 2008 64,00 

Importe, 10 stroken per biz. Importa, 10 stroken per bIz. 
Edelweiss 8 (16 bIz.) 
3 stuks 
Edelweiss 16 (32 bIz.) 
3 stuks 
Edelweiss 24 (48 bIz.) 
3 stuks 
Edelweiss 32 (64 bIz.) 
3 stuks 

6,25 ■ 
14,90 ■ 
9,50 ■ 

22,90 ■ 
14,50 ■ 
34.90 H 
18,50 ■ 
46,90 fl 

Climax 8 (16 bIz.) 
3 stuks 
Climax 16 (32 bIz.) 
3 stuks 
Climax 24 (48 bIz.) 
3 stuks 
Climax 32 (64 bIz.) 
3 stuks 

7,60 
16,90 
12,55 
29,90 
17,65 
39,90 
22,10 
54,90 

Gibbons Vliegtuigen op zegels 2e ed. in kleur 49,00 

ZOOM Digital IVlicroscope 
digitale microscope voor aansluiting aan 
computer (Windows & Mac) via bijgevoegd 
usbkabel, met zoom 26x130x vergrotend 
op 14inch scherm, met ingebouwde 
verlichting; geschikt voor postzegels, 
munten, Insekten e.d. 99,001 

i www.collectura.com GDlieGliurnayGom^r 
By P.V/. Meinhai rd t I n t e m a t s o n a l B o o k s e l l e r s 

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


SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
email: dziew0n@xs4all.nl 
website: www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm 

HET WERELD MUZIEK CONCOURS IN KERKRADE 

Op dinsdag 14 juli 2009 
verscheen een blok van 
10 zegels van 77c  brief 
binnen Europa met 6 
verschillende zegels. Ge
drukt in offset bij JESSP te 
Haarlem. 

Vanwege de priorityla
bels is de layout zo danig 
dat de zegels têtebêche 
worden opgemaakt. Maar 
waarom slechts 6 ver
schillende? Had men geen 
motieven meer over? 
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In blokken van 3 zegels 
met bijbehorende kaarten 
verschenen op 15 juni de 
zog. Postbox'en metals 
thema Dikkie Dik van 
Sesamstraat en Donald 
Duck. 
De door TNTPost gebe
zigde aanduiding Postbox 
geeft al aan dat het om 
iets bijzonders gaat. De 
kaarten en het blok in een 
kartonnen verpakking 
met hangoog zodat het 
ook aan het schap kan 
worden opgehangen. 
Postbox nr. i en artikel
nummer 699114 voor Dik
kie Dik en postbox nr. 2 
en artikelnummer 699115 
voor Donald Duck. 

De Postbox'en kosten 
3,95 euro per stuk. 
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SPECIALISTENCLUB PERSOONLIJKE POSTZEGELS BIJEENKOMST 

De persoonlijke postzegel 
is niet meer te stuiten 
zo lijkt het! Een goede 
reden om een aantal 
verzamelaars van deze 
interessante zegels voor 
een persoonlijke ontmoe
ting bij elkaar te krijgen 
en te proberen om een 
vereniging op te rich
ten. Gezamenlijk kun je 

elkaar beter op de hoogte 
houden van de nieuwste 
ontwikkelingen en sta je 
sterker in het behartigen 
van onze belangen tegen
over andere instanties als 
TNTPost en de KNBR 

Op de vrijdagmiddag van 
de Postex 16 oktober 
 in Apeldoorn is deze 

bijeenkomst gepland. In 
het oktobernummer van 
Filatelie nog uitgebreider 
over deze bijeenkomst. 

Persoonlijke postzegels 
worden niet alleen maar 
gemaakt ook postaal 
gebruikt! Niet alleen in 
Nederland maar ook 
elders in de wereld... 
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ANDRE RIEU 

Op 13 juli 2009 verscheen 
een prestigeboekje met 
negen zegels gewijd 
aan André Rieu. Van het 
verkoopbedrag van 9,95 
euro gaat 5,00 euro naar 

het goede doel: de Stich
ting De Grootste Familie 
Helpt! De zegels voor het 
boekje zijn zoals gebrui
kelijk in offset gedrukt bij 
JESSP; voor de afwerking 
zorgde Rekafa Special 
Products BV in Venlo. 

mailto:dziew0n@xs4all.nl
http://www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm


SAMENSTELLING; JAN BORLUUT 

BELGISCHE EMISSIES 
IN SEPTEMBER 2009 

Het gaat om de volgende 
emissies in september 
2009: 
- 21.og China in het 
voedicht 
- 21.09 Rogier van der 
Weyden - De passie van de 
meester 
- 21.og De Kunstberg 

Op het moment van inle
veren van de copij was er 
geen druktechnische in
formatie van de kant van 
De Post aanwezig. Alles 
dus onder voorbehoud. 

China in beweging 
Het hangblok 'China in 
beweging' verschijnt op 
21 september 2009 met 10 
zelfklevende zegels van (i) 
(= 0.59) in het kader van 
de Europalia. Afgebeeld 
is de kop van een draak. 
Ontwerp MVTM [Myriam 
Voz en Thierry Martin]. 
De zegelblokken zijn 
gedrukt in 4 kleuren ras
terdiepdruk aan de rol op 
één van de Goebel rotatie
persen van de Zegelwerk
plaats in Mechelen. 

Rogier van der Weyden 
Op 21 september 2009 

verschijnt een blok met 
5 zegels van (2) (=1.18) 
gewijd aan het werk 'de 
Passie van de Meester' van 
Rogier van der Weyden in 
het Museum te Leuven. 
Het ontwerp is van MVTM 
[Myriam Voz en Thierry 
Martin]. 
De zegels zijn vermoede
lijk in 4-kleuren offset-
druk bij de Postdrukkerij 
in Brussel gedrukt en 
verder afgewerkt [perfora
tie e.d.] bij de Zegelwerk
plaats in Mechelen. 
Het zegelformaat is for
maat 3 - 27.66x40.20 mm 
- met een perforatiemaat 

II1/2-22/16 tanden hor./ 
vert. waarbij de korte zijde 
de cilinderomtrek rich
ting vertegenwoordigt. 
Linker, onder- en rechter
kant geheel doorlopend, 
bovenkant slechts met 2 
gat doorlopend. De platen 
omvatten vermoedelijk 4 
blokken. De productbar
code op de rechterrand 
onder van het blok. 

De Kunstberg 
Eveneens op 21 septem
ber 2009 verschijnt een 
blok met 10 zegels van 
(ij (=0.59) gewijd aan de 
diverse kunstmusea in 

Brussel. Ontwerp is van 
Luc Derycke. 
De zegels zijn vermoede
lijk in 4-kleuren raster
diepdruk bij de Zegel
werkplaats vervaardigd 
op één van de Goebel 
rotatiepersen. 
De zegelformaten zijn 
verschillend en de zegels 
zijn aan de zijkanten van 
het blok resp. in het mid
den geplaatst. Dit wijst op 
scheerperforaat voor het 
gehele blok. De cilinder 
omvat vermoedelijk 2 
blokken. De productbar
code zit halverwege de 
onderrand. 

ZELFKLEVEND AU TG COL LANT 

U l l i nil IIII IIII III 
SPECIMEN 1 
11111111111111 IUI III 

412885 l i003734 
• europalia.china 

Rogier van der Weyden 
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RESPECT VOOR MAORI'S 
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kelsn uit De Posthoorn is 
toegestaan, maar alleen met 
bronvermelding. 

Als de sterrenhoop de Pleiaden aan de hemel te 
zien IS, vieren de oorspronkelijke inwoners van 

[. Nieuwe Zeeland hun nieuwjaar De Maori's noemen 
> deze sterrenhoop de Matanki Matariki kan op 

twee manieren vertaald worden Mata Riki betekent 
Kleine Ogen en Mata Ariki betekent Ogen van 
God Men bedoelt daarmee de ogen die zowel de 
mensen als de gewassen in de gaten houden Als 
de Pleiaden weer zichtbaar zijn gaan de Maori's 
hun gewassen planten Om dit te vieren heeft de 
post van Nieuw Zeeland een serie postzegels uit 
gegeven met kunstvoorwerpen die "heitiki" worden 

genoemd In de voorwerpen die allemaal van het 
mineraal greenstone zijn gemaakt kun je mense
lijke figuren herkennen De Maori's hebben het niet 
makkelijk m Nieuw-Zeeland en met deze postze
gels hoopt de post van Nieuw Zeeland te laten zien 
dat ZIJ de oude cultuur van het land respecteert 
De Maori's hopen al lange tijd dat het feest van de 
Matanki een nationale feestdag wordt, maar zover 
IS het nog met Een paar jaar terug werden postze 
gels door de Nieuw Zeelandse post op het laatste 
moment niet uitgegeven, omdat de Maori's vonden 
dat de afbeeldingen weinig respect toonden 

/ \ ^ ^ ^ . , ^ / \ / \ / \ / \ ^ s / \ ^ \ ^ \ / ^ \/\/\/\^/\/\ ̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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EEN FEESTELIJK STEMPEL 
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Toen in de 19de eeuw 
de postzegel werd m 
gevoerd, leverde dat 
in sommige landen 
problemen op De vorst 
stond zo m aanzien 
dat het plaatsen van 
een stempel over het 
koninklijk portret als een 
belediging kon worden 
gezien In het Koninkrijk 
van de Beide Sicilien 
had men daar een goede 
oplossing voor gevonden 
Er werd een speciaal 
stempel gemaakt, dat het 
portret van de koning niet 
zou ontsieren Het wordt 
een "guirlande" stempel 

ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek 
aan de abonnees van De 
Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, 
veranderingen in abonne
menten, etc. graag doorge
ven aan de ledenadministra
tie van De Posthoorn: 
Aria Sprangers, 
Provincialeweg Noord 12S, 
42S6 EE Almkerk, 
telefoon: 01X3 - 40 39 52 

genoemd Een guirlande 
IS een Frans woord voor 
slinger Door het plaatsen 
van het stempel lijkt het 
wel of er een feestelijke 
slinger (een guirlande) 
rondom de koning is 
opgehangen 

BLUNDER M 
POSTZEGEL 
Soms gaat er iets mis 
bij het ontwerpen van 
een postzegel Zo 
werd Ierland een paar 
jaar terug in verlegen
heid gebracht door 
een postzegel die werd 
uitgebracht wegens 
de uitbreiding van de 
Europese Unie, waar 
aan Ierland uitgebreid 
aandacht besteedde De 
nieuwe Europese lidstaat 
Cyprus was op de zegel 
echter verwisseld met 
Kreta, dat zich als Grieks 
eiland allang Europees mocht noe^ 
men Jammer, maar helaas (DK) 

f 

Ponald Campbell 1921-1967 
Water speed record broken 1959 

;„«»-«»,j»..Ä<i,iR^V.A..'ML.Ä\„«L.«h_i'Si.,{*:j/J 

EEN SNELHEIDSDUIVEL 
Donald Campbell mag je gerust een snel
heidsduivel noemen. Hij deed aan autoracen, 
maar vond dat niet genoeg. Hij hield er 
ook van om op het water te racen. Dat was 
niet zonder gevaar, want met een snelheid 
van 250 kilometer per uur crashte hij. Toch 
gaf hij niet op. Tussen 1955 en 1964 wist hij 
zeven keer het snelheidrecord te water te 
verbeteren. 1964 werd een bijzonder jaar. Hij 
verbeterde zowel het waterrecord met een 
snelheid van 445 kilometer per uur als het 
landrecord door een snelheid te bereiken van 
650 kilometer per uur. Hij was daarmee de 
eerste persoon die beide records in hetzelfde 
jaar behaalde. In 1967 werd een nieuwe 
recordpoging hem fataal. Zijn boot crashte 
op Lake Coniston. Het zou tientallen jaren 
duren voor men in staat was om zijn lichaam 
te bergen. 
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Wat zocht je op toen liet zo warm was deze zomer? 
Scliaduw! Liefst die van een liele grote lioom. 

Houdjij van bomen? Ik wel! 

Het landschap kleurt 

BELCIOUE 

—  — * 
Weet je hoe het komt dat 
de groene blaadjes bruin 
worden? De boom stuurt 
geen voedsel meer naar 
de blaadjes. Tja, en als je 
niet te eten krijgt houdt 
het natuurlijk op. 

Bloesem in de boom 

Canada 
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Als je hier onderdoor 
loopt ruik je de bloesem. 
Dat trekt ook veel dieren 
aan, vlinders, bijen en 
andere insecten. Maar 
mij ook wel, hoor, ik zou 
hier graag mijn tentje 
onderwijlen opzetten. 

Staatsbosbeheer 
De zegel waar de boom 
op staat gaat over de 
grote natuurbeheerder 
van Nederland. Staats

bosbeheer is opgericht 
om te zorgen dat de bos

sen blijven bestaan en 
dat er meer bos bij komt. 

Heb je wel eens op een 
camping van Staatsbos

beheer gestaan? Dat is 
heel apart: er bestaan 
Paalkampeerterreinen, 
met alleen een pomp 
(geen drinkwater) en 
geen beheerder. Je mag 
rondom de pomp je tent 
opzetten. Er zijn ook 
natuurkampeerterreinen. 
Die hebben wel een 
toilet, maar geen warm 
water, brr! 

houtkap tegen te gaan. 
Toch is het moeilijk. Boe

ren kappen bomen om 
er landbouwgrond van te 
maken. 

Houtindustrie 

Hier worden bomen 
gekapt maar ook geplant. 
Daarmee red je de 
natuur, en dat is beter. 
Trouwens, als jij hout 
koopt: altijd letten op 
het FSCmerk. Als je dat 
ziet staan, weet je dat het 
hout is dat gecontroleerd 
gekapt is. 

Boswandeling 
Moet je wel eens mee? 
Net als je lekker aan het 
gamen bent: Joehoe, 
we gaan naar het bos! 

Natuurbeheer 

^  A  t . ^ ^ J 

Overal op de wereld 
wordt gesproken over het 
belang van bomen. Lan

den proberen hun bos

sen te beschermen, en 

Maar ach, je kan het leuk 
maken. Klim direct tot 
boven in een boom en je 
ouders nemen je geheid 
nooit meer mee! 
Grapje. Want ik weet 
dat kinderen dol zijn op 
het bos. Je kan er lekker 
klauteren, verstoppertje 
spelen, diertjes bekijken, 
bladeren verzamelen, een 

! ■ ■ ■ ■ ■ > ■ 

grote tak mee naar huis 
slepen (nee, schat, die 
past niet in de auto), en 
even heel hard rennen. 

Mijn appelstruik 

Een tijdje geleden kreeg 
ik een appelstruikje. Hij 
bloeide wel, maar geen 
appeltjes. En dit jaar wel! 
Ik tel er wel 15. Ze zijn nu 
nog keihard, maar wie 
weet hebben wij straks 
onze eigen appelmoes. 

Rubbertappen 
l l l l l l f I I I M I I I P t l l 

Dat wist jij niet, dat rub

ber van de rubberboom 
komt. Rubber wordt 
gemaakt van latex. Dat 
IS dat witte spul dat uit 
de boom komt. In 1770 
werd ontdekt dat je met 
die latex kon gummen 
(rubbing, in het Engels). 
In 1791 maakten ze de 
eerste rubber banden. 

Naaldbomen 

We hebben het over 
loofbomen gehad, maar 
er bestaan ook naald

bomen. Het bijzondere 
daarvan is, dat zij op veel 
grotere hoogte kunnen 
leven. Hun blaadjes kun

nen niet bevriezen! 

De Palmboom 

**^*^— "̂ 
Als de winters hier niet 
al te koud zijn, kan je 
een palmboom neerzet

ten. Maar pak hem in 
als het te koud wordt, 
want het is natuurlijk een 
boom uit de tropen. Er 
bestaan kokospalmen en 
dadelpalmen, allemaal 
heerlijke vruchten. Kan jij 
in een palmboom klim

men? Welnee, je bent 
toch geen aap! 

Kies je eigen boom 
Zoek eens een boom uit 
die je erg mooi vindt. 
Zoek er zegels bij, dat 
kan best een tijdje duren. 
Maar dan heb je ook een 
persoonlijk albumblad. 
Geen gek idee, denk ik. 

Succes ermee! 
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AH MENG OVERLEDEN 
Onlangs vertelde ik jullie 
over allerlei bijzondere 
vormen w/aann postze
gels worden uitgegeven 
Ik had het toen ook 
over een exemplaar uit 
Singapore m de vorm 
van een aap Nauwkeu
riger een orang oetan 
Heel oneerbiedig had 
ik het toen over een 
postfrisse aap en dat 
had ik met moeten doen, 
want dit dier blijkt een 
beroemdheid te zijn Op 
8 februari 2008 blijkt zij 
te zijn overleden Ze was 
toen 50 jaar oud Haar 
naam was Ah Meng Ze 
was de moeder van vier 
kinderen en de oma van 
zes kleinkinderen 
Tijdens haar lange leven 
heeft ze meegespeeld in 
dertig films Om wat te 
verdienen trad ze ook 
op m reclamespot
jes Er zijn docu
mentaires over 
haar gemaakt 
en m allerlei 
tijdschrif
ten en 
boeken 
zijn er 
meer 
dan 250 
artikelen 
over haar 
geschreven 

Er kwamen beroemdhe
den bij haar op bezoek 
Zo heeft ze een ontmoe
ting gehad met Prins 

Orang Utons ere highly enmngeieo os the ruuiforest fheii lotuml habitot re undet; 
threat This stamp issue featuring Ah Meng, the Sumotron orang ulon ppea tu P--
of us to help protect wildlife and their habitat by ising awareness of the eed to core 
for our precious environment fhis issue th 1* edition of the Core-foiNotuie tomp 
Senes sponsored by SBC 

Philip, de echtgenoot van 
de Britse koningin Elisa
beth Ook de popster 
Michael Jackson en de 
filmster Elizabeth Taylor 
reisden naar Singapore 
om haarte bewonderen 
De regering van Singa
pore heeft haar een hoge 
onderscheiding gegeven 
Ze was dus Ridder Ah 
Meng Ze was geboren 
in Indonesië en groot 
en beroemd geworden 
m Singapore Al deze 
bijzonderheden las 
ik een tijdje terug 
op teletekst en ik 

dacht ik geef dit 
even door aan mijn 

vriendinnen en 
vrienden van 

de jeugdfila-
telie, zodat 
die er 
ook van 
weten 
Zoals 
gezegd IS 
ze overle
den Een 

paar dagen 
na haar 

dood werd 
er in een 

speciale zaal 
in de dierentuin 

van Singapore 
een rouwdienst 

voor haar gehouden 
waar verschillende spre

kers haar herdachten 

Daar) Koelewijn 

BIJZONDERE POSTBUS 
Vroeger als zeelui rondom 
Kaap de Goede Hoop voeren, 
gingen ze daar vaak aan land 
om eten en vers water in te 
slaan Dit werd ook gedaan 
m 1500 door de Portugees 
Pedro de Ataide, commandant 
van een schip uit de vloot van 
Cabral Natuurlijk had ik jullie 
dit met hoeven te vertellen 
Jullie wisten het al Deze com
mandant Pedro schreef daar 
toen een belangrijke brief naar 
de rederij van zijn schip m 
Lissabon, maar er was op Kaap 
de Goede Hoop nergens een 
postkantoor of een brieven
bus HIJ nam toen een oude 
schoen, stopte daar de brief 
m en hing het hele zaakje 
m een boom Een jaar later 
werd de schoen met de brief 
gevonden door een andere 

kapitein uit Portugal die daar 
ook aan land ging Hij nam de 
brief mee en leverde (Jeze afin 
Lissabon Na die tijd werd het 
de gewoonte om die boom, 
het was een melkhoutboom, 
te gebruiken om schoenen 
met brieven in op te hangen 
Andere zeelui namen deze 
post dan weer mee De boom 
kreeg de bijnaam Postboom 
Op de plaats waar vroeger die 
boom stond, hebben ze nu een 
stenen postbus neergezet voor 
de toeristen die langskomen 
Op deze brievenbus staat, je 
raadt het al een 

(Bron Belgaphil het blad van 
de Koninklijke Landsbond der 
Belgische Postzegelkringen) 

Daan Koelewijn 
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WIST JE DAT... 
...Op 23 december 1938 de Zuidafrikaanse zee-
visser Hendrick Goosen een vreemde blauwe 
vis ving in de Indische Oceaan? De vis met een 
lengte van 150 cm had 4 extra vinnen, die wel 
op armpjes en voetjes leken. De vis werd later 
herkend als een coelacant, een vis die al 65 
miljoen jaar was uitgestorven. Hij stond in de 
boeken als de "dinovis" uit de diepzee, omdat 
hij was uitgestorven in dezelfde tijd als de dino
sauriërs. De coelacant was alleen bekend van 
fossielen. In 1952 werd er weer een gevangen 
bij de eilandengroep de Comoren. Nu was het 
dus echt waar dat de vis helemaal niet was 
uitgestorven en sprak men van een "levend fos
siel". Er zouden er nog meer worden gevonden 
bij Madagascar en in Indonesië. Vanwege zijn 
extra "pootjes" wordt hij ook wel de viervoetige 
vis genoemd. 

RSA 

Meer dan 1250 jongens 

• i l en meisjes gingen je voor! 
J / K 

De postzegelclub 

van jFN op internet: 

de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.org 

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

Wat doe je met stukken die niet in je plan passen 
Als je klaar bent met het opzetten van je plan ontdek je in je stockboek en je 
poststukkendoos nog materiaal dat helemaal niet in het plan past. Laat die 
postzegels enz. maar rustig zitten waar ze zitten en ga vooral geen hoofdstuk
ken maken met de titel Overig of Diversen. Als je dat overgebleven materiaal 
eens rustig bekijkt, ontdek je soms dat het meestal over hetzelfde onderwerp 
gaat en je komt dan tot het inzicht dat je een bepaald onderdeel van je 
thema bent vergeten. En 
dan kun je het plotseling 
gebruiken onder de paraplu 
van een nieuw hoofdstuk. 
Ook gebeurt het dat je ziet 
dat er tussen de overgeble
ven filatelistische elementen 
(zoals we dat met een ge
leerde uitdrukking noemen) 
postzegels en stempels zit
ten die uitstekend passen in 
bestaande hoofdstukken. 
Zorg er ook voor dat je plan 
volledig is. Het is niet goed 
als je alleen de onderwerpen 
in je plan opneemt, waarvan 
je al zegels hebt en waarvan 
je reeds albumbladen hebt 
gemaakt. Dan is het geen 
plan, maareen inhoudsop
gave. 
(ABC van het Postzegels verza
melen, deel 2, bladzijde 21) 

ABC 
VAN HET 

VERZAMUEN^^ 

J^gdFiUltUr Nt^rlanA 

PUZZEL SEPTEMBER 2009 

Hier volgen de vragen van deze maand: 
1. Welke vis wordt ook wel een levend fossiel 

genoemd? 
2. Wie vestigde met 650 kilometer per uur een 

snelheidsrecord op de weg? 
3. Hoe wordt een stempelafdruk die eruit ziet als 

een slinger genoemd? 
4. Welk eiland werd er met Cyprus verwisseld? 
5. Hoeveel appeltjes zater er in de appelstruik? 
6. Wat zul je moeten missen op een natuurkam

peerterrein? 
7. Hoe oud werd Ah Meng? 
Stuur je antwoorden voor i november 2009 naar 
de redactie van De Posthoorn, De Goedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. Vergeet niet je naam en adres 
te vermelden en filatelistisch te frankeren met 
geldige postzegels! 

ANTWOORDEN 
PUZZEL MAART 2oog 

Hier volgen de 
antwoorden van de 
puzzel van maart 
2009: 1. Early Bird; 2. 
brieven schrijven; 3. 2 
juli 1900; 4. Londen; 
5. Willy Vandersteen; 
6. Robbedoes; 7. Het 
Witte Huis. Na loting 
heeft Marius Voshart 
uit Bodegraven een 
prijsje gewonnen. 
Hartelijk gefeliciteerd! 

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

Bondsbureau: 
Zeelantlaanii 3526 AK Utrecht 
lelefoon 0302894290 
Fax 0302800128 
Internet tuuiujknbfnl 
EmaiI bondsbureau@lcnbfnl 

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

Voorzitter: 
VTJM Coenen 
Telefoon 0168472029 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN VERENIGINGEN 
POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 
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AANGEPAST CERTIFICAAT VAN DE BONDS KEURINGSDIENST 

Faxoi6847i336 
Email coeneg5g@pIünrt ni 

Secretaris: 
A G van den Brmk 
p/a Bondsbureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 
Telefoon 0306375200 

Penningmeester: 
S Tum 
Telefoon 0598626447 
Email mrflarden36(a)flmail com 

Verenigingszaken: 
Vicevoorzitter B Mol 
Telefoon 0345613002 
Email \ienma\@iimave n\ 

Evenementen: 
P Walraven 
Telefoon 0334806816 
Email uialrauïn exquis{Q)casema nl 

Filatelistische vorming 
En Jeugdzaken; 
S) Bangma 
Telefoon 0187611542 
Email sban5ma(tt)xs40ii nl 

Pers en Publiciteit 
Vacature 

Webmaster KNBFsite 
(uJiüUJ knbf nl) 
I Boon 
Email* uiebtnaste:@knbf nl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
IJ M Pieters 
lelefoon 0715761726 
Matcriaalcomtnissans 
Th A E Kniese 
Langestraat 71 
2312 SL Leiden 
Email e kniesc(3)planet nl 

Bondsbibliotheek 
Bibliothecaris 
Mevr PM van der Meer 
Telefoon 0302205348 

De bibliotheek van de Koninklijke 
Nederlandse Bond van Filatelisten
verenigingen IS gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat i 
3741 AC Baarn 
Telefoon 0355412526 
Emad bibliotlieek@knb/n! 

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

Bondsinformatiebureau 
Mr W P Heere 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter 
F C.W van Beckum 
Keurzendingen svp aangetekend 
zenden aan de secretons van de 
Bondskeuringsdienst
H Veen 
ze Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 0793611910 
Email bondskeiinnt)Siiienstt5)planet n! 

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

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

De echtheidscertificaten 
die de Bondskeurings
dienst (BKD) sinds enlcele 
jaren gebruil<t zijn on
langs aangepast vanwege 
het honderdjarig bestaan 
van de Bond en de ver
lening van het predikaat 
'Koninklijk'. Op bij
gaande afbeelding van de 
voor en achterzijde ziet u 
een verkleinde versie van 
het certificaat zoals die nu 
gebruikt wordt, voor deze 
gelegenheid voorzien van 
de opdruk'SPECIMEN'; 
Dat woord mag u weg
denken. Het certificaat dat 
toen gebruikt werd bij de 
NBFV, is voorzien van een 
overdruk 'KNBF' en twee 
kroontjes die het 'Ko
ninklijke' symboliseren. 
Voorlopig zal ook de oude 

POSTEX 2 0 0 9 

De organisatie van Postex 
heeft ook dit jaar vele 
gespecialiseerde vereni
gingen gevonden die mee
doen aan deze jaarlijkse 
manifestatie. Liefst 17 
gespecialiseerde vereni
gingen zijn aanwezig 
met een informatiestand. 
Elke vereniging heeft zes 
promotiekaders gevuld en 
daarnaast hebben inzen
ders 600 kaders ingericht 
met prachtige collecties. 

Bij aanvang van het 
nieuwe seizoen heeft 
het AVC weer een aantal 
nieuwe PowerPoint pre
sentaties op CD en DVD 
beschikbaar voor de bij de 
KNBF aangesloten vereni
gingen. Deze CDpresen
taties zijn door personen 
dan wel verenigingen 
gratis ter beschikking ge
steld van het Audiovisueel 
Centrum, waarvoor onze 
hartelijke dank. 
CD nr. 5 Het rijk van 
de vlinders. 
CD nr. 6 Verrassingen 
bij UV licht. 
CD nr. 7 Quiz over 

naam nog een paar jaar 
zichtbaar blijven, zowel in 
druk als op de achter
grond in negatiefletters. 
Op de buitenzijde blijft 
verder zichtbaar, dat de 
BKD geassocieerd lid is 
van de AIEP, het inter
nationale netwerk van 
keuringsdiensten voor de 
filatelie. 

Aan de binnenzijde ziet 
u de afbeelding van de 
gekeurde zegel(s) met 
daarnaast de conclusie 
van de bevindingen van de 
drie keurmeesters die elk 
object keuren. De foto van 
de gekeurde zegel is aan 
het certificaat bevestigd 
met gebruik van een 
BKD 'droogstempel' dat 
op deze afbeelding niet 

De Nederlandse Acade
mie voor Filatelie bestaat 

Nederlandse postwaarde
stukken. voor de gevor
derde filatelist. 
DVD nr. 13 De Duitse 
Cultuur. Van Barok tot 
Expressionisme. 

U kunt deze presentaties 
minimaal vier weken 
voor de gewenste datum 
schriftelijk aanvragen bij 
de materiaalcommissaris 
van het AVC. 

Een lijst van alle beschik
bare lezingen is verkrijg
baar bij de secretaris van 
Audiovisueel Centrum 
(zie colofon). 

zichtbaar is maar op een 
origineel des te beter. Ver
der wordt het certificaat 
bij afgifte links getekend 
door de voorzitter en de 
secretaris van de BKD. 
Om vervalsing van de 
certificaten te voorkomen 
is het certificaat voorzien 
van een aantal verborgen 
kenmerken, waardoor 
ook kleurenkopieën e.d. 
snel door de mand vallen. 
Alle door de BKD uitge
geven certificaten zijn ge
nummerd, gedateerd en 
geregistreerd en als u ooit 
een certificaat tegenkomt, 
waaraan u twijfelt kunt u 
gerust contact opnemen 
met de BKD om de echt
heid te verifiëren. 

Het is in het verleden al 

in 2009 vijfentwintig jaar 
en geeft ter gelegenheid 
daarvan een kleurrijk 
jubileumboek uit met 
bijdragen van vele leden 
van de Academie. Nieuw 
is, dat de Dag van de 
Postzegel al op vrijdag 16 
oktober plaatsvindt en dat 
de Week van de Filatelie 
wordt geïntroduceerd. 
Daarnaast worden ook 
nog de 25e Dag van de 
Jeugdfilatelie gevierd en 
de Dag van de Aerofila
telie. Verder wordt stil
gestaan bij het 125jarige 
jubileum van de NVPV 
met een eigen NVPV Sa
lon. En wellicht wordt een 
nieuwe gespecialiseerde 
vereniging opgericht: De 
Persoonlijke Postzegel. 
Dit sluit dan aan op de 
uitgifte van de eerste 
persoonlijke postzegel 

meermalen gebleken, dat 
vervalsers er hun hand 
niet voor omdraaien om 
bij hun valse zegel ook 
een vervalst certificaat van 
echtheid te leveren. Wees 
gewaarschuwd en check 
het als u twijfelt, wanneer 
u een zegel met BKD
certificaat van echtheid 
koopt. 

Verder willen wij u er nog 
eens op wijzen, dat een 
certificaat vijfjaar geldig 
is. Het kan namelijk voor
komen, dat de kennis en 
wetenschap over bepaalde 
zegels en technieken in 
de tijd voortschrijdt en dat 
een ooit goedgekeurde 
zegel later toch vals blijkt 
te zijn. Dat komt gelukkig 
zelden voor, maar het 
is enige jaren terug nog 
gebleken bij een aan
vankelijk goedgekeurde 
'eerste dag'enveloppe 
van Nederland, nadat 
de vervalser alsnog was 
ontmaskerd. Ook daarom 
raden wij u aan om uw 
certificaat af en toe te 
laten verversen. Voor al 
deze zaken kunt u contact 
opnemen met het secre
tariaat van de BKD, zoals 
vermeld in het colofon. 

gewijd aan de Dag van de 
Postzegel en een bijbe
horend prestigeboekje. 
Uiteraard zijn de gebrui
kelijke Postex activitei
ten te vinden zoals veel 
handelaren, TNTPost, 
gratis taxaties, een stand 
van de keuringsdiensten, 
een postzegelberg en 
dat soort dingen. Om 
ook aandacht te hebben 
voor nietverzamelaars 
is er een afdeling met 
creatieve, maar vooral op 
postzegels geschoeide, 
hoek. Het evenement Pos
tex 20og vindt plaats op 
vrijdag 16 oktober (10.00
17.00 uur), zaterdag 17 
oktober (10.0017.00 uur) 
en zondag 18 oktober 
2009 (10.0016.00 uur). 
Americahal, Laan van 
Erica 50, 7321 BX Apel
doorn. 

NIEUWE CD/DVD PRESENTATIES 
BIJ HET AUDIOVISUEEL CENTRUM 
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LONDON 2010 

Nog acht maanden te 
gaan en dan is het zo ver. 
London 2010, Festival of 
Stamps. Een internatio
nale postzegeltentoon
stelling die uit twee delen 
bestaat. Het eerste deel 
van de tentoonstelling 
duurt van 8 tot en met 11 
mei. Dan zijn inzendin
gen te zien in de klassen 
traditioneel, fiscaal, 
postwaardestukken, 
eenkaderinzendingen van 
jeugdige verzamelaars en 
eenkaderinzendingen met 
betrekking tot koning 
George V. In de avond en 
nacht van 11 mei worden 
de kaders leeggemaakt en 
weer volgehangen voor de 
volgende dag. Het tweede 
deel is van 12 tot en met 
15 mei. Dan zijn inzen
dingen opgenomen in de 
klassen postgeschiedenis, 

aerofilatelie en thema
tische filatelie. In totaal 
tweemaal 1200 kaders. 
De tentoonstelling kan 
worden bezocht van 8 tot 
en met 14 mei van 10.00 
uur tot 18.00 uur. Op 15 
mei van 10.00 uur tot 
17.00 uur. 
Alleen op 8 mei bedraagt 
de toegangsprijs tien 
pond, maar op alle an
dere dagen is de toegang 
gratis. 
De tentoonstellingsca
talogus kost vijf pond. 
De tentoonstelling vindt 
plaats in het Business De

sign Centre in Islington, 
London. Wilt u meer 
informatie? Neem dan 
contact op met de Lands
commissaris, 
de heer P. Alderliesten, 
Van Kijfhoekstraat 63, 
3341 SKH.I. Ambacht, 
tel. 0786812576, 
email: 
piet.alderliesten@hccnet.nl 
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PROMOTIETENTOONSTELLING IN 
THEMAPARK DE WESTLANDSE DRUIF 

Ter gelegenheid van het 
55jarig bestaan van post
zegelvereniging Monster, 
afdeling van NVPV, wordt 
op zaterdag 31 oktober 
2009 van og.oo tot 17.00 
uur een promotie ten
toonstelling gehouden in 
de congresruimte van the
mapark De Westiandse 
Druif, Vloüaan 535, 2681 
TW Monster. In deze 
unieke ambiance wordt 

de promotie tentoonstel
ling en beurs gehouden 
met onder meer de 
thema's: Wesüand en 
druiven. Bi] het thema
park IS voldoende gratis 
parkeergelegenheid. De 
toegang tot de tentoon
stelling is gratis. Er zijn 
kaders met postzegels 
van druiven en van onder
werpen met betrekking 
tot het Westland; Posthis

torie van Westland in het 
algemeen en Monster in 
het bijzonder; Jeugdhoek 
met een miljoen post
zegels waaruit de jeugd 
een envelopje vol mag 
uitzoeken; Taxatie van 
postzegelverzamelingen 
door een beëdigd taxa
teur; Tafels met (semi) 
handelaren; Verkoop van 
(persoonlijke) postze
gelvelletjes van Postze
gelvereniging Monster 
en van themapark De 
Wesdandse druif; De ten
toonstelling is mogelijk 
gemaakt door financiële 
medewerking van VSB
fonds Wesüand. 
Voor informatie over het 
themapark De West
iandse Druif kunt u de 
website www.wesüandse
druif nl raadplegen. 
Voor nadere informatie 
over de tentoonstelling 
kunt u contact opnemen 
met de secretaris van 
postzegelvereniging 
Monster, N.J. (Klaas) 
Keijzer, telefoon 0174
241740. 

BELGIË EREGAST OP EXPOSITIE MONACO 2009 

De Club van Mo
naco houdt eind dit 
jaar zijn tweejaarlijkse 
tentoonstelling en nodigt 
de Belgische filatelie als 
eregast uit. Voor deze ge
legenheid geeft Monaco 
onder de verantwoorde
lijkheid van haar nieuwe 
voorzitter P. Maselis ZES 
nieuwe boeken uit in 
verband met de Belgische 
filatelie die gezamelijk in 
een koffer worden aan
geboden. Globaal meer 

dan 2.000 bladzijden in 
kleur, formaat DIN A4 
garengenaaid in luxe 
uitvoering, allen twee
talig EngelsFrans (een 
paar drietalig, inclusief 
Nederlands). In bijlage 
vindt u een folder met be
stelopties. 
De zes boeken worden 
gezamelijk (niet afzon
derlijk verkrijgbaar) 
aangeboden in voorver
koop (voor I november) 
voor €135. 
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ENVELOP 'DAG VAN DE POSTZEGEL 2009' 

Op 16 oktober geeft de 
KNBF op Postex 2009 in 
Apeldoorn (16,17 en 18 
oktober) weer de envelop 
ter gelegenheid van de 
Dag van de Postzegel 
uit. De envelop draagt 
nummer 41 en is  net als 
in de afgelopen jaren het 
geval was  ook dit keer 
weer ontworpen door Paul 
Walraven uit Amersfoort. 
Ter gelegenheid van de 
Dag van de Postzegel 
wordt op Postex 2009 ook 
een bijzonder poststem
pel gebruikt. De envelop 
IS op zaterdag en zondag 
verkrijgbaar in de speciale 
'Dag van de Postzegel'
stand en kost blanco € i,. 
De envelop voorzien van 
postzegel en stempelaf
druk kost € 2,00. Ook de 
enveloppen uit eerdere 

jaren zijn  zij het in 
beperkte mate  nog ver
krijgbaar. Wie met in de 
gelegenheid is de speciale 
envelop tijdens Postex 
2009 te kopen, kan deze 
aanschaffen op onder
staande adressen 
€ 2,75, inclusief verzend
kosten): Comité Dag van 
de Postzegel Amsterdam, 
Haya v. Somerenstraat 50, 
1187 RB Amstelveen, 
(maak het verschuldigde 
bedrag over op Postbank
rekening 9359986, o.v.v. 
van uw naam en adres). 
Comité Dag van de 
Postzegel Rotterdam, 
Schubertlaan 224, 3144 BJ 
Maassluis. 
(maak het verschuldigde 
bedrag over op bankreke
ning 1543700, o.v.v. van 
uw naam en adres). 

HISTORISCH MUSEUM DEN BRIEU 
ZEEHELDEN 

In het Historisch 
Museum Den Briel zal 
vanaf januari 2010 een 
tentoonstelling kunnen 
worden bezocht die is 
gewijd aan de beroemde 
zeehelden uit Brielle. De 
exacte data zullen nog 
nader worden bekendge
maakt. Andere zeehelden 
uit onze vaderlandse 
geschiedenis krijgen ook 
de nodige aandacht. In 
het vorige nummer van 
Filatelie was daarover het 
een en ander te lezen. 
Het museum is gevestigd 
in twee monumentale 
gebouwen: de voorma
lige stadsgevangenis en 
Waag, gebouwd in 1623 
door stadstimmerman 
Maarten Cornells Payese. 
De toegang van het mu
seum vormt het statige 
stadhuis aan de Markt i, 
waarvan de voorgevel in 
1791 werd gebouwd door 
Johannes van Westen
hout. Het museum biedt 
verschillende thema's, 
maar natuurlijk is het 
hoofdthema de inname 
van Den Briel door de 
Watergeuzen op i april 
1572. Het begin van de 
tachtigjarige oorlog 
waarbij Brielle de eerste 
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vrije stad van de Neder
landen werd. Wilt u meer 
weten over de tentoon
stelling? 
Neem dan contact op 
met de heer Bouwen 
Torreman van 
de postzegelvereniging 
Brielle en Omstreken. 
Zijn telefoonnummer is: 
0181414704. 
Zijn emailadres is: 
batoilu(3)xs4all.nl. 
Wilt u meer weten over 
het Historisch Museum 
Den Briel? 
Kijk dan op 
www.historischmuseum
denbriel.nl. 

mailto:piet.alderliesten@hccnet.nl
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NEDERLANDSE 
NIEUWTJES 2009 

We blikken terug op het 
uitgifteprogramma van de 
eerste vier maanden van 
2009 en wat dat aan leuke 
en opvallende Nederland
se maximumkaarten heeft 
opgeleverd. 

De nieuwe waarde van de 
Beatrix-zegel van € 0,74 
gaf aanleiding tot de 
nieuwe royalty kaart van 
afb. [i], stempeling Am
sterdam, onze hoofdstad. 
In maart verschenen twee 
nieuwe zelfklevende 'vast 
kader' postzegels met de 
onderwerpen golfen de 

Nederlandse Vereniging 
van Postzegelverzame
laars. De actieve golfer 
van kaart [2] laat goed 
zien hoe het afslaan moet. 
De postzegel toont de 
aanstormende golfbal na 
de afslag met het wapen 
en de initialen NGF. 
De stempeling van de 
maximumkaart is Utrecht, 
de vestigingsplaats van 
de Nederlandse Golf 
Federatie. Kaart [3] laat 
een enthousiaste jonge 
filatelist zien. De kaart is 

ontwaard met het speciale 
gelegenheidsstempel [4] 
dat in mei verscheen t.g.v. 
het 125-jarig bestaan van 
de NVPV. 
De zomerpostzegels, of 
liever de ouderenzegels 
vermelden onderwerpen 
die ons eerder doen den
ken aan onze jeugdjaren. 
De "meisjes" van kaart [5] 
laten zien dat ze jeugdig 
genoeg zijn om met hun 
tasjes de dagelijkse bood
schappen in de buurt te 
doen, zoals de tekst op 

de postzegel vermeldt. 
Stempehng Bunnik, de 
vestigingsplaats van de 
Stichting Nationaal Oude-
renfonds. 

iVIooi Nederland 
Ze zijn er weer, de zegels 
en de velletjes van Mooi 
Nederland. Helaas nog 
steeds dezelfde kleine 
zegeltjes en hoe herken
nen we hierop nu dat 
Nederland inderdaad zo 
mooi is? Helaas glijden 
we met deze velletjes weer 
af en ligt de nadruk op het 
ontwerp en komt het on
derwerp visueel slecht uit 
de verf Gelukkig konden 
we wel wat met de postze
gels. Die van Assen geeft 
nog de meeste concrete 
onderwerpen. Kaart 6 laat 
het troetelkind Bartje uit 
de roman van Anne de 
Vries mooi zien. Op de 
kaart het stenen stand
beeld, uit de tuin van het 
Drents Museum. Thans 
staat het in de hal van het 
stadhuis van Assen. Kaart 
[7] toont de verkeerstuin 
in Assen waar kinderen 
speels leerden hoe het 
verkeer in elkaar zit. Kaart 
[8] laat meer dynamiek 
zien met het snelle beeld 
van voortrazende moto
ren op de TT van Assen. 
De onderwerpen van 
Tilburg waren lastiger en 
het vinden van geschikte 
kaarten leverde proble
men op. Kaart [9] met het 
reuzenrad laat dan toch 
zien waar Tilburg in heel 
Europa vermaard om is: 
de grootste kermis van 
Europa. Roosendaal is als 
internationaal knoop
punt verbonden met het 
spoor. Kaart [10] kreeg 
ik van Wim Broeke en die 
beeldt prachtig de kop 
van de trein uit van de 
postzegel en de wissels 
van het emplacement van 
de postzegel. 

Dag van de Maximafilie 
In Luxemburg werd in 
juli de 20'' Dag van de 
Maximafilie gehouden 
in Esch-sur-Alzette. De 
tentoonstelling kende 
voornamelijk inzendingen 
uit Luxemburg en Italiè. 
De tentoonstelling was 
georganiseerd door de 
locale Postzegelkring die 
haar 85' verjaardag vierde. 
De Luxemburgse Post gaf 
daarbij het gelegenheids
stempel van aflj. [11] 
uit. Hierop prijken vier 
orgelpijpen en met de 
weldadigheidszegel uit 
2007 met het Westenfelder 
orgel (bouwjaar 1977) 
uit de St. Jozefkerk van 
Esch ontstond de perfecte 
maximumkaart [12]. 

mailto:f2hedwardfr00n@hetnet.ni
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DE HELDENZEGELS 
VAN HET DERDE RIJK 

Zegels moesten onoverwinnelijkheid uitstralen 
D O O R M A R T I J N S T E E N B E R G E N , G R O N I N G E N 

In het Derde Rijk (1933-1945) bestond een grote 

behoefte aan helden. Eén van die helden was, soms tegen 

wil en dank, de soldaat. Op Heldengedenktag legden 

nieuwe soldaten de eed af en op die dag werden ook 

gesneuvelde of gewonde soldaten geëerd. 

buitenlandse ambassadeurs pas 
op zaterdag 16 maart van zijn 
voornemen op de hoogte bracht. 
Een jaar later, op 8 maart 1936, 
gaf Hitler Heldengedenktag nog 
meer glans, doordat hij een dag 

Het was - op 20 april na, de ver
jaardagvan Adolf Hitler-een van 
de belangrijkste feestdagen van 
het Derde Rijk: Heldengedenk
tag. In 1919 had de Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge een 
Totengedenktag ingesteld; een 
dag van nationale rouw om de 
gevallenen van de Eerste Wereld
oorlog te herdenken. In 1934, al 
binnen een jaar na zijn benoe
ming tot Rijkskanselier, liet Hitler 
het karakter van de dag grondig 
veranderen^. De doden moesten 
niet langer worden herdacht - ze 
moesten vooral geëerd. De na
druk moest niet meer liggen op 
de dood van de soldaten, maar 
juist op hun heroïsche strijd. 
'Die Feiern zum Heldengedenk
tag sollen nicht im Zeichen der 
Trauer stehen, sondern Ausdruck 
der Stärke und des unbändigen 
Siegeswillens des Deutschen 
Volkes sein,' heette het later. 
'Unser Heldengedenken an die
sem Tage soll weniger vom Tode 
unserer Gefallenen, als mehr von 
der Größe ihrer Leistungen und 
ihrer Opfer zeugen.'^ Hingen de 
vlaggen voorheen op deze dag 
nog halfstok, nu moesten ze vol 
in top. 

Op zondag 17 maart 1935 - de 
eerste officiële Heidengedenktag 
- liet Hitler Oberbefehlshaber der 
Reichswehr Sterner vor Blomberg 

(1878-1946) de herinvoering van 
de dienstplicht bekend maken, 
'de eerste grote maatregel tegen 
het verdrag van Versailles' - het 
verdrag waar Duitsland volgens 
Hitler zo zwaar onder gebukt 
ging'*. Na van de eerste schok 
te zijn bekomen - sommigen 
vreesden een nieuwe wereldoor
log - toonden de meeste Duitsers 
zich euforisch over Hitlers 
'koelbloedigheid en vermetel
heid.'' Een ooggetuige schreef: 
'Men kan een volk dwingen te 
zingen, maar men kan het niet 
dwingen met zo'n overgave te 
zingen. Ik heb de dag van 1914 
meebeleefd en ik kan alleen maar 
zeggen dat de oorlogsverklaring 
van toen niet zo'n indruk op mij 
heeft gemaakt als de ontvangst 
van Hitler op 17 maart...'^ 
Ook de filatelist kon in de feest
vreugde delen. Er verschenen ter 
ere van deze eerste Heldenge
denktag twee qua afbeelding - we 
zien een vastberaden soldaat 
met de kenmerkende Stahlheim 
- identieke zegels. Eén in, zoals 
de Michel-catalogus dat zegt, 
dunkelgrün en met een waarde 
van 6 Pfennig en één in dunkel
braunrot met een waarde van 12 
Pfennig.' De zegels verschenen 
officieel op vrijdag 15 maart - een 
wat verrassende datum, omdat 
Hitler zijn eigen kabinet en alle 

'sHeldendenkclagl935. 

ervoor Duitse troepen het Rijn
land binnen had laten trekken. 
In 1935 had Hitler de eerderge
noemde Blomberg nog laten 
spreken, nu sprak hij zelf: 'In 
het belang van de grondrechten 
van een volk om zijn grenzen te 
beveiligen en zijn defensiecapa
citeit op peil te houden, heeft de 
Duitse regering vanaf vandaag 
de volledige en onbeperkte 
soevereiniteit van het rijk in de 
gedemilitariseerde zone van het 
Rijnland hersteld.'* Toen Duitse 
troepen op 7 maart bij Keulen de 
Rijn overstaken werden zij door 
duizenden Duitsers toegejuicht. 
Vrouwen strooiden met bloe
men, katholieke priesters zegen
den hen en prezen Hitler omdat 
hij 'hun het leger weer had 
teruggegeven.'' Hitlers toespraak 
was cfie van een overwinnaar, een 
held. Aan deze Heldengedenktag 
werd geen postzegel besteed; dat 
gebeurde pas weer in 1942. Maar 
toen was de feeststemming al 
flink gezakt. Op 5 december 
1941 was de Duitse aanval op 
Rusland - operatie Barbarossa -
op bijna letterlijk een steenworp 

afstand van Moskou door het 
eerste grote tegenoffensief van 
het Rode Leger vastgelopen. De 
strenge winter die volgde had 
verwoestende gevolgen. In de ze
kerheid dat de oorlog tegen Rus
land vóór de winter gewonnen 
zou zijn, had het Duitse leger 
zich niet op de strenge vorst en 
sneeuw voorbereid. De smeerolie 
werkte niet meer bij de immense 
kou, de machinerie viel volko
men stil en, erger, ook de kleding 
liet te wensen over Tiendui
zenden soldaten moesten met 
bevriezingsverschijnselen naar 
Duitsland worden afgevoerd - als 
het al niette laat was. De moraal 
zakte diep. 'Waarom is het altijd 
hetzelfde: opoffering, strijd, 
overwinning, dood!' schreef een 
soldaat in zijn dagboek. 'Is de 
heldendood dan het enige ideaal 
op deze planeet?'^" Alsof hij het 
bewuste dagboek gelezen had, 
sprak Hitler in zijn toespraak op 
Heldengedenktag van dat jaar (15 
maart) inderdaad weer eens over 
'de heldhaftige strijd, die gericht 
zou zijn op duurzame vrede.' 
Ook omschreef hij de elementen 
waartegen men had moeten 
vechten: het was, zei hij, de koud
ste winter sinds bijna anderhalve 
eeuw geweest. 
Pas aan het slot van zijn rede 
ging Hitler over tot de herden
king van de doden.^^ Ook de 
postzegel (met een waarde van 
12-1-38 Pfennig) die dat jaar aan 
Heldengedenktag werd gewijd 

Postzegel Heldendenkdag 1942. 

ademt, de sfeer van de dood: de 
in de sombere grijstinten van een 
rouwkaart uitgevoerde en naar 
een Oudgriekse held gemodel
leerde KriegerkopfWM stervende, 
zijn Stahlhelm heeft hij al niet 
meer op...^^ 
Maar het ergste moest nog 

Heldengedenkdag 194Q Adolf Hitler paradeert. Heldengedenkdag 1942, Adolf Hitler spreekt. 



komen. Een dag nadat het vol
ledige Duitse zesde leger zich 
op 2 februari 1943 bij Stalingrad 
had overgegeven - het definitieve 
keerpunt in de oorlog aan het 
oostfront - had Reichspressechef 
van de NSDAP, Otto Dietrich 
(1897-1952), in een geheime 
Presseanweisung duidelijk ge
maakt dat de Duitse pers geacht 
werd de slag bij Stalingrad als 
het Heldenlied der deutschen 
Geschichtete bezingen.^^ En dat 
deed de pers ook. Maar of het 
volk het nog geloofde? Heldenge
denktag v\e\ in 1943 op 14 maart, 
maar Hitler stelde de dag een 
week uit. Hij durfde de mensen 
nog niet onder ogen te komen. 
Pas nadat Charkow was her-
veroverd, gaf Hitler het groene 
licht voor het 'feest'. Aan de 
vooravond van de toespraak was 
de Reichsminister für Volksauf 
klärung und Propaganda, Joseph 
Goebbels (1897-1945), even bij 
Hitler op bezoek. In zijn dagboek 
schreef hij: 'De Führer wil in zijn 
toespraak, die betrekkelijk kort is 
en slechts vijftien bladzijden telt, 
een beeld van de huidige situatie 
in het Oosten geven. Ik ben blij, 
dat de toespraak niet te lang 
wordt; want mocht er tijdens de 
toespraak een Engelse luchtaan
val komen, dan zouden er zware 
eisen aan onze zenuwen worden 
gesteld.'^'* De toespraak was 
niet alleen op papier kort, Hitler 
raffelde zijn rede ook nog eens 
af'in een tempo alsof de duivel 

hem op de hielen zat.'^' Het was 
de eerste openbare redevoering 
die Hitler in 1943 hield - hij 
zou er dat jaar slechts twee 
houden.^* Op de dag die van 
oorsprong Totengedenktag heette 
en opgezet was om 'ein Gefal
lenendenkmal im Herzen des 
deutschen Volkes zu setzen'^^ 
repte Hitler met geen woord over 
Stalingrad. Honderdduizenden 
betreurden hun doden, gewon
den of vermisten, maar de Führer 
had er geen oog voor. 
TenA/ijl het Duitse leger de zwaar
ste nederlaag in zijn geschiede
nis had geleden, liikt de reeks 
van twaalf zegels die dat jaar 
ter ere van de Tag der Wehrmacht 
en Heldengedenktag verscheen 
juist de onoverwinnelijkheid van 
dit leger uit te moeten stralen. In 
een bonte mengelmoes aan kleu
ren - groen, rood, paars, blauw, 
oranje; vrolijker kan haast niet 
- rukken soldaten op, vernietigt 
een U-boot een vijandelijk schip 
en voert een Stuka ongehinderd 
een aanval uit. Het 'Heldenlied 
der deutschen Geschichte' -
inderdaad. 

Een jaar later, in maart 1944, 
liet Hitler de officiële aangele
genheden op Heldengedenktag 
voor het eerst sinds 1936 aan 
een ander over. De man die zich 
inbeeldde 'de grootste Duitser 
ooit' te zijn, voelde zich die 
dag 'niet goed genoeg.' Großad
miral Kar\Dön\tz (n9^-^9S0), 
Oberbefehlshaber der deutschen 

Kriegsmarine, moest hem die dag 
vervangen.^ Wat had Hitler ook 
moeten zeggen? Vooreen kleine 
groep trouwe aanhangers kon hij 
de schijn nog wel ophouden - zij 
geloofden hem toch wel. Maar 
het volk nog eens betoveren? De 
massa - H itler wist het maar al te 
goed - was allang niet meer op 
zijn hand. En de oorlogskansen? 
Zelfs de Berghof Hitlers villa in 
de Alpen, was tegen deze tijd 
met camouflagenetten overdekt 
en voorzien van ondergrondse 
bunkers. 
Als om het lot te tarten bestond 
de reeks zegels voor Helden
gedenktag dat jaar uit dertien 
zegels.^^ En weer konden de 
kleuren haast niet vrolijker. En 
weer was er geen centje pijn 
en - bijna letterlijk zelfs - geen 
wolkje aan de lucht. Een U-boot-
Kommandant speurt door zijn 
periscoop de horizon af net 
als een Scheinwerfer de heldere 
hemel - maar de vijand durft zich 
niette laten zien... 
Het zouden de laatste Helden-
gedenktag-zegels zijn. Heldenge
denktag 1945 werd nog wel ge
vierd en op 20 april 1945 - Hitlers 
laatste verjaardag - verschenen 
zelfs nog twee postzegels - één 
met een SA-Mann en één met 
een SS-Mann - maar of deze ook 
nog werkelijk gelopen hebben? 
'Die Echtheit gestemptelter 
Marken ist umstritten,' zegt de 
Michel-catalogus wijselijk bij dit 
setje.^^ 

Noten: 
I: Ook wel: Volkstrauertag. 
2: Om precies te zijn: op 27 februari 
1934-
3: Schellack, Fritz, Nationalfeiertage in 
Deutschland 1871 bis 1945. Frankfurt am 
iVlain, 1990, p. 345. 
4: Kershaw, Ian, Hitler Hoô gmoed 188g-
1936. Utrecht, 2006. p. 715. 
5: Kershaw, Ian, Hitler. Hoogmoed 188g-
1936. Utrecht, 2006. p. 716. 
6: Kershaw, lan, Hitler Hoogmoed 1889-
1936. Utrecht, 2006. p. 716. 
7: Mi 569 resp. Mi 570. Formaat van 
beide zegels: 23x28 mm. 
8: Kershaw, Ian, Hitler, Hoogmoed 1889-
1936. Utrecht, 2006. p. 755. 
9: Kershaw, Ian, Hitler. Hoogmoed 1889-
1955. Utrecht, 2006. p. 756. 
10: Kershaw, Ian, Hitler. Vergelding. 
Utrecht, 2006. p. 683. 
II: Kershaw, Ian, Hitler. Vcrgeldina. 
Utrecht, 2006. p. 687. 
12: Michel-nummer 812. Formaat 
33x27.5 mm. 
13: Jahn, Peter, Stalingrad Erinnern. 
Stalingrad im deutschen und russischen 
Gedächtnis. Berlijn, 2003. p. 44. 
14: Goebbels, Joseph, Dagboeken 1939-
1945. AmstercJam, 1985. p. 310 (20 
maart 1943). 
15: Kershaw, Ian, Hitler. Vergelding 
1936-1945. Utrecht, 2006. p. 736. 
16: Kershaw, Ian, Hitler, Vergelding 
1936-1945. Utrecht, 2006. p. 761. 
17: URX: u)U)U).iiolksbund-niedersachsen. 
de/uiir/uolks,htm 
18: Michel-nummers 831-842. For-
maatvan elke zegel: 33x27.5 cm. 
19: 'Ik zal de geschiedenis ingaan 
als de grootste Duitser ooit.' Hiüer 
tot zijn secretaresses, 15 maart 1939. 
Kershaw, Ian, Hitler. Vergelding 1936-
1945, Utrecht, 2006. p. 245. 
20: Kershaw, Ian, Hitler. Vergelding 
1936-1945. Utrecht, 2006. p. 836. 
21: Michel-nummers 873-885. For-
maatvan eike zegel: 33x27.5 mm. 
22: Michel-nummers 909-gio. For-
maatvan beide zegels: 27.5x33 mm. 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het oktobernummer 2009 
(verschijnt medio oktober 
2cog) moeten uiterlijk op 
I september 2009 in het bezit 
zijn van de redactie van 
'Filatelie', Postbus 84, 
3645 ZK Vinkeveen of op die 
datum per e-mail (Jïlatclic(ó) 
kpnmoil.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 RuhrPosta '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
leumtentoonstelling, georga
niseerd door filatelistenver
eniging IJssel- en Lelcstreek. 
Trefterp, Marsdiep i. Ope
ningstijden: op alle dagen 
van 10-17 uur. Informatie: 
telefoon 010-4508474. 
10 oktober: 
Coevorden. Eenkadertcntoon-
stelling ter gelegenheid van 
het vijftigjarig bestaan van 
de Philatelistenvereniging 
Coevorden-Hardenberg e.o. 
SG De Nieuwe Veste, Van 
Heeckerenlaan 2. Handel, 
verzamelbeurs, jeugdhoek, 
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 ä 10 stuks 
verkrijgbaar. Openingstijden: 
van 10 tot 16 uur. Informa
tie: Jan Bakker, telefoon 
0523-260051 of per e-mail 
(jbakker(5)cdsdeu)ielalag.nl). 
16,17 en 18 oktober: 
Apeldoorn. Postcx 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 16/10 en 17/10 van 
10 van 17 uur en op 18/10 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 
Festiual ofPhilatelij, 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 
(uJU)U).italia2oog.it). 

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: udbo-
liand(3)planet.nl). 
4-6 december: 
Monaco. MonacoPhil 200g. 
Club de Monte Carlo, Musee 
des Timbres et des Monnaies, 
1: Terrasses de Fontuieille, Mo
naco. Traditionele expositie '100 
Philateletic Rarities' met luxe 
catalogus. Collectieve expositie 
opgedragen aan de Belgische 
jïlatelie op het 'winged mheel' 
gebied, helgroene 1 c Medial-
lon type, Belgische maritieme 
postgeschiedenis, beujijsstukken, 
en essays van Belgische postzegels 
1849-1949, Gefrankeerde 
Belgische enveloppen naar bui
tenlandse bestemmingen tijdens 
de regerings-periode von koning 
Leopold I en de postale geschiede
nis van de Lado Endove. Meer 
informatie op de speciale ivebsite 
(u)U)U).monacophil.eu). 

Het Palazzo dei Congressi in Rome. 

31 oktober: 
Monster. Jubileumtentoonstcl-
ling ter gelegenheid van het 
55-jarig bestaan van de PV 
Monster. Themapark De 
Wesdandse Druif, Vlodaan 
535. Thema's: Westland, 
druiven, etc. Jeugdhoek 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. 
39ste Limphilex, 'Limburg 
Bijzonder'; tentoonstelling 
(categorie 3), georganiseerd 
ter gelegenheid van het 35-
jarig bestaan van Philatelis
ten Vereniging 't Fakteurke. 
Gemeenschapshuis 'Op d'r 
Plats', Houtstraat 25. Han
del, jeugdhonk, ruilbeurs, 
veiling en lezingen. Thema's 
o.a. ijsvogel en schutterij 
(500 jaar). Speciale envelop 
met ijsvogelzegel en/of 

26, 27 en 28 maart: 
Heinkenszand. Regioten
toonstelling 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. 
2 en 3 april 2010: 
Gouda. Internationale Brieucn-
beurs 2010, thema Rusland. 
Info: u;u)U).brieuenbeurs.com. 
27 tot en met 31 oktober: 
Johannesburg (Zuid-Afrika). 
Joburg 2010, internationale 
postzegeltentoonstelling 
annex 23™ Asion Internotionol 
Stamp Exhibition. Hall 1 van 
het Sandton Convention 
Centre. Ca. 1.500 kaders, 
Erehof, expositie van 
materiaal uit de archieven 
van de Zuid-Afrikaanse 

posterijen, ca. 100 handela-
renstands. Openingstijden: 
nog onbekend. Informatie: 
P.O. Box 412505, Craighall, 
20024 (Zuid-Afrika), e-mail 
injo(a)joburg2oiostampshou). 
co.zo of via de website (www. 
joburgzoiostompshoui.co.za). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

10 september: 
Kloetinge. Amicitia, Schim-
melpenninckstraat 14,19-22. 
Telefoon 0113-227945. 
12 september: 
Dronten. Open Hof, De Zuid 
1,1330-1630. 
Telefoon 0321-314305. 
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-
veldseweg30,13-16.15. 
Telefoon 033-4943220. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. 
Telefoon 010-5916747. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.30-14.30. 
Telefoon 06-51118436. 
13 september: 
Anna-Paulowna. Veerbrug, 
Sportlaan 21, 9.30-13. 
Telefoon 0223-531518. 
Boxtel. Vmbo-college, 
Baanderherenweg 2,10-13. 
Telefoon 0411-673775. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.30-13. 
Telefoon 0475-463303. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker-
kerwegi82b, 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. 
15 september 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burg. Slotenmaker de Brui
neweg 272, vanaf 14-14.30. 
Telefoon 024-3974654. 
28 september 
Nijmegen. De IClokketoren, 
Burg. Slotenmaker de Brui
neweg 272, vanaf 19-19.30. 
Telefoon 024-3974654. 
17 september: 
Etten-Leur. Turfschip, Lange 
Brugstraat 63,19-onbekend. 
Telefoon 076-5035524. 
Welbergen (gem. Steen
bergen). De Vaert, Kap. 
Kockstraat 54,19-22. 
Telefoon 0167-563887. 
18 september: Leiden, 
Buurthuis 't Spoortje, 
Bernhardkade 10. 
Telefoon: 071-5611719. 
19 september: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 9.30-15. 
Telefoon 0297-343885. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 036-8486091. 
Markelo. De Haverkamp, 10-

16. Telefoon 0547-363000. 
Scheveningen. Strandweg 
(t.o. 3b), 9.30-14.30. 
Telefoon 06-51118436. 
Woerden. Gebouw Excelsior, 
Singel 45a, 9.30-15. 
Telefoon 0348-418770. 
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 0224-298416. 
Veghel. De Golfstroom, Van 
Diemenstraat ia, 9.30-12.30. 
Telefoon 0413-367786. 
26 september: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan35,10-16. 
Telefoon 023-5613929 (na 
20 uur). 
Bilthoven. Filotelistische 
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. 
Telefoon 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. 
Veenendaal. AC Bloemheuvel 
A12,10-13. 
Telefoon 0164-250851. 
Veenendaal. CSG Industrie
laan 16,10-16. 
Telefoon 0318-554156. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat i, 10-15.30. 
Telefoon 038-4216493. 
27 september: 
Alkmaar Noord. Sporthal, 
Arubastraat 6, 9-12. 
Telefoon 0227-542286. 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat46a, 10-16. 
Telefoon 020-6942002. 
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. Viking
hal, Karolingerweg 234, 
11-15.30. 
Telefoon 06-22650760. 
3 oktober: 
Wapenveld. Senioreninloop-
centrum, Nachtegaalweg 48, 
13-17. 
Telefoon 038-4479883. 
4 oktober: 
Wijk aan Zee. Sporthal De 
Moriaan, Dorpsduinen 4,10-
16. Telefon 0251-211565. 
7 oktober: 
Noordwijk Binnen. De 
Wieken, Wassenaarseweg 5, 
13.30-17. 
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Telefoon 0713614198. 
10 oktober: 
Coevorden. De Nieuwe 
Veste, van Heeckerenlaan 
2,1016. Telefoon 0523
260051. 
Dronten. Open Hof, De Zuid 
1,13301630. 
Telefoon 0321314305. 
Spijkenisse. Partycentrum 
M. en E. Molenaar, Slauer
hofFstraat4,1016. 
Telefoon 0181643045. 
11 oktober: 
Boxtel. Vmbocollege, 
Baanderherenweg 2,1013. 
Telefoon 0411673775. 
Winschoten. Tromplaan 86, 
1016. 
Telefoon 0597592676. 
IJmuiden. Buurtcentrum De 
Spil, Frans Halsstraat 29,10
13. Telefoon 0641739966. 
16 oktober: 
Leiden. Buurthuis 't 
Spoortje, Bernhardkade 10. 
1921.30. 
Telefoon 0715611719. 
17 oktober: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 9.3015. 
Telefoon 0297343885. 
Leeuwarden. De Schakel, 
Havingastate 7, Cammingha
buren, 915. 
Telefoon 0582662932. 

Steenwijk. De Meenthe, 
Stationsplein i, 1015. 
Telefoon 0521515835. 
18 oktober: 
Haarlem. Casca de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
1115.30. 
Telefoon 0235334252. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

22 september: 
Verjaardagspostzegds; vel met 
vijf verschillende gegomde 
zegels van 44 cent en een 
velletje met vijf verschillende 
zelfklevende zegels van 44 
cent; 
I oktober: 
Persoonhjkc posbcgel '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 44H22 cent; 
17 november: 

Decemberzegels 200g; tien ver
schillende zegels in een vel
letje met twintig zelfldevende 
postzegels van 34 cent. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082, 2518 AD 
's Gravenhage, 
telefoon: 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdagvan 1017 ""■■> zater
dag, zondag en feestdagen 
1217 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, 65plussers 
6 euro (identiteitsbewijs 
verplicht). Kinderen tot 3 jaar 
gratis, 4 t/ra 12jarigen 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 0703307563 of 
3307567) of stuur een mailtje 
aan merkelens(p)mus[om.nl of 
hiidueen@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.nhjv. 
nl) en het aanklikken van de 
Bibliotheekzegel bereikt u 
de informatie die betrekking 
heeft op de prachtige collec
tie die in Baarn bewaard en 
ontsloten wordt. U vindt er 
een overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 
nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard 
gewerkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatieaanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per email. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
(bibliothcek@nbfi),org). 

De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

WILT U IETS KOPEK OF VERKOPEN? PUATS 
EEN KLEINE ANNONCE IN FILATELIE! 

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

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

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

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

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

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

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

ATTENTIE! 

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

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

iiiiiiiiiiiiiiii....jiini 
10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

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

Naam: zijn/haar eigen bankof gironummer. 

Straat en nummer: 

PC+Plaats: 
(handtekening) 

Telefoon; 
Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 

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

Ten name van: verschijnen van'Filatelie'. 

http://www.muscom.nl
http://www.muscom.nl
mailto:hiidueen@muscom.nl
http://www.nhjv


"Eoßk Stamps, 9{ptarisappet 220,4007 Z'B H'EL 
TeC: 0344-612256 'E-mail: eaßkstainps@^ve.nl 

Zeer voordelig NEDERLAND, postfris, periode 19262007 

Periode 1926 t/m 1942 te bestellen è 45% C.W. (b.v. serie 267268 € 40,50) 
Periode 1943 t/m 1960 te bestellen ä 30 % C.W. (b.v. serie 715719 € 4,50) 
Periode 1961 t/m 1974 te bestellen ä 25 % C.W. (b.v. serie 802806 € 1,50) 
Periode 1975 t/m 2005 te bestellen è 10% onder de postkantoorprijs (b.v. blokje 1141 € 0,40) 
Periode 2006 t/m 2007 te bestellen voor postkantoorprijs 

Originele PTT jaarcollecties, postfris, zeer voordelig 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

€35,

€10,

€8, 

€6, 

€10,

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

€9,

€8 , 

€8, 

€8, 

€10, 

1986 €11,- 1991 €10,- 1996 €24,- 2001 €44,- 2006 €46,-

1987 €11,50 1992 €14,- 1997 €25,- 2002 €41,- 2007 €47,50 
1988 €10,- 1993 €14,- 1998 €26,- 2003 €40,- 2008 
1989 €7,75 1994 €16,- 1999 €28,- 2004 €39,-

1990 €12,50 1995 €21,- 2000 €29,- 2005 €39,-

Mooi gebruikt NEDERLAND 

13 
46 
712 
1318 

€75,

€45,

€ 120,

€90,

19 t /m 43 è 30% C.W. 
44 € 30,

4577 è 30% C.W. 
48 € 275,

49 € 45,

5055 € 0,75 

5676 € 13,

61 b+c € 575,

7879 è 30% C.W. 
80 € 375,

81100 a 30% C.W. 
101 € 395,

102129 3 30% C.W. 
130 € 125,

131 € 120,

132373 è 30% C.W. 
374773 a 25% C.W. 

Roltanding 
118 
1931 
3356 
5770 
7173 
7477 
7881 
8285 
8689 
9093 

€ 155,

€45,

€ 105,

€35,

€60,

€22,

€ 13,50 
€13,

€15,

€ 22.50 

9497 
98101 

Port 
1 
2 
312 
1326 
2728 
2930 
3143 

€20,

€18,

€4,50 
€6,

€35,

€18,

€60,

€4,

€45.

4460 
67a+b/68a+b 

Dienst 
18 
915 
1619 
Postbewijs 
17 
Luchtpost 
1213 

€7,50 
€550,

€ 110,

€22,

€ 17,50 

€160,

€85.

Nr. 101e 395,met 
certificaat W. Moeijes 

Postfrisse j'aargangen volgens NVPH, Michel, Zonnebloem en Yvert 
Alle jaargangen van onderstaande landen incl. blokken / Frankrijk tevens incl. luchtpost, dienst, service en préoblitérés, zonder souvenirblokken 

Alland Aruba Antillen Suriname Indonesië Guernsey Yersey Man Duitsland Engeland Frankrijk Zwitserland Ver. Europa 
1980 €9,- C12,S0 

1981 
1982 (■%

1983 €11,- C4E,- €17,50 

1984 €5,- €12,50 €14,- €15,-

1985 €1S,- €29,- €12,-

1986 €14,- €13,-

1987 
1988 €10,- €98,- €48,-

1989 €10,- €18,- €17,- €25,- €30,- €1S,-

1990 €16,- €30,- €26,- €15,-

1991 €30,-

1992 €32,- €18,-

1993 €12,- € 12,50 €31,- €44,-

1994 €7,75 € 23,50 €49,-

1995 €21,50 €25,- €24,-

1996 €21,- €S3,-

1997 €2V 
1998 €44,-

1999 €21,50 

2000 €55,-

2001 €54,- €27,-

2002 
2003 €77,-

2004 
2005 

Snelle levering na vooruitbetaling op SNSbank rek.nr. 94.41.36.400. Wij bieden volledige kwaliteitsgarantie. Voor bestellingen vanaf C 40, worden geen 
verzendkosten berekend. Betere series/nummers worden geleverd met certificaat van echtheid. Bezichtiging mogelijk na telefonische afspraak 0344612256. 
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Ons aanbod is nog nooit 
^ zo groot gevs^eest! 

Meer dan 2000 par t i jen, 200.000 fdc's, 
40.000 echt gelopen br ieven, 

20 bakken met losse nrs/series, 
100 dozen met postzegels vd wereld. 

' Kijk op onze website -

(behalve de dozen) 

wv\nv.postzegelparrijencentrale.nl 

Openingstijden: 
maandag t /m zaterdag 

9 - 17 uur 

^ Piet Heinstraat 112 
2518 CM Den Haag 

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

Email: admin@postzegelpartijencentrale.nl 

mailto:admin@postzegelpartijencentrale.nl


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

NIEUWE UrTGIFTEN 

China (Taiwan) 
Op 16 juli 2009 werden 
enkele postwaarde
stukken uitgegeven 
ter gelegenheid van de 
World Games 2009 in 
Kaohsiung en de daarmee 
samenvallende expo
sitie ROCUPEX. Twee 
brieflaarten met een 
nominale waarde van NT$ 
2,50 en in het zegelbeeld 
respectievelijk de Arena 
en het Grote Stadion, een 
expresseenvelop met 
zegelbeeld NT$ 12 (de 
Arena) en een aanteken
envelop met zegelbeeld 
NT$25 (het grote Sta
dion). 
Op de voorzijde van elk 
van deze postwaardestuk
ken is het embleem van de 

manifestatie afgedrukt. 
[1] 

China (Volksrepubliek) 
Al eerder (in maart 2007) 
heb ik een particuliere 
envelop gemeld van de 
Examendienst van 
de British Council in 
Peking. Onlangs kreeg 
ik een exemplaar te zien 
met een afzenderadres 
in Chongquing en met 
een nieuw zegelbeeld, 
de ook bij ons bekende 
kamerplant Anthurium. 
De envelop heeft formaat 
C5 en is voorzien van een 
rode stempelafdruk met 
datum 20022009. [2] 

Duitsland 
Twee enveloppen uit de 
nietaflatende stroom 
mailings van Deutsche 

Post Philatelie: 
[3] Envelop DL (met 
reclame voor een collectie 
euromunten; zegelbeeld 
90 eurocent '1000 jaar 
burcht Tangermunde' 
en voorgedrukt stempel 
'Deutsche Post Weiden 
ID OPF. Philatelie, 
92637, 20.4.0918'. 

(4) Envelop 22 x 23 cm 
met reclame voor zilveren 
penningen met afbeel
dingen van zeilschepen; 
zegelbeelden 45 eurocent 
'Vuurtoren Bremerhaven 
Oberfeurer', 45 eurocent 
'Vuurtoren Warnemunde' 
en 55 eurocent '50 jaar 
zeilschip Gorch Fock', 
voorgedrukt stempel 
'Deutsche Post Weiden 
ID OPF Philatelie, 
92637, II.5.0918'. 

Italië 
In de reeks 'Italiaanse 
Post' verschenen op 7 juli 
2009 enkele postzegels en 
een briefkaart van 60 eu
rocent. In het zegelbeeld 
van de kaart ziet men een 
vliegende envelop, met 
daar achteraan strepen 
in de kleuren van de 
Italiaanse vlag. Het ze
gelbeeld wordt omgeven 
door een gele fosforbalk. 
De belijning en belette
ring van de briefkaart is 
uitgevoerd in lichtblauw; 
in de linkerbenedenhoek 
staat een barcode. [5] 

Portugal 
Enkele nog niet eerder 
gemelde briefkaarten: 
[6] Een briefkaart binnen
land (port betaald) met 
in het zegelbeeld de tekst 

'Loures Camara Municipal' 
en op de linkerzijde de af
beelding van een Romeins 
metalen documenten
zegel (uitgiftedatum 18 
oktober 2008) 
[7] Een briefkaart bin
nenland (port betaald) 
ter herdenking van het 
60jarige bestaan van de 
Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens 
(10 december 2008) 
[8] Een briefkaart binnen
land (port betaald) met 
in het zegelbeeld de tekst 
serie 'Openbaar vervoer': 
een briefl<aart van € 0,32 
met in het zegelbeeld een 
elektrische tram uit 1957 
van de Linha de Smtra (9 
februari 2009) 
[9] Een briefkaart bin
nenland (port betaald) 
ter herdenking van 
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luchtvaartpionier Gago 
Coutino, met onder meer 
een afbeelding van een 
watervliegtuig (17 februari 
2009) 

Rusland 
Briefkaarten met zegel
beeld 'B': 
[10] Universiteit van 
Tscheljabinck, Botanische 
Tuin. Volgnummer 200g-
128/1, datum 11-03-09 
Oorlogsmonument in 
Kazan (2009-129/2,12-
03-09). 
Enveloppen klein formaat 
met zegelbeeld 'A' 
210'' geboortedag auteur 
A.S. Poesjkin (20-02-
2009). 
Enveloppen klein formaat 
met bijzonder zegelbeeld 
9,00 roebel: 
Reeks 'Mecenassen' N.P. 
Rumjantzew 1754-1826, 
stichter bibliotheek (31-
01-2009) 
Reeks 'JVlecenassen' A. A. 
Bachruschin 1865-1929, 
stichter Theatermuseum 

(25-03-2009) 
Reeks 'Mecenassen' N. P. 
Rjabuschinski 1877-1951, 
schilderijenverzamelaar 
(11-04-2009) 
[11] Actrice Janina Schei-
mo 1909-1987, zegelbeeld 
portret, afbeelding scène 
uit 'Assepoester' (17-04-
2009). 
Enveloppen groot formaat 
met zegelbeeld 'A'; 
[12] Schilderijenmu
seum in het verre oosten, 
afbeelding schilderij en 
vuurtoren (03-02-2009) 
300 jaar Sint-Sampson-
kathedraal in Sint-Peters
burg (06-02-2009) 
Huis van Poesjkin 
(museum) in het dorp 
Michailowskoje (13-02-
2009) 
Museum A.I. Herzen in 
Moskou (17-02-2009) 
Vlinders (26-02-2009) 
[13] 300 jaar wapenfa
briek in Tula (04-03-2009) 
Dag van de Russische 
Post, afbeelding vlagen 
postzegels (ii-03-ioog). 

San Marino 
Een stereokijker en drie 
velletjes 3D-postzegels 
om daarmee te bekijken, 
samen verpakt in een 
voorgefrankeerde enve
lop: zie daar het nieuwste 
postwaardestuk van San 
Marino. De postadmini-
stratie zelf noemt het een 
'postal kit'. Uitgiftedatum 
25 augustus 2009. De 
verkoopprijs van de set 
is gelijk aan de nominale 
waarde van postzegels 
plus envelop: € 7,40. [14] 

Slovenië 
Voor het eerst in 9 jaar 
werd dit voorjaar het Pas
siespel van Skofja Loka 
weer opgevoerd. In het 
spel - beschouwd als de 
oudste theatertekst in het 
Sloveens -wordt in 20 
scènes de geschiedenis 
uitgebeeld vanaf Adam 
en Eva tot en met het lij
densverhaal van Christus. 
Er zijn 640 spelers bij 
betrokken, onder wie 80 

ruiters. Een voorgefran
keerde prentbriefkaart 
[15,16] met als uitgifte
datum 27 maart 2009 
toont foto's van enkele 
scènes uit het Passiespel 
plus fragmenten van het 
oorspronkelijke hand
schrift. In het zegelbeeld 
(waardeaanduiding 'A') 
ziet men een monnik 
het Kruis van Christus 
dragen. 
De belangrijkste Sloveen
se natuurwetenschapper 
van de twintigste eeuw, 
Prof Dr. Anton Peterlin 
(1908-1993), werd op 29 
september 2008 herdacht 
met de uitgifte van een 
briefkaart [17]. Peterlin 
heeft veel onderzoek ge
daan op het gebied van de 
polymeren. In het zegel
beeld (waardeaanduiding 
'A') ziet men een borst
beeld van de geleerde, het 
gebouw van het door hem 
opgerichte Jozef Stefan 
Instituut en een model 
van een polymeer. 

Kwiksulfide of cinnaber is 
de delfstof waaruit kwik 
gewonnen wordt. Deze 
delfstof werd gedurende 
500 jaar gedolven in 
de mijn van Idrija in 
Slovenië. De mijn ligt 
nu stil, maar er wordt 
over gedacht hem voor 
te dragen voor opname 
indeUNESCO-lijstvan 
Werelderfgoed. 
Een briefkaart [19] met 
als uitgiftedatum 29 mei 
2008, met in het zegel
beeld een middeleeuwse 
mijnwerker, verwijst naar 
de mijn. 

Turkije 
Een briefkaart met maar 
liefst 3 zegelbeelden (75 
kurug, 75 kurug en 90 
kurug, in totaal 2,40 TL) 
werd uitgegeven op 13 juli 
2009. Het thema is 'de 
Grote Loge van Onafhan
kelijke en Toegelaten Vrij
metselaars van Turkije'. 
Een afbeelding kan ik 
helaas niet laten zien. 



DE TANDJES VAN DE AAACHT BIJTEN 
OOK IN DE ARCHITECTUUR 

D O O R JAN H E U S , A M S T E R D A M 

Militair gezien heerst er geen oorlog meer op de Balkan, 

maar postzegels worden nog wel als een wapen gebruikt 

dot zijn tandjes in gevoelige kwesties kan zetten. De nu 

volgende bijdrage van Jan Heijs maakt dat duidelijk. 

en kerkgeschiedenis' door dit 
klooster als Kosovaars-Albanees 
te typeren. 
Of deze protesten ook zullen 
leiden tot het weigeren van post 
waarop de zegels gebruikt wor
den, is tot op neden onbekend. 
De kans daarop acht ik echter 
niet groot, omdat alle Kosovaar-
se post tot op heden in Servië 
gewoon is bezorgd, terwijl het 
bestaan van Kosovo-zelf in Servië 
al omstreden is. 
Wat is, heel in het kort, de achter
grond? Kosovo is, zeer tegen de 
zin in van Servië, op 17 februari 
2008 eenzijdig onafhankelijk 
verklaard. Dit was het gevolg 
van het feit dat Servië, na een 
periode van onderdrukking van 
de Albanese bevolkingsgroep in 
Kosovo en na mislukte vredesbe
sprekingen met het Kosovaarse 
bevrijdingsleger in maart 1999, 
probeerde de Albanese meerder
heid in dit gebied te verjagen. 
Daarop greep de NAVO in; ze gaf 
Kosovo een beschermde status, 
in afwachting van een oplossing. 
Het gebied Kosovo behoorde 
jarenlang bij Servië en een aantal 
belangrijke gebeurtenissen in de 
geschiedenis van Servië gebeur
den in Kosovo. Hier zou je een 
dik boek over kunnen schrijven, 
maar ik beperk me nu tot het op 
de zegels afgebeelde klooster. 
Laten we het eerst vanuit 
Servisch en Kosovaars-Servisch 
gezichtspunt bekijken. Het ortho
doxe klooster Visoki Decani werd 
tussen 1328 en 1335 gebouwd 
als begraafplaats voor de Servi
sche heerser Stefan Uros lil In 

Kosovo-Servië 2009 
Kosovo gaf op 22 april 2009 
twee postzegels uit (boven) met 
daarop afbeeldingen van het uit 
de dertiende eeuw stammende 
orthodoxe koningsklooster Visoki 
Decani, dat in Kosovo ligt (foto 
onderj. Op de postzegels is in 
het Albanees, Engels en Servisch 
de tekst 'Klooster Decani -
Republiek Kosovo' geplaatst. Er 
verscheen op dezelfde datum 
ook een blokje, gewijd aan het 
klooster. 
De Kosovaarse post vermeldde 
op haar website dat het om een 
'Kosovaarse architectuurschat' 
gaat. De Kosovaarse minister 
van Servische afkomst Goran 
Bodganovic en de Servische 
regering protesteerden hier op 15 
mei van dit jaar heftig tegen; ze 
betoogden dat Kosovo 'misbruik 
maakt van de Servische cultuur-

2004 werd het door de Unesco 
tot werelderfgoed verklaard. Dus 
is het in de eerste plaats Serviscli 
cultuurgoed, zoals alle grote 
orthodoxe kloosters in Kosovo. 
En dan nu vanuit Kosovaars-Al
banees gezichtspunt gezien: de 
architect van het Decani-klooster 
komt uit het gebied Bocche di 
Cattoro en was van Albanese 
herkomst. 
Dus is het klooster Albanees-
Kosovaars cultuurgoed. 
Mogelijk kloppen beide redena
ties, maar is er toch een diplo
matieke rel over deze postzegels, 
die kennelijk als wapen in een 
politieke strijd moeten dienen. 
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Italië-Kroatië 2007 
In 2007 speelde er ook een 'pos
tale ruzie, in dit geval tussen Ita
lië en Kroatië, over een gebouw 
dat op een Italiaanse postzegel 
werd afgebeeld en dat in Rijeka in 
Kroatië ligt (boven). 
Op 30 oktober 2007 gaf Italië 
een postzegel uit met daarop het 
Couvemementspaleis van Rijeka 
(in het Italiaans Fiume) en het 
opschrift 'Fiume - oostelijk land 
dat ooit Italiaans was'. 
De Kroatische regering protes
teerde hiertegen: een persbericht 
van het ministerie van Bui
tenlandse Zaken en Europese 
integratie stelde dat het 'stuitend 
is dat deze zegel verschijnt, in 
het licht van de positie van Kro
atië als mede EU-lid' en verder 
dat 'de zegel in strijd is met de 

vriendschap en het goede na
buurschap van Italië en Kroatië.' 
Nog diezelfde dag werd de zegel 
om politieke redenen terugge
trokken en werd de uitgifte ver
schoven naar 10 december 2007, 
een datum na de verkiezingen in 
Kroatië. Begin november 2007 
werden zulke zegels voor 600 
euro op het internet verkocht, 
na 10 december 2007 waren ze 
overal voor 65 eurocent te koop. 
Brieven met de bewuste zegel 
werden in Kroatië gewoon 
bezorgd, zo weten we inmiddels 
uit ervaring. De hier getoonde 
brief (zie onder), op de eerste 
dag van uitgifte (10 december 
2007) poste restante naar Kroatië 
verzonden, werd in ieder geval op 
de normale manier afgehandeld: 
'Retour, non reclame' (terug, niet 
opgehaald). Zou de postzegel 
aanleiding zijn geweest om de 
briefte retourneren dan was het 
woord 'interdit' (verboden) op de 
retoursticker omcirkeld geweest. 
Hoe dan ook: ook in deze kwestie 

De regering van Kroatië maakte op g 
april van dit jaar ojpciEel be2u;aar te^en 
de uitflijte van de Italiaanse zegel, die als 
'extremely ojfensiue' uoor de Kroatische 

beuolkma UJordt omschreuen. 

bleek een uitgegeven postzegel 
een wapen te zijn dat raak kan 
schieten. 
Op de Balkan zal dit, naar we 
mogen verwachten, niet de 
laatste keer zijn geweest dat een 
postzegel als een effectief wapen 
wordt gezien en dat zijn tandjes 
in gevoelige kwesties kan zetten... 

Jf> 'Poo . 
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GAUDI 
TREKPLEISTER VAN BARCELONA 

Barcelona, het centrum van Spaans Modernisme 

Art Nouveau 
Art Nouveau is een kunststro
ming die zich aan het eind van de 
ige eeuw ontwikkelt als tegen
hanger van de tot dan gebruikelij
ke neostijlen. Ontsproten aan de 
Britse Arts and Crafts Movement, 
werd Art Nouveau populair in 
heel Europa en in de Verenigde 
Staten. 
De (wereld)tentoonstellingen 
in de belangrijke steden van 
Europa en Noord Amerika 
waren een enorme impuls voor 
de verbreiding van deze nieuwe 
kunststroming. Niet alleen het 
tentoonstellen van kunstobjecten 
zelf, maar ook het betrekken 
van architecten, kunstenaars en 

D O O R J A N V O G E L , Z O E T E R M E E R 

Een bezoek aan Barcelona enige tijd geleden 

wakkerde de interesse van Jan Vogel 

voor Art Nouveou door het Spaanse equivalent 

Modernisme sterk aan. 

Tijdens een bezoek aan Madrid kon hij welgeteld 

één Modernisme-gebouw ontdekken. 

Dat inspireerde hem tot dit filatelistisch 

geïllustreerd artikel over 

Art Nouveau en het Modernisme. 

ajb 1 

ambachtslieden bij het ontwer
pen en inrichten van de vele 
paviljoens was hierbij van belang 
(afb. 1). Art Nouveau bleef een 
belangrijke kunststroming tot de 
Eerste Wereldoorlog. 

Kenmerken van Art Nouveau zijn 
op de natuur gebaseerde florale 
motieven, zoals op de Deense 

postzegel met een kruik, ontwor
pen door Thorvald BindesboU 
(1846-1908) (afb. 2). Dit geldt 
ook voor op de natuur gebaseerde 
ornamenten, zoals de Neder

landse zegel met een kapiteel van 
Mendes da Costa (1863-1939) 
(afb. 3). Daarnaast zijn lange, 
slingerende lijnen als in het door 
Victor Horta (1861-1947) ont
worpen hekwerk op de zegel met 
het Hortamuseum, erg bepalend 
(afb. 4). En tot slot speelt ook de 
geometrie in de architectuur een 
vooraanstaande rol, zoals op de 
Oostenrijkse zegel met het Loos-
haus van Adolf Loos (1870-1933) 
duidelijk is te zien (afb. 5). 

Art Nouveau vinden we vooral 
terug in de architectuur en 
toegepaste kunst of kunstnijver
heid, zoals binnenhuisarchitec
tuur, meubelmakerij, grafische 
vormgeving, edelsmeedkunst, 
keramiek en glaskunst. In de 
beeldhouwkunst en schilder
kunst is Art Nouveau minder 
duidelijk aanwezig. 

De term Art Nouveau komt uit 
Frankrijk en is afgeleid van La 
iVlaison de l'Art Nouveau, een in 

CESKOSLOVENSKO 
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afb 6 

Parijs in 1895 door de kunsthan
delaar Siegfried Bing (1838-1905) 
geopende kunsthandel. Voor 
Art Nouveau wordt als het om 
affiches gaat, van in het bijzonder 
Alfons Mucha (1860-1939), ook 
wel de term Style Mucha gebruikt 
(afb. 6). In Duitsland spreekt 
men van Jugendstil. Dit naar het 
in 1896 in München uitgegeven 
tijdschrift Jugend, waarin uitvoe
rig over de nieuwe kunst werd 
gepubliceerd. Jugendstil is wel 
het bekendste synoniem van Art 
Nouveau (aflj. 7). In Nederland 
spreken we van Nieuwe Kunst, 
Zweepslagstijl - of spottend - Sla
oliestijl'. Deze bijnaam ontstond 
toen Jan Toorop (1858-1920) 
het alom bekende affiche voor 
de Delftse Slaolie ontwierp. 
De in dat ontwerp toegepaste 
slingerlijnen zijn ook duidelijk 
waarneembaar in zijn schilderij 

"O grave, where is thy victory" 
(afb. 8). De Belgen met Brussel 
als centrum van deze kunstvorm 
volgen het Frans en spreken van 
Art Nouveau. In Oostenrijk heeft 
men weer een andere invalshoek. 
Gezien de breuk tussen de tot het 
eind van de 19e eeuw popu
laire kunstvormen en de Nieuwe 
Kunst spreekt men hier van de 
Sezession-stil, naar de in 1897 
opgerichte kunstenaarsgroep 



Wiener Sezession (afb. 9). In 
Tsjechoslowakije heeft men het 
of over Art Nouveau of vanwege 
de invloed vanuit Oostenrijk over 
de Secese (afb. lo). In Groot-
Brittannie heeft men het kortweg 
over de Modern Style. En tot slot 
Spanje. Door de radicale breuk 
van de modernistische stroming 
met het verleden m zowel litera
tuur, theater, architectuur als de
sign, wordt hier de term Moder-
nismo gebezigd. Aangezien het 
zwaartepunt van deze stroming 
in Catalonië ligt, gebruik ik de 
daar gangbare naam Modernis
me. Hoewel Spaanse kunstenaars 
het Modernisme ook in andere 
kunstvormen hebben toegepast, 
beperk ik mij in dit artikel tot de 
architectuur. 

o/b. 11 aß. 12 

werk qua exterieur en interieur te 
bereiken. Beroemde architecten 
hebben, wat Art Nouveau betreft, 
prachtige voorbeelden nagelaten. 
Bijvoorbeeld Victor Horta met 
zijn woonhuis, tegenwoordig het 
Hortamuseum (afb. n ) , Charles 
Rennie Mackintosh (1868-1928) 
met de Glasgow School of Arts 
(afb. 12) en Josef Hoffmann 
(1870-1956) met Paleis Stoclet 
(bankier uit Brussel) (afb. 13). 
Maar Antoni Gaudi i Cornet 

afi> 10 

Architectuur 
Een belangrijk fenomeen in de 
architectuur is, dat veel architec
ten streven naar het realiseren 
van een zogenaamd 'Gesamt
kunstwerk'. Hierbij geldt, dat het 
ontwerp van het gebouw en de 
inrichting daarvan volledig op 
elkaar moeten zijn afgestemd. 
Dit streven is overigens niet 
uniek, ook in de barokperiode 
trachtten architecten een totaal-

o/i) y 

(1852-1926) is de beroemdste ar
chitect die in dit rijtje thuis hoort. 
Hij heeft een aanzienlijk aantal 
woningen ontworpen, dat aan 
dit criterium voldoet. Overigens 
is het wel zo, dat de architecten 
voor de realisering van hun 'Ge
samtkunstwerk' meestal gebruik 

maakten van kunstenaars en 
ambachtslieden in uiteenlopende 
takken van de kunstnijverheid. 
Het is spijtig dat van veel Art 

lijnen, florale en aan de natuur 
ontleende ornamentiek, maar 
ook aan de geometrische vor
men. Het Spaanse modernisme 
onderscheidt zich wat dat betreft 
op zeer bijzondere wijze met 
vooral aan de natuur ontleende 
ornamentiek. 

Nouveaupanden het interieur 
niet te bezichtigen is. Uitzonde
ringen hierop zijn onder meer 
het Jachtslot St. Hubertus op de 
Hoge Veluwe (afb. 14) van H.P. 
Berlage (1856-1934) (hoewel 
dit geen pure Art Nouveau is 
en meer tot het Rationalisme 
behoort), het Hortamuseum in 
Brussel en het Palacio Guell en 
Casa Mila van Gaudi in Barce
lona. 
Ter compensatie van dit gemis 
gunt afb. 15 ons een blik in het 
stijlvolle trappenhuis van het 
door de Belgische architect 
Henry van de Velde (1863-1957) 
in igo2 ingerichte Follovang-
Museum (nu Karl Ernst Osthaus 
Museum) in Hagen (Westfalen). 
De dame zou zijn echtgenote 
Marie Sèthe voorstellen. 

Wie kent niet de wereldberoemde 
Temple Expiatori de la Sagrada 
Familia (afb. i6), het levenswerk 
van Gaudi (afb. 17). Deze was 
oorspronkelijk door Francisco 
de Paula del Villar y Lozano als 
neogotische kerk ontworpen. 
In 1882 begon Del Villar met 
de bouw. In 2007 werd dit feit, 
na 125 jaar, herdacht met een 

BELGIË-BELGIQUE 
0,84 

afi> 15 

Barcelona en Modernisme 
Zoals hiervoor reeds vermeld 
IS Art Nouveau in de architec
tuur te herkennen aan golvende 

gelegenheidsstempel (afb. i8, 
specimen). In 1883, eenjaar 
na de start van de bouwwerk
zaamheden, de crypte was nog 



o/b. 77 

De op afb. ig en 20 getoonde 
postzegels uit igöo en 1992 met 
zicht op de Geboortefagade 
vertonen, ook bij nauwkeurige 
bestudering, nauwelijks verschil. 
De postzegel uit 2002 op afb. 
21 toont een sfeertekening van 
Gaudi, waarop de centrale toren 
IS ingetekend. Deze is echter nog 
steeds niet voltooid. 

vooraanstaande bewoners van 
Barcelona, dragen allemaal 
zijn kenmerkende, uitbundige 
kleurrijke stijl. Maar toch was er 
sprake van een duidelijke ontwik
keling is zijn werk. 

TEMPLE EXPIATORI 

SAGRADA 
FAMfUA 

niets eens klaar, kreeg Del Villar 
onenigheid met zijn opdracht
gever en werd hij van zijn taak 
ontheven. Gaudi kreeg toen de 
opdracht het werk voort te zetten. 
En dat deed hij naar geheel eigen 
en nieuwe inzichten. 
Er ontstond een gigantisch 
bouwwerk waarvan de overda
dige hoeveelheid op de natuur 
geïnspireerde symbolen het 
Modernisme inluidden. Deze 
kerk waaraan Gaudi in 1883 als 
bouwarchitect begon en waarop 
hij zich de laatste twaalf jaar van 
zijn leven volledig toelegde, is 
nog steeds niet voltooid. Oorzaak 
hiervan is dat noch de overheid 
noch de katholieke kerk geld in 
de bouw van deze kerk wilden 
stoppen. De opdrachtgever was 
de in 1866 opgerichte vereniging 
Associacio del Josefins, een 
marginale groepering binnen de 
RK-kerk. De bouw werd daarom 
uitsluitend gefinancierd door 
giften. 

aß 79 

afo.iS 

De laatste jaren is er kennelijk 
sprake van een flinke financiële 
impuls. Wat dat betreft vervullen 
Japanners hierin een leidende rol. 
Er wordt weer volop gebouwd, 
nog steeds zoveel mogelijk 
naar de ideeën van Gaudi. Maar 
modernere opvattingen zijn 
toch duidelijk merkbaar. Het feit 
dat deze kerk nog steeds niet is 
voltooid en nog in de steigers 
staat, maakt hem vanuit toeris-

aflj. 2^ 

In 1878 ontving hij zijn eerste op
dracht voor een woning; van de 
steen- en tegelfabrikant Manuel 
Vicens. Pas in 1883, nog zonder 
enige ervaring, begon hij aan de 
bouw van dit Casa Vicens (afb. 
23). Het is een vierkant bouw
werk van natuursteen met erkers 

ajb. 22 

ajb. 2j 

zichtbaar, vertoont deze golvende 
lijnen (afb. 26). Het Casa Mila, 
een appartementencomplex, 
wordt ook wel 'La Pedrera' (de 
steengroeve) genoemd. 

aß 20 ajb. 21 

tisch oogpunt extra interessant. 
Inmiddels zijn de oudste delen 
van de Sagrada Familia alweer 
aan restauratie toe, zoals in 1936 
na een brand in de crypte, waarbij 
Gaudi's archief verloren ging. 
Gaudi werd in 1852 geboren in 
het Catalaanse stadje Reus. Daar 
hielden "Gaudinisten" in 1998 
hun vijfde symposium over Gaudi 
en het modernisme (afb. 22). Op 
17-jarige leeftijd vertrok Gaudi 
naar Barcelona om daar aan de 
universiteit te studeren. In 1878, 
kort voordat hij zijn architecten
diploma behaalde, kreeg hij zijn 
eerste openbare opdracht: het 
ontwerpen van straatlantaarns 
voor Barcelona. Op de Placa Real, 
vlakbij de Ramblas, staan ze nog 
steeds. 
De door Gaudi ontworpen 
woningen, vooral voor enkele 

en torens van rode baksteen 
die rijkelijk met witte, oranje 
en blauwe tegels zijn versierd. 
Het resultaat doet kasteelachtig 
aan. Van slingerlijnen en aan de 
natuur onüeende ornamenten is 
hier nog geen sprake. 

Het Casa Batllo (1904-1906) is 
een sprekend voorbeeld van de 
ontwikkeling in Gaudi's werk. 
Veel mozaïek en golvende lijnen, 
zowel interieur als exterieur. Het 
golvende dak, dat doet denken 
aan de rug van een draak (afb. 
24), de verticale golving in de 
voorgevel en het mozaïek op de 
schoorstenen (afb. 25) van het 
Casa Baülo zijn hiervan duide
lijke voorbeelden. 
Ook het Casa Mila (1906-igio), 
op de achtergrond van de post
zegel met het portret van Gaudi 

aß 26 

Een van de meest bijzondere wer
ken van Gaudi is het Pare Güell 
(1900-1914). Nadat hij eindjaren 
tachtig het Palacio Güell voor 
zijn mecenas, de rijke industrieel 
graaf Eusebi Güell had ont
worpen wilde Guell, dat Gaudi 
een stadspark en villawijk ging 
bouwen. Van de beoogde villa's 
werden er uiteindelijk slechts 
twee gebouwd, een voor de fami
lie Güell en een voor Gaudi zelf 
Het park op zich is wel aange
legd. Een opvallend pronkstuk 
daarin is de prachtige, zich als 

aß 27 
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een onmetelijke slang voort
kronkelende bank van fleurig 
mozaïek. Deze 'slang' vormt de 
kroonlijst van de onderliggende 
zuilenhal en het Griekse theater. 
Aan de ingang van het park 
werden wel twee in de muur rond 
het park geïntegreerde paviljoens 
gerealiseerd: het portiershuis met 
het torentje en het kantoortje. 
Op de gezamenlijke uitgifte van 
China en Spanje (afb. 27 en 28) 
is het portiershuisje afgebeeld. 
Op die van de Verenigde Naties 
(afb. 29 en 30) zijn van links naar 
rechts de schoorsteen van het 
kantoortje en de schoorsteen met 
het torentje van het portiershuisje 

afi 30 

afgebeeld. 
Het belang van het werk van 
Gaudi wordt onderstreept door 
het feit, dat de UNESCO een 
aantal van zijn werken Park 
Güell, Palacio Güell en Casa Mila 
in 1984 tot Werelderfgoed heeft 
uitgeroepen. Op de postzegel 
van afb. 31 wordt hieraan in een 
prachtig Art Nouveaulettertype 

aandacht geschonken. In 2005 
volgen de Sagrada Familia, Casa 
Batllo en de Crypte in Colonia 
Güell (crypte van een onvoltooide 
kerk in de buitenwijk Santa 
Coloma de Cervello). 

Behalve de reeds genoemde 
objecten heeft Gaudi in Barce
lona nog de volgende projecten 
gerealiseerd: 
 Finca Guell, landgoed van 
Eusebi Güell. Behoort met Casa 
Vicens en El Capricio tot de 
Mudejarstijlperiode van Gaudi. 
De beroemde smeedijzeren 
drakenpoort geeft toegang tot dit 
landgoed. 
 Colegio Teresiano, stamhuis 
van de orde van de heilige There
sia van Avila. 
 Casa Calvet, woonhuis voor de 
erven van Pere Martir Calvet met 
op de begane grond werkruim
tes. Dit is het meest conventione
le gebouwvan Gaudi. Deson
danks of wellicht juist daarom is 
dit het enige gebouw, waarvoor 
hij ooit een onderscheiding heeft 
ontvangen. 
 Bellesguard, een fors landhuis 
voor Dofia Maria Segues dat met 
zijn spitse hoektoren vanuit een 
bepaalde hoek aan een kerk doet 
denken. 
 Finca Miralles, in feite betreft 
het hier slechts een muur (die 
ook weer aan een slang doet 
denken) met toegangspoort voor 
het hier oorspronkelijk bedoelde 
landhuis voor de fabrikant 
Hermenegild IVliralles, een vriend 
van Gaudi. Nu staat deze muur in 
een nieuwbouwwijk in plaats van 
om het landhuis. 

Een andere iets minder bekende, 
maar zeker zo belangrijke verte
genwoordiger van het Modernis
me is architect Lluis Domenech i 
Montaner (18501923), geboren 
in Barcelona. Hij bouwde voor 
de Wereldtentoonstelüng in 1888 
in Barcelona een van de eerste 
echte Modernismegebouwen: het 
Grand Hotel en het Café Restau

ap 34 

rant, in de volksmond Castell des 
Tres Dragones genoemd (nu het 
Zoologisch Museum). In 1902 
ontwierp hij het nog steeds in ge
bruik zijnde Hospital de la Santa 
Ceu i de San Pau, een mengeling 
van Mudéjarstijl en Modernisme 
(afb. 32). Volledig modernistisch 
is het enige jaren later door hem 
ontworpen Palau de la Musica 
Catalana (afb. 33). Dit muziekpa
leis werd speciaal gebouwd voor 
het in 1891 opgerichte koor Orfeo 
Catala in hartje Barcelona. Het 
Palau is een prachtig organisch 
bouwwerk, waarvan de overvloe
dige polychrome ornamentiek 
op deze postzegel uiteraard niet 
tot zijn recht kan komen. En de 
centrale zaal is van een fantas
tische koepel van gebrandschil

derd glas voorzien. 
Domenech ontwierp nog en
kele bouwwerken in Barcelona, 
waarvan de bekendste zijn het 
Fundacio Tapis uit 1879 en het 
Casa Lleo Morera, het eerste 
door hem ontworpen woon
huis. Buiten Barcelona werden 
veertien door hem ontworpen 
projecten gerealiseerd. 
Curieus is dat hij in Reus, de 
geboorteplaats van Gaudi, 

vier gebouwen realiseerde, 
waaronder een psychiatrische 
inrichting en het prachtige Casa 
Navas, gelegen aan het Placa 
del Mercadal in het centrum van 
Reus. Gaudi heeft geen enkel 
werk in Reus gerealiseerd. 

Gaudi en Domenech waren twee 
totaal verschillende architecten. 
Gaudi werkte nooit volgens 
een doortimmerd plan. Hij 
was eigengereid, werkte veel 
met modellen en nauwelijks 
met tekeningen en veranderde 
tijdens de bouw altijd wel iets. 
Hij is niet zozeer een bouw
meester, maar een architect en 
kunstenaar. Daar staat tegen
over Domenech die een echte 
bouwmeester was, ongelooflijk 
veel kennis van alle materialen 
bezat, de mensen wist te kiezen 
die zijn visie tot uitdrukking 
konden brengen, kon aansturen 
en delegeren. 

In de wijk Eixample van 
Barcelona is, behalve de hier 
al genoemde, nog een groot 
aantal Modernismegebouwen 
te bewonderen. Zonder andere 
architecten of hun scheppingen 
tekort te willen doen, laat ik nog 
een zeer vooraanstaande archi
tect de revue passeren: Josep 
Puig i Cadafalch (18671956). 
Deze architect, leerling van Lluis 
Domenech i Montaner en een 
van de laatste representanten 
van het Modernisme, realiseerde 
in Barcelona meer dan tien 
projecten, waaronder het Casa 
Amatller en het Casa Terrades, 
ook wel het Casa de les Punxes 
genoemd. In zijn geboorteplaats 
Mataro, een kustplaatsje even 
boven Barcelona, realiseerde hij 
zes projecten, waaronder het 
op afb. 34 getoonde het Casa 
Coli i Regas. Het stempel op de 
omslag met een afbeelding van 
Puig is ter gelegenheid van het 
Desena Fira del Segell (Tiende 
symposium van de filatelisten
club uit Mataro). 
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Modernisme buiten Barcelona 
Wat ligt meer voor de hand dan 
weer te beginnen met het werk 
van Gaudi? Buiten Barcelona 
heeft hij zes werken op zijn naam 
staan. Aan vier daarvan is door 
de Correos Espana aandacht 
besteed. Het Casa El Capricho 
is een van zijn eerste werken, 
een zomerhuis voor de rijke 
Don Maximo Diaz de Quijano 
(afb. 35). Het nu als restaurant 
gebruikte gebouw staat in het 
badplaatsje Comillas aan de Golf 
van Biskaje, zo'n 50 km westelijk 
van Santander. 

Casa El Capricho werd tus
sen 1883 en 1888 gelijktijdig 
met Casa Vicens in Barcelona 
gebouwd. In verband hiermee 
droeg Gaudi de bouw van El 
Capricho over aan de architect 
Cristofol Cascante i Colom. Het 
gebouw is overdadig versierd 
met kleurrijke tegels en heeft veel 
ronde vormen. Toch is hier nog 
geen sprake van het Modernisme. 
De bouwstijl is een mengeling 
van Neomudéjar en Neogotiek. 
Op de postzegel is een smalle 
zijkant van het huis afgebeeld, 
waardoor de vrijstaande bijzon
dere toren voor de hoofdingang 
goed tot zijn recht komt. Op de 
FDC (afb. 36) zien we op het 
bovenste deel van het plaatje een 
kleurrijk detail van dit huis. 

Joan Baptista Grau i Vallespinós, 
bisschop van Astorga was een 
in Reus geboren Catalaan. De 
opdracht voor een nieuw episco
paal paleis ontving Gaudi gaan 

q/i). 36 

in 1887. Een passerende, niets 
vermoedende toerist in Astorga 
zou eerder denken, dat hij een 
neogotisch kasteel ontwaart 
dan een bisschoppelijk paleis. 
Toch is het een typisch Gaudi-
aans gebouw. Zo zien we op de 
dakranden kleine torentjes die 
hij ook rijkelijk en gevarieerd 
toepaste bij andere projecten als 
Casa BatUo, Casa Milla en Palacio 
Guell. Er deden zich al snel 
problemen voor tijdens de bouw 
van het paleis. Maar dank zij zijn 
beschermheer de bisschop kon 
Gaudi eigenlijk zijn gang gaan. 
Na de dood van de bisschop in 
1893 werd de bouw in verband 
met problemen tussen Gaudi en 
het bestuur van het diocees voor 
de eerste keer gestaakt. Eerst in 
1961 is het bisschoppelijk paleis 
gereed. De totstandkoming van 
dit project doet wat de proble
men betreft enigszins denken 
aan die bij de Sagrada Familia. 
Thans is in het bisschoppelijk 
paleis hetMuseo de los Caminos 
(Museum van de Romeinse Weg) 
gevestigd, dat vooral is geweid 
aan St. Jacobus en pelgrimages. 

Het Casa de los Botines in het 
hartje van de stad Leon (noord
west Spanje), thans in gebruik 
als bankgebouw, is vernoemd 
naar de stichter van de toenma
lige handelsfirma, Joan Horns 
i Botinäs. Het was dat de bouw 
van het bisschoppelijk paleis 
in het nabij gelegen Astorga al 
was begonnen anders zou Gaudi 
deze opdracht uit logistieke 
overwegingen wellicht hebben 
geweigerd. Bovendien was een 
van de opdrachtgevende firman
ten een zakenrelatie van Güell, 
de mecenas van Gaudi. Dus de 
opdracht werd aanvaard. En als 
hij in de provincie Leon verbleef 
kon hij zijn aandacht over beide 
projecten verdelen. De bouwvan 
dit zakenpand startte in januari 
1892 en werd aan het eind van 
datzelfde jaar opgeleverd. Het 

is een vierhoekig gebouw van 
zes verdiepingen met enkele 
neogotisch aandoende elemen
ten. Vergeleken met zijn latere 
werken zonder opsmuk, met 
uitzondering van het beeld van 
Sint Joris en de draak boven de 
hoofdingang, en mede door een 
soort gracht er omheen middel
eeuws aandoend. 
Een vierde werk van Gaudi buiten 
Barcelona bevindt zich in Palma 
de Mallorca, namelijk in de kathe
draal (afb. 37). De bouw van deze 
reusachtige kerk, in de volksmond 
La Seu, een meesterwerk van de 
Catalaanse gotiek, begon in 1230 
op de plek waar de belangrijkste 

afb. 35 

moskee van Palma stond. 
Na bijna 400 jaar was de bouw in 
1601 afgerond. Na een aardbeving 
in 1851 werd een groot deel van 
de westelijke gevel herbouwd. 
In 1903 kreeg Gaudi van de 
kerkelijke autoriteiten opdracht 
het middenschip en interieur te 
reconstrueren en aan te passen in 
de oorspronkelijke gotische stijl. 
Hij verplaatste het koor en 
verwijderde het barokke altaar 
uit de i8e eeuw en legde het oude 
gotische altaar, dat in 1346 was 
ingewijd, vrij. Gaudi kon zijn 
creatieve reconstructieplannen 
echter maar zeer gedeeltelijk 
realiseren als gevolg van de 
conservatieve houding van de 
opdrachtgever, een houding die 
Gaudi ook al bij andere projecten 

had ondervonden. Daarom gaf hij 
in 1914 de opdracht terug. Wat nu 
echter nog duidelijk aanwezig en 
herkenbaar is zijn de door hem 
ontworpen smeedijzeren kroon
luchters en een zevenhoekig 
baldakijn boven het altaar. Het 
baldakijn dat een doornenkroon 
moet voorstellen is echter nooit 
voltooid. 
In November 1900 kreeg Gaudi 
de opdracht voor de realisatie van 
het Eerste Glorierijke Mysterie 
van de Rozenkrans, een monu
mentale beeldenreeks op de weg 
van de Santa Cova in Montserrat. 
Zijn vormgeving van de Jezus-fi-
guur stuitte op protesten, waarna 
hij deze opdracht teruggaf. Het 
door hem ontworpen hekwerk is 
wel geplaatst. 
Tot slot bouwde Gaudi de 
Bodegas Güell in het plaatsje 
Garrafin de buurt van Sitges. Het 
zijn wijnkelders met daarboven 
woonruimtes en een kapel. Het 
bouwwerk dat in 1901 gereed 
l<wam is niet als typisch Gau-
diaans aan te merken. Vermoe
delijk is het een resultaat van 
samenwerking van Gaudi met 
zijn vriend, de architect Francesc 
Berenguer i Mestres. 

In het licht van de eeuwig du
rende rivaliteit tussen Barcelona 
(afb. 38) en Madrid (afb. 39) zou 
je in laatstgenoemde stad ook 
veel modernisme verwachten. 
Maar dat valt zowel in werkelijk
heid als op filateiistisch gebied 
tegen. 
Eeuwenlang streed Catalonië 
voor autonomie. Dat had geen 
succes, Barcelona bleef ten 
opzichte van Madrid de tweede 
stad van Spanje. Echter mede 
door dit streven werd Barcelona 
rond 1900 op economisch gebied 
wel de eerste stad van Spanje. 
Hier ontstond nu ruimte voor 
nieuwe ontwikkelingen waarbij 
mecenassen de helpende hand 
toestaken. Madrid bleef meer in 
haar verleden steken waardoor 
het modernisme hier weinig voet 
aan de grond kreeg. In tal van 
andere landen deed zich rond 
1900 dezelfde ontwikkeling voor, 
waarbij steden in de regio, gehol
pen door regionale omstandighe
den, op het gebied van de nieuwe 
kunst het voortouw namen (bijv. 
Darmstadt, Glasgow, Chicago, 
Nancy). 

De enige echte modernistische 
uitspatting in Madrid staat in de 
wijk Chueca. De in Barcelona 
geboren architect José Grases 
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Nouveau y Art Deco in gevestigd, 
waarin de gelijknamige collectie 
van de Manual Ramos Andrade 
Foundation is onder gebracht. 
In het geval van het Casa Lis 
wordt van art nouveau gesproken 
omdat de opdrachtgever onder 
hevige invloed van de Belgische 
Art Nouveau was geraakt. Op het 
onderste deel van het plaatje van 
de FDC (afb. 46) is de ingang van 
het Casa Lis afgebeeld. 
In iggó werd in Barcelona het In
ternationale Architectencongres 
over metaalbouwwerken georga
niseerd. Ter gelegenheid hiervan 
werd een postzegel uitgegeven 
met daarop de Mercado Central 
uit 1903 (ook wel Mercado de 
Lazuna) aan Plaza de Lazuna in 

rond de vorige eeuwwisseling 
nieuw in zwang zijnde staalcon
structies, een van de belangrijke 
kenmerken van het modernisme 
duidelijk zichtbaar. 
Het Theater Campos Eliseos 
(1902) in Bilbao van de archi
tecten Alfredo Acebal en Jean 
Baptiste Darroquy, is een van 
de weinige voorbeelden van het 
modernisme in Bilbao (afb. 48). 
Acebal nam de constructie voor 
zijn rekening en Darroquy de 
decoraties. De postzegel toont de 
voorgevel van dit theater en die 
laat aan duidelijkheid ten aanzien 
van het decoratieve karakter 
van het modernisme weinig te 
wensen over. 

Nouveau y Art Deco in gevestigd, 
waarin de gelijknamige collectie 
van de Manual Ramos Andrade 
Foundation is onder gebracht. 
In het geval van het Casa Lis 
wordt van art nouveau gesproken 
omdat de opdrachtgever onder 
hevige invloed van de Belgische 
Art Nouveau was geraakt. Op het 
onderste deel van het plaatje van 
de FDC (afb. 46) is de ingang van 
het Casa Lis afgebeeld. 
In 1996 werd in Barcelona het In
ternationale Architectencongres 
over metaalbouwwerken georga
niseerd. Ter gelegenheid hiervan 
werd een postzegel uitgegeven 
met daarop de Mercado Central 
uit 1903 (ook wel Mercado de 
Lazuna) aan Plaza de Lazuna in 
het oude centrum van Zaragoza 
(afb. 47). Het noordelijke en zui
delijke front met de ingangen van 
deze langgerekte markthal zijn 
in de modernisme-stijl ontwor

pen door architect Felix Navarro 
Perez (Tarazona 1849 - Barcelona 
1911). Aan de uiteinden van deze 
hal bevinden zich de bijna iden
tieke toegangen tot de markt. 
Ook hier is de toepassing van de 
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Riera (1850-1919) en gedurende 
enkele jaren studiegenoot van 
Gaudi, bouwde in Madrid in 
1902 het Palacio de Longoria 
voor de bankier Javier Gonzalez 
Longoria (afb. 40). Het Palacio 
is een rechthoekig gebouw van 
twee verdiepingen. De werkelijk 
schitterende florale decoraties 
zijn als het ware om het hele ge
bouw gewikkeld en komen op de 
hoek met het torentje bij elkaar. 
Tegenwoordig is het gebouw in 
handen van de Spaanse schrij
versvereniging. 
Naast het Palacio de Longoria zijn 
er, filatelistisch gezien nog twee 
tegenhangers van het modernis-
megeweld uit Catalonië, beide 
van architect Antonio Palacios 
Ramilo (1874-1945). 

afo 42 

Het Palacio de Comunicaciones 
de Madrid (voormalig hoofdpost
kantoor) aan het prachtige Plaza 
de Cibeles is er een van (afb. 41 
en 42). Hij realiseerde dit gebouw 
in samenwerking met zijn col
lega Joaquim Otamendi in de 
periode 1904-1909. Hij heeft zich 
onder meer laten inspireren door 
de Oostenrijkse architect Otto 
Wagner (1841-1918). Een ander 
in dezelfde persoonlijke stijl ont
worpen gebouw is het Hospital de 
Jornaleros de Maudes in Madrid 
(afb. 43). Dit ziekenhuis werd in 
1908 in gebruik genomen en is 
sinds de verbouwing in 1984 in 
gebruik bij de Gemeente Madrid. 

afb 43 

Tot slot nog het werk van enkele 
minder bekende architecten die 
het modernisme in hun werk 
buiten Barcelona of Madrid heb
ben toegepast en waaraan ook 
filatelistisch aandacht is besteed. 
De voormalige textielfabriek 
Vapor Aymerich werd in 1907 
ontworpen door de architect 

afb. 45 

Lluis Muncunill i Parellada 
(1868-1931) en werd in 1909 in 
gebruik genomen (afb. 44). Deze 
fabriek in Terrassa is een van de 
weinige industriële modernisme 
gebouwen. Tegenwoordig is de 
fabriek als museum voor Weten
schap en Techniek van Catalunya 
in gebruik. Een mooi voorbeeld 
van industrieel erfgoed. 
In het hart van Salamanca, op een 
steenworp afstand van de vast aan 
elkaar gebouwde Oude en Nieuwe 
Kathedraal, staat het werkelijk 
schitterende Casa Lis (afb. 45). De 
architect Joaquin Vargas ontwierp 
dit "paleis" in 1905 voor de indu
strieel Miguel de Lis. Begin jaren 
negentig is het Casa Lis door de 
architecten Javier Gomez Riesco 
en Francisco Moron, onder 
toezicht van de antiquair Manual 
Ramos Andrade gerenoveerd. Het 
gebouw heeft weer een prachtige 
fagade van kleurrijke glas-in-
loodramen, ontworpen door de 
Catalaan Juan Villaplana. Deze 
voorgevel wordt ondersteund 
door voor de Art Nouveau type
rende stalen kolommen. De grote 
hal is van een heldere kleurrijke 
glazen overkapping voorzien. 
Thans is er het Museo de Art afo. 48 
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Echter op grond van de hiervoor 
beschreven modernismegebou
wen in Spanje en hun architecten 
is de conclusie gerechtvaardigd 
dat Gaudi de trekpleister is van 
Barcelona en dat deze stad het 
centrum van het modernisme is. 
En dit wordt nog eens bevestigd 
door de persoonlijke postzegel 
van een Oostenrijkse toerist in 
Barcelona (afb. 50). 577 

afo 49 

Spanje vol modermisme 
Behalve de beschreven gebouwen 
zijn er nog genoeg prachtige, maar 
wellicht iets minder tot de verbeel
ding sprekende modernismege
bouwen verspreid over Spanje te 
ontdekken. Voorbeelden hiervan 
zijn de treinstations van Almeria 
en Valencia, het postkantoor van 
Castellon de la Plana en de, in een 
stempel ter gelegenheid van een 
filatelie tentoonstelling in 2006, 
afgebeelde prachtige muziekkiosk 
van de gebroeders Martinez Ubago 
in Zaragoza (afb. 49). 

Echter op grond van de hiervoor 
beschreven modernismegebou
wen in Spanje en hun architecten 
is de conclusie gerechtvaardigd 
dat Gaudi de trekpleister is van 
Barcelona en dat deze stad het 
centrum van het modernisme is. 
En dit wordt nog eens bevestigd 
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ONBEKEND AANTAL OPUGEN VAN ZUIDAFRIKAANS BLOEMENBOEKJE 

EN LOS LUGARES 
JMßlCADOS Y 

»DESCUBRi PCR QUE' 
^ U I D A N D O EL AGUA, 

9^ 
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Argentinië 
Stromend tuater en luater
druppels 
Een i<nap stukje werk 
van de Argentijnse post: 
een blok van 30 x 10 cm 
met twee zegels (één met 
veel waterdruppels en 
één met maar eentje), zes 
plekjes om te krassen, een 
glanzend waterstroompje 
en veel uitleg over het 
verkrijgen, gebruiken en 
zuiveren van water, een 
belangrijk element van 
het milieu. Krassen levert 
nog meer informatie op, 
maar dat doe je natuurlijk 
als verzamelaar niet. De 
twee zegels hebben elk 
een waarde van $ 5.00. 
Het vel is voorzien van 
een kaftje, zodat we het 
geheel als een boekje kun
nen beschouwen. Uitgif
tedatum was 27 juni. 

Australië 
De populairste zegels 
Tweehonderd jaar geleden 
werden er in Australië voor 

o het eerst postale diensten 
° verleend. Reden om uit te 
" pakken met een filatelis
Z tisch hoogstandje. Het 
^ publiek werd uitgenodigd 
"■ om uiteen 150tal zegels 
= degene uit te kiezen die 
" hun het meest aanspreekt, 
ïï gelet op de Australische 
\^ cultuur, erfgoed of een 
2 belangrijke gebeurtenis. 
"■ De keuze ging terug tot 

PAA de allereerste zegels van 
5 o 0 New South Wales (1850). 

En de winnaar werd....£2 
kangoeroe en landkaart 
(19131938), gevolgd door 
5S opening havenbrug 
Sydney (1932), 2'/2d Vrede 

Het luaterbockje uan Argentinië 

en overwinning (1946), 
8V2S Gwoya Jungarai (1950 
en 6d Kookaburra (1914). 
Het resultaat werd een se
rie postzegels op 26 juni. 
Tevens is er een prestige
boekje ($ 12.95) rn^t een 
schat aan informatie en 
illustraties. 

Het Australische prestî cboekje 
met parken. 

Parken en tuinen 
Vijf grote stadsparken en 
(openbare) tuinen zijn te 
vinden op een serie postze
gels van 14 juh. Afgebeeld 
zijn de Fitzroy Gardens in 
Melbourne, het Roma St 
Parkland, Brisbane, het 
St David's Park, Hobart, 
het Commonwealth Park, 
Canberra en Hyde Park in 
Sydney. Ze zijn ook ver
krijgbaar in een gewoon 
postzegelboekje (tienmaal 
55c) en in een prestige
boelqe ($ 12.95). 

Bedreigde diersoorten 
Australië geeft postzegels 
uit voor vier van z'n zeven 
externe gebieden: Austra
lisch Antarctica, Indische 
Oceaangebieden, Cocos 
(Keeling) eilanden en 
Christmas eiland. Deze 
zegels zijn zonder uitzon
dering ook in Australië 
geldig voor frankering. 
In één strip vinden we vijf 
zegels met afbeeldingen 
van bedreigde dieren. 

De eerste zegel is van 
moederland Australië, de 
andere vier van de boven
genoemde gebieden. Ook 
in een boekje viermaal 
deze strip: twintigmaal 
55c. Lastig, want bij welk 
land bergje zo'n boekje 
op? Uitgiftedatum was 
4 augustus. Vereeuwigd 
zijn de spoorstaartkan
goeroe, de Norfolk eiland 
papegaai, de Tasmaanse 
pelsrob, de blauwstaarts
kink (hagedis) en de 
groene zeeschildpad. 

Golfplaten m het landschap 
Als je een stortregen aan 
uitgiften op de verzame
laar laat neerdalen, moetje 
ook steeds gekkere dingen 
verzinnen. Golfplaten, wat 
interessant! In de Austra
lische bewoonde wereld 
zijn er blijkbaar heel wat 
van dit soort golfijzeren 
bouwsels. Sinds 11 augus
tus zijn ze te bewonderen 
op een viertal zegels van 
55c: een watertank, een 
noodwoning van golfplaat, 
een nissenhut en Magney 
House, een creatie van 
architect Glenn Murcutt. 

Met natuurlijk enkele post
zegelboekjes: een normaal 
boekje met twintig zegels 
($ 11.00) en een prestige
boekjevan $10.95. 

China 
Zegeningen uan China 
Het 37ste postzegelboekje 
van de Volksrepubliek 
China bevat tweemaal vier 
door kinderen getekende 
postzegels, waarop de 
zegeningen van China uit
gebeeld worden: de liefde 
voor China, een gelukkig 
leven, geestdrift voor de 
wetenschap en streven 
naar vrede. De zegels 
(tweemaal 8of en zesmaal 
i2of) zijn zelfklevend. 
De uitgiftedatum van het 
boekje was i juni. 

Het Deense boekje met de zegels 
t.g V de Idimaatcon/crentie m 

Kopenhagen. 

Faeröer 
Altaarstukken op icerstzegels 
De post op de Faeröer 
is er gewoonlijk vroeg 
bij: al op 16 september 
verschijnen de kerstze
gels. Op de twee zegels 
staan de altaarstukken 
van de kerk in Hattarvik 
(twaalf koperplaten in 
een triptiek) en die van 
Vestmanna (levensboom). 
Vier van beide zegels (met 
een waarde van 6 en 10 
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Voorzijde uan het nieuuie boekje uan Chino. 

Denemarken 
Klimaatcon/erentie 
Van 7 tot 18 december 
vindt in Kopenhagen de 
vijftiende VNKlimaatcon
ferentie plaats: de COP15 
(Conference of the Par
ties). Al op 7 januari van 
dit jaar kwam de Deense 
post met twee zegels die 
in het teken staan van dit 
belangrijke treffen. Op 9 
september volgen twee 
andere. Afgebeeld zijn 
waterstof en brand
stofcellen (5.50 Kr) en 
windenergie (8.00 Kr). De 
zegel van 5.50 Kr is ook in 
een boekje verkrijgbaar. 
Het bevat tien van deze 
zegels. 

Kr) zijn te vinden in een 
postzegelboekje. 

Frankrijk 
Boekjes met permanente zegels 
Het meest verkochte 
Franse postzegelboekje 
is het exemplaar met 
twaalf Marianne d'Europe 
zegels. Het is een loket
boekje met zelfldevende, 
rode zegels voor briefpost 
tot 20 gram binnenland 
(momenteel 56 c). Er 
verschijnen regelmatig 
nieuwe kaftteksten met 
tot nu toe al vier: 
januari: Mon Timbra Moi, 
maart: La Boutique Web 
du Timbre, 
mei: La Boutique du 

(frez 
les regions de France 

en 2 camels de 12 timbres 
et è travers les collectors timbrés 
régionaux contenant des 
illustrations inédites. 
Disponibles dans votre bureau de poste 
et sur www.laposte.fr/timbres 

CARNET DE 
12 TIMBRESPOSTE 
AUTOCOLLANTS 
ä valid ité permanente 
pour vos lettres Jusqu'ä 20 g 
ä destination de ia France 

PBpin tuu (U forltt géré«i dunbttmcnt 
Coli« ««TU fotvant 

Het mjuii uericKenen boekje, dat reciüme maakt uoor tu)ee andere boekjes 

http://www.laposte.fr/timbres


Courrier pour les Pros, 
juli: La France comme 
j 'aime. 

Groot-Brittannië 
Concorde en minirok 
De reeks boekjes met 
zegels van typisch Britse 
producten is op i8 au
gustus voortgezet met de 
Concorde. De eerder ver
schenen boelqes bevatten 
zegels met de telefooncel, 
de map van de onder
grondse en de Mini. Op 17 
september volgt nog een 
boekje met minirokze
gels. Alle boekjes uit deze 
reeks hebben als inhoud 
vier normale machineze
gels plus twee zegels met 
de producten. Het zijn 
steeds eersteklas zegels. 

Italië 
Da^ van Europa 
Tijdens Italia 2009, het 
filateliefeest in Rome van 
21 tot en met 25 oktober, 
heeft elke dag een eigen 
thema. Op de laatste dag, 
zondag 25 oktober, is 
Europa het thema. Op die 
dag zal er ook een postze
gelboekje verschijnen, dat 
op de zegels de aanwezig
heid van Rome in het oude 
Europa illustreert. Op de 
vijf zelfklevende zegels 
van 65 c staan de volgende 
historische bouwwerken 
afgebeeld: de muur van 
Hadrianus (Groot-Brit
tannië), de Pont du Gard 
(Frankrijk), het aquaduct 
van Segovia (Spanje), 
de Porta Nigra te Trier 
(Duitsland) en het Odeon 
in Patras (Griekenland). 

Uit e'e'n Dcrhaal blijkt, dat Deel 
pracht en praal naak een droom 

blijkt. 

Macau 
Seng Yu III 
China - en dus ook Macau 
- heeft een rijke traditie 
aan verhalen, spreek
woorden en zegswijzen: 
een literair erfgoed van 
duizenden jaren. Voor de 
derde maal wijdt Macau er 
een uitgifte aan. Dit keer 
worden verhalen (met een 
moraal) uitgebeeld. De 
zegels verschenen op i 
juni en zijn alleen verkrijg
baar in een boekje. Het 

gaat om vier verschillende 
zegels, die elk tweemaal 
in het boelqe voorkomen: 
tweemaal twee zegels van 
1.50 en tweemaal twee 
zegels van 3.50. Prijs van 
het boekje dus 20.00 ptcs. 
Oplage is 30.000 boekjes. 

Nieuw Caledonië 
Cagou 
Het nationale symbool 
van Nieuw Caledonië is 
de cagou, een fors uit de 
kluiten gewassen (circa 
50 cm) loopvogel. Op de 
meeste permanente zegels 
van de eilandengroep is 
deze inheemse vogel te 
vinden. En ook al in een 
tiental boekjes! Tot voor 
kort werden die boelqes in 
Frankrijk vervaardigd. On
der op de zegels stond dan 
ook de afl<orting van de 
Franse postzegeldrukkerij 
ITVF en - sinds januari 
2008 - Phil@poste. Sinds 
kort (over een uitgifte
datum beschik ik niet) 
worden de boekjes door 
de lokale EIP (Editions 
Impressions du Pacifique) 
geproduceerd. Ze bevatten 
tien zelfklevende zegels 
zonder waardeaandui
ding (waarde nu 75 F). 
De boekjes bevatten een 
serienummer en een pro
ductiedatum. Ook hebben 
ze een veiligheidskenmerk 
met onzichtbare inkt. 

Vermoedelijk is dit boekje 
een kort leven beschoren, 
want er is inmiddels op 
6 augustus een nieuwe 
Cagou-serie in omloop 
gekomen. En ook daar 
hoort weer een boekje 
met tien exemplaren bij. 
De oplage is niet gering: 
50.000 stuks. 

FLORA & FAUNA Definmves ^ 
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es uan Singapore met duijjesorchidee en kittelbloem. 

Singapore 
Fantasierijke plantennamen 
Op 6 mei Icwam Singa
pore met twee zegels van 
een nieuwe permanente 
serie Flora & Fauna op de 
proppen. De zegels heb
ben beide de vermelding 
ist local, hetgeen mo
menteel staat voor 26c. 
Afgebeeld zijn bloemen. 
Op de ene zegel de duif
jesorchidee (omdat het 
blad enigszins kan doen 
denken aan de vorm van 
een duif) en op de andere 
de kittelbloem (met veel 
fantasie zou er de vorm 

boekjes met tien stuks 
verkrijgbaar. 

Spanje 
Verkeersueiligheid 
Te hoge snelheid en 
alcoholgebruik zijn ook 
in Spanje de hoofdoor
zaken van veel verkeers
ongelukken. Een op 14 
juli verschenen postzegel 
van 32c vestigt daar 
nadrukkelijk de aan
dacht op. De postzegel 
is verkrijgbaar in boekjes 
met twintig strips van vijf 
zegels. Een duur boekje 
weer! 

- 05.05-06 en 25.04.08. 
Ook zijn mij gemeld: 
12.03.07 en 01.09.08. 
Voor informatie over 
andere data, houd ik me 
aanbevolen. 

Zwitserland 
Prinses Liliifee 
De Zwitserse post ruimde 
op 3 september een eigen 
postzegel in voor prinses 
Lillifee. De in rozerood 
geklede en met veel glit
ter omgeven prinses van 
de Duitse illustratrice 
Monika Finsterbusch 
leeft in een bloemenkas-
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Inhoud uan het bloemenboekje van Zuid-Ajrika De datum staat rechtsonder. 

van een vulva met clitoris 
in te zien zijn). Nou, ja. 
Beide zegels zijn ook in 

^ J Q P T Carnet de 10 timbres-poste 
Vahdité permanente pnur un envoi 

jusqu'a 20 g dans te régime mteneur 
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De oplofle bedraagt lo.ooo boekjes. 

Zuid-Afrika 
Bloemen 
In de zevende serie 
permanente zegels Flora 
en Fauna van Zuid-Afrika 
komt ook een vijftal 
bloemenzegels voor. De 
uitgiftedatum hieervan 
was I november 2000. 
Het zijn deze vijf zegels 
die de jaren erna geregeld 
in boekjes verkrijgbaar 
zijn. Herdrukken ervan 
zijn te onderscheiden aan 
de drukdatum. Ze gaan 
ook lang mee, want er 
staat op de zegels geen 
waarde vermeld, alleen 
de aanduiding Standard 
Postage. Dat was in 2000 
voor een binnenlandse 
brief nog 1.30 rand, nu al 
2.25 rand. Helaas houdt 
de Filateliedienste die 
herdrukken allemaal 
niet zo in de gaten. Ook 
abonnees komen er maar 
bekaaid vanaf. Ik ken 
oplagen met de volgende 
data: 25.04.01 - 30.05.01 
- 1 9 . 0 8 . 0 2 - 0 5 . 0 5 . 0 3 
- 09-02-04 - 07.08.04 

teel en een wereld vol 
tovenarij. De postzegel 
is alleen in boekjes 
verkrijgbaar. Zo'n boekje, 
vervaardigd door de 
Nederlandse drukker 
Joh. Enschedé, bevat tien 
zegels van 85 c. 

Prinses Lillifee met toucrstajen 
Zu;itscrse ulag op wig naar de 

Matterhorn. 
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Politieke houtsnip 
Al jaren ben ik lid van de 
Belgische SPAB. U zou 
kunnen denken dat deze 
afkorting staat voor de 
Socialistisch Politieke 
Arbeiders Beweging, 
maar deze veronderstel
ling is onjuist. De SPAB is 
de Studiegroep Postze
gels A. Buzin. Zij maken 
studie van de postzegels 
ontworpen door André 
Buzin. Vooral de vanaf 
1985 verschijnende reeks 
met vogelafbeeldingen 
komt in hun tijdschrift 
aan de orde. Als u studie 
wilt maken van papier
en gomsoorten, kunt u 
bij hen terecht. U leert 
dan over : droge ge
lijnde grijze gom, droge 
gelijnde zeer witte gom, 
niet gelijnde licht grijze 
gom, geelachtige gom 
en groenachtige gom 

kranten, raambiljetten 
en folders. Dit gebeurt in 
België ook, uiteraard wel 
door andere figuren dan 
onze politieke toppers. 
Maar bij onze vrienden 
in het zuiden, kennen ze 
nog een andere mogelijk
heid. In verkiezingstijd 
worden de Belgen soms 
overstelpt met per
soonlijke gefrankeerde 
brieven van hun politieke 
leiders, waarin deze hun 
standpunten uiteenzetten 
en aanbevelen om op hen 
te stemmen. Telkens als 
er nationale verkiezingen 
zijn, wordt er een speciaal 
tarief vastgesteld voor dit 
verkiezingsdrukwerk. In 
de loop van 2009 waren 
er verkiezingen en werd 
het voordeeltarief voor 
verkiezingsdrulcwerk van 
de politici vastgesteld op 
... u raadt het al € 0,27. En 
vandaar dat deze houtsnip 
plotseling neerstreek in 
de wereld van de filatelie. 
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Zĉ ei Bellica buzin 

(om maar eens een paar 
dwarsstraten te noemen). 
En van de vele papier
soorten worden wij als 
leden helemaal lyrisch. 
De buzinnekes zijn stuk 
voor stuk juweeltjes, 
maar soms zijn ze meer 
dan zo maar een leuk 
vogeltje. Op 4 april 2009 
bijvoorbeeld verscheen er 
plotseling een houtsnip 
op de markt van € 0,27. 
Het was de 93 e zegel in 

<̂  de reeks. Als belangstel
= lende vogelaar vroeg ik 
~ meaf: waarom die prijs? 
~ Het verzenden van een 
"■ gewone brief bij onze 
L̂  zuiderburen is veel duur
'Z der. In het voortreffelijke 
" tijdschrift van de club 
^ vond ik het antwoord, 
i Het verschijnen van die 
2 houtsnip van 27 cent had 
^ te maken met (ja toch) de 
T7 politiek. In verkiezings
Xy tijd worden wij door onze 

ruttens, bossen, bas
sen, femkes, agnessen, 
balkenendes en rouvoeten 
benaderd via televisie
debatten, interviews in 

De Belgische verkiezings
post is wel gebonden aan 
de voorwaarde dat deze 
als zodanig herkenbaar 
is, anders zou iedereen 
in de verkiezingstijd zijn 
post voordelig kunnen 
verzenden. 

Drukwerkoproer 
Een ander Belgisch 
filatelistisch tijdschrift: dat 
ik regelmatig lees is 't Dij
kenaartje, het tweemaan
delijks magazine van de 
Hobby en Verzamelclub 
Begijnendijk. Ook daar 
trof ik een artikel aan over 
tarieven, geschreven door 
Frans Somers. Met ingang 
van I januari 1996 werd het 
drukwerktarief gelijk ge
steld met de port voor een 
normale briefen bedroeg 
vanaf die dag 16 Fr. Je kon 
echter van een speciaal 
tarief van 14 Fr. gebruik 
maken als drukwerken 
aan het loket werden 
afgegeven met een mini
mum van 50 exemplaren. 
Nu waren de rapen gaar, 
want veel verenigingen 

Mariabeeld 

die regelmatig drukwerk 
verzonden, waren te klein 
om aan het minimum van 
die vijftig stuks te voldoen. 
Frans stelt zelfs dat het 
voor de arme verenigings
kas een zware aderlating 
betekende om die 2 franc 
extra op te hoesten per 
postsmk. Het regende bij 
de Post dan ook protesten 
en klachten, zoveel zelfs 
dat tante post, onder druk 
van al die opstandige ver
enigingen verplicht werd 
een nieuwe regeling te 
treffen. Op 14 maart 1996, 
dus kort na de beruchte 
verhoging, werd de bepa
ling van het minimum 
aantal geschrapt en kon 
ieder drukwerkje voor 14 
Fr. worden verzonden. De 
illustraties bij dit artikel 
tonen allemaal brieven 
gefrankeerd met buzin
vogeltjes van genoemde 
prijzen. 

Madonna met inktpot 
In Onder de loupe uit 
Almelo vertelt Pierre 
Thöni dat hij onlangs 
met zijn echtgenote op 
vakantie was in Zeeuws
Vlaanderen. Zij bezochten 
op een regenachtige dag 
de Mariakerk in Aarden
burg. Daar zagen ze het 
beeld Onze Lieve Vrouw 
met inktpot. Ze moesten 
onmiddellijk denken aan 
een Belgische postzegel 
uit de serie Belgische 
legenden uit 1957 (num

mer 1044 in de Officiële 
Belgische Postzegelca
talogus), waarop ook 
de Maagd met inktpot 
stond afgebeeld. In 
het informatieblad van 
de katholieke kerk in 
Aardenburg vonden ze 

het achtergrondverhaal. 
Rond het jaar 1300 werd 
een inwoner van de stad 
Aardenburg vermoord. 
Een jongeman die, 
hoewel hij beweerde on
schuldig te zijn, werd ter 
dood veroordeeld voor dit 
misdrijf De nacht voor de 
terechtstelling verscheen 
Maria hem in een visioen. 
Zij droeg het Kind Jezus 
op de arm en zij brachten 
een pen, een inktpot en 
een stuk perkament mee. 
Het Kind Jezus schreef 
iets op het perkament en 
zei de jongeman, dat hij 
dit geschrift voordat hij 
werd opgehangen aan de 
baljuw moest laten lezen. 
Dit gebeurde en na lezing 
werd de veroordeelde on
middellijk op vrije voeten 
gesteld. Niemand weet 
wat er op het perkament 
heeft gestaan. Dit verhaal 
werd bekend in het hele 
Vlaamse land. De Maria
kerk werd een toevluchts
oord voor veroordeelden 
en Onze Lieve Vrouw van 
Aardenburg werd ook de 
patrones van de clercken, 
de schrijvers. 

Altijd zonnig? 
Vroeger leerde ik op de 
lagere school dat in het 

Hugenoten monument Franschhoek, ZuidAJrika 



Rijk van Karel V de zon 
nooit onderging. Ik vond 
dit een verontrustende ge
dachte. Nooit eens lekker 
in je bed kruipen en niet 
meer gezellig een boek 
lezen onder de leeslamp. 
Later ontdekte ik de die
pere achtergrond van dit 
natuurwonder. Ik moest 
aan dit voorval denken 
toen ik de bijdrage van 
mijn beste (vroegere) col
lega Gerard Geerts las in 
het verenigingsblad van 
Filatelica Weert. 
Hij introduceert Karel V 
in de inleiding van zijn 
artikel over Nederland, 
Frankrijk en de Hugeno
ten. Hij behandelt in zijn 
studie de opkomst van het 
protestantisme in Europa 
en in het bijzonder in 
Frankrijk. De Rooms 
Katholieke Kerk verzette 
zich heftig tegen deze 
ontwikkeling. 
Op vlotte, begrijpelijke 
wijze doet Geerts deze 
soms ingewikkelde 
materie uit de doeken. De 
Franse protestanten wer
den Hugenoten genoemd. 
Dit woord is waarschijn
lijk afkomstig van het 

Hugenoten kruis 

Zwitserse Eidgenossen. 
De opvolger van Karel, 
Frans I duldde in zijn rijk 
geen ketters, zoals hij de 
Hugenoten noemde. Dit 
deed hij niet in de eerste 
plaats om principiële 
redenen, maar hij had het 
geld van de RK kerk hard 
nodig. Door zijn verkwis
tingen veranderde het 
staatstegoed snel in een 
staatsschuld. Dit artikel 
verschijnt in een aantal 
afleveringen en is geïl
lustreerd met duidelijke 
landkaartjes en repro
ducties van filatelistisch 
materiaal. 

DAAN KOELEWIJN 

BUITENUUiDSE BLADEN 

Rusland 
In 1991 viel de Sovjet Unie 
uiteen in vijftien republie
ken. Een van de 'nieuwe' 
staten die verscheen in 
de filatelistische wereld 
was Oekraïne. Dit ging op 
postaal gebied niet echt 
eenvoudig. Oorspronke
lijk werd het postwezen 
centraal bestuurd vanuit 
Moskou, nu moest een 
nieuwe organisatie wor
den opgezet in een land 
van zo'n vijftig miljoen 
inwoners. De horden 
die hierbij moesten 
worden genomen waren 
een hyperinflatie, een 
postzegeltekort en 25 
postdistricten die een 
redelijk zelfstandige 
postale pohtiek voerden. 
Een van de uitwassen in 
die tijd (1992-1995) waren 
de lokale uitgiften, waar 
van velen de authentici
teit nauwelijks was vast 
te stellen. Het werd 
daardoor een moeilijk en 
weinig populair verza-
melgebied. Vijftien jaar 
later is de rook opge
trokken en er is nu meer 
duidelijkheid over wat er 
zoal verschenen is. In La 
Philatelie Frangaise van 
mei/juni 2009 wordt een 
overzicht getoond van de 
verschillende mogelijk
heden die dit postgebied 
biedt. Er wordt begonnen 
met de vroege stukken die 
nog zijn gefrankeerd met 
de hoogste waarden van 
de Sovjet-Unie (die overi
gens in de eerst maanden 
na het uiteenvallen nog 
volop werden bijgedrukt 
in Moskou voor export 
naar de voormalige repu
blieken). Daarna wordt in 
full colour getoond welke 
provisorische oplossin
gen werden gekozen: 
opdrukzegel, opgewaar
deerde postwaardestuk-
ken, Taxe Perdue etiketten 
en ten slotte letterzegels 
met variabele waarde. 
Terloops wordt genoemd 
dat goede stukken voor
namelijk zijn verdwenen 
naar de Verenigde Staten, 
zodat het thans moeilijk 
is om de leuke stukken te 
vergaren. Nog meer fraaie 
poststukken worden 
in dat zelfde tijdschrift 
getoond bij een artikel 
over de aardbeving in de 
omgeving van Marseille 
van II juni 1909. Nu is 
echter niet de kant met 
frankering en adres van 
belang, maar gaat het met 
name om de ansichtkaar
ten die de gevolgen van 

{ deze natuurramp tonen. 
i Een typisch voorbeeld 
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van poststukken-ver
zamelaars die door het 
verkrijgen van fraaie 
ansichtkaarten stiekem in 
een andere hobby rollen. 

Afghanistan 
De American Philatelist 
van juni 2009 toont het 
verhaal van een Ameri
kaan die in Afghanistan 
postkantoren bezoekt en 
de aan de loketten alle 
aanwezige zegels koopt 
(een afwijking die velen 
van ons tot ergernis van 
onze partoers de afgelo
pen zomer ook hebben 
getoond). Afghanistan 
heeft sinds de onafhanke
lijkheid van 1919 een zeer 
divers aantal regeringsvor
men gehad. Tot verbazing 
van de auteur waren aan 
de loketten zegels te 
koop van al deze verschil
lende regimes. De oudste 
gevonden emissie stamde 
uit 1932 toen Nadir Mo
hammed Sjah nog op de 

troon zat. Het artikel toont 
allerlei soorten zegels, 
waarvan sommige afbeel
dingen hebben en waar
van het onwaarschijnlijk 
is, dat de Taliban hieraan 
zijn goedkeuring zou heb
ben gegeven. Opvallend 
detail is, dat juist de zegels 
van dat laatste regime als 
onwettige uitgiften zijn 
verklaard. 

Hongarije 
In de DBZ nummer 13 is er 
onder meer aandacht voor 
Hongarije. Dit land heeft 
zich regelmatig in het mid
delpunt van de geschiede
nis bevonden. Denk hierbij 
aan de revolutie van 1848, 
de eerste wereldoorlog, 
de tweede wereldoorlog, 
de koude oorlog, de Hon
gaarse opstand van 1956. 
Daarnaast was Hongarije 
het eerste land in Oost Eu
ropa waar, met het openen 
van de grens met Oosten
rijk, het ijzeren gordijn 
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werd afgebroken. Al deze 
zaken zijn uitgebreid terug 
te vinden in de postzegel-
uitgifiien. Dit zijn zowel de 
zegels die tijdens de betref
fende periodes evenals de 
uitgiften die ze herdenken. 
De DBZ geeft hiervan een 
aantal fraaie voorbeelden, 
waarbij vooral twee blokjes 
ter ere van de veertigste en 
vijftigste verjaardag van de 
Hongaarse opstand echte 
blikvangers zijn. Er wordt 
afgesloten met vier zegels 
die het aft:ellen tot de 
toetreding in de Europese 
Unie symboliseren. 
De Radenrepubliek, ofwel 
de 133 dagen van Béla Kun 
(op z'n Hongaars Kun 
Béla), was de rumoerige 
tijd waarin vijf bijzondere 
zegels het licht zagen. 
Erwerd een wedstrijd 
uitgeschreven waarop 
kunstenaars hun ontwerp 
voor een postzegel met 
één van de "volkshelden" 
Marx, Petöfi, Dózsa, Mar-
tinovics en Engels konden 
inleveren. In luttele dagen 
werden de winnende 
ontwerpen gekozen, druk-
gereed gemaakt, er werd 
geëxperimenteerd met de 
drukvormen boekdruk, 
kopergravure en steen
druk. Op 12 juni was de 
deadline, dan was de eerste 
Nationale Radenvergade
ring uitgeschreven, en zou 
de dag van uitgifi:e worden 
van de vijf zegels. De post 
heefi: de datum gehaald, 
de vergadering is 2 dagen 
uitgesteld naar 14 juni. 
Bijgaand gedenkblad van 
de post, met de tekst ter 
herinnering aan de eerste 
Hongaarse Radenvergade
ring, en de data 21 maart 
(de eerste dag van de Hon
gaarse Radenrepubliek) en 
12 juni. Gedenkblad 521 
heeft de handtekeningen 
van ALLE leden van de 
Hongaarse Raad. 

EDWIN MULLER 



HET GEHEIM VAN EEN HOND 
Een avond bij De Clobe, afdeling Ede 

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

U weet meer dan ik. Zo weet 
u bijvoorbeeld al of het een 
geslaagde zomer is geworden. 
En ik niet, als ik in mei naar Ede 
rijd. Maar alles wijst er wel op. 
Het is een zonovergoten avond. 
Ik zie mensen ontspannen 
fietsen, skeeleren en hun hond 
uitlaten. Opvallend veel honden. 
Later wordt duidelijk waarom. 
Parkeren voor de deur van het 
buurtgebouw is lastig, maar vlak
bij is de grote parkeerplaats bij 
het station. Gratis, en 's avonds 
voldoende open plekken. Ideale 
plaats. 
Binnenkomend in het gebouw 
blijkt een gordijn de halve zaal 
af te sluiten. Daarachter vindt de 
jeugdbijeenkomst plaats, jazeker, 
u leest het goed. Ede heeft een 
jeugdafdeling. Weliswaar tel ik 
precies twee kinderen als het 
gordijn zich opent, maar dat is 
nog steeds vele malen meer dan 
alle verenigingen die ik tot nu toe 
bezocht heb bij elkaar. O zo! En 
in het volwassenengedeelte van 
de zaal staat een ruime bar. Die 
voor opening al druk bezet is. Ik 
wurm me er door en weet tegen 
inruil van één euro dertig een 
koffie te ontvangen. Een dicht-
bijstaand tafeltje met twee heren 
op leeftijd is voor vanavond de 
keuze. We zijn gesetteld, de 
avond kan beginnen. 

En zo gebeurt. Stipt kwart over 
acht, geheel conform planning, 
opent de nog nietsvermoedende 
voorzitter de avond. U weet wel 
hoe dat gaat. Wat mededelin
gen, verslagje, het gebruikelijke 
werk. Met als bijzonderheid de 

aanwezigheid van een grote bak 
postzegels. Iedereen mag raden 
hoeveel postzegels hier in zitten. 
Tegen betaling, dat wel. Maar 
raad je het goed, dan verdien je 
toch maar mooi 100 euro. De 
bak heeft ook op de braderie 
gestaan, en dat trekt toch weer 
aardig de aandacht. Aan het 
einde van de avond zal de win
naar bekend worden gemaakt. 
De rondvraag levert een klacht 
van Rinus op (volgens eigen 
zeggen al vijftig jaar lid en zittend 
op zijn vaste stek aan de hoek 
van de bar). Dat de nieuwtjes-
dienst al vier maanden achter 
ligt. De voorzitter mompelt wat 
over verschillende leveranciers, 
aanloopproblemen, maar weet 

er duidelijk het fijne niet van. Na 
tien minuten maakt de voorzit
ter plaats voor een man die 
zojuist nog bij mij aan de tafel 
zat. Hij zafeen eigengemaakte 
lezing voordragen. Dat heb ik 
weer. Met goed fatsoen kun je zo 
iemand natuurlijk niet uitfluiten, 
of massaal het pand verlaten. 
TenA/ijl ik om me heen hoor dat 
het wel een halfuurtje kan duren. 
Sommigen fluisteren zelfs drie 
kwartier. Mijn andere tafelgenoot 
staat op en eaat voorin zitten. 
Anders kan hij het niet goed 
verstaan, zegt hij. Welnu, ik kan 
u meedelen, dat ligt niet aan zijn 
gehoor. De lezing wordt met 
laptop en beamer uitgevoerd, 
geheel eigentijds, en het beeld is 

absoluut duidelijk. Het beeld wel. 
Het geluid met. Terwijl de man 
zijn tekst leest alsof hij 'm van
avond voor het eerst ziet, lijkt hij 
te beseffen dat de halve zaal toch 
niet gekomen is om hier naar 
te luisteren. Daar heeft hij wel 
gelijk in, want aan de bar wordt 
gewoon doorgedronken, een 
bestuurslid loopt de hele zaal 
door om overal loten te verkopen 
en in een hoek wordt gehandeld. 
Bij mij in de buurt stapt de een 
na de ander op en verlaat de 
zaal. Om buiten een sigaretje of 
sigaartje te gaan roken. Het lijkt 
me een uitmuntend idee. Zwoele 
zomeravond, weet u nog? En 
hier is geen hond te zien. Als 
mannen onder elkaar wisselen 
we wetenswaardigheden over 
auto's uit. En hoor ik allerlei nut
tigs over deze vereniging. Ik hoef 
eigenlijk niet terug, want alle ins 
en outs hoor ik hier. Dat het zo 
berengezellig is. Dat er de laatste 
jaren meer vrouwen bij gekomen 
zijn. Het verband daartussen 
zouden we toch eens moeten 
onderzoeken, maar dit terzijde. 
En: dat de voorzitter zo ongeloof
lijk vriendelijk is. Ik kan het alleen 
maar beamen. Beamen? Dat 
doet me aan de beamer denken. 
Ik ga binnen weer eens kijken, en 
jawel, het is vrijwel afgelopen. En 
nu gaat het beginnen. Tot nu toe 
blijkt alles slechts een hinderlijk 
voorspel te zijn geweest, de 
echte postzegelavond barst nu 
los. Er staat niets meer op het 
programma, leve de rest van de 
avond. Een gevulde bar, tiental
len stuiverboeken, een handelaar 
die regelmatig komt (speciaal uit 



Amsterdam), gezellige buurtge
noten: wat wil een mens op zo'n 
dag nog meer? 

Een genot is het. Helemaal na 
mijn ervaringen van de laatste 
paar maanden. Gelukkig bestaan 
ze nog, de verenigingen waar 
een ongedwongen sfeer heerst, 
waar de gemiddelde leeftijd 
eerder 50 dan 75 is, waar men 
in en uitloopt en waar de post
zegels de zaal uit barsten. Proeft 
u het ook? En toch wil ik het ook 
nog van de mensen zelf horen. 
Nou, dat tart elke beschrijving. 
De eerste de beste vrouw die ik 
aanschiet, beweert dat ze voor 
twaalf uur niet vertrokken is. De 
vaste klanten blijven tot na mid
dernacht. Dat zijn uiteraard een 
paar die de bar bevolken, maar 
ook de doorgewinterde postze
gelsnuffelaars. De voorzitter, één 
en al vriendelijkheid (waarom 
valt dat toch zo op, dat zou toch 
normaal moeten zijn?), komt 
een praatje maken. Gezamen
lijk drinken we er eentje op de 
vereniging en hij vertelt dat het 
ledenaantal de laatste tien jaar 

stabiel gebleven is. Dat lijkt me 
wat bescheiden, want van di
verse anderen had ik al gehoord 
dat er van een aardige groei 
sprake is. Met name jongeren 
komen er bij (lees: veertigers 
tot zestigers). En de voorzitter 
wijst zo drie of vier mensen aan 
die het afgelopen jaar lid zijn 
geworden. Hoe doet hij dat? Dat 
willen we natuurlijk weten. Wat 
is het geheim van Ede? Nou, een 
jong actief bestuur, dat er sfeer in 
brengt. Ja, ja, dat zal waar wezen, 
maar het lijkt me niet voldoende. 
Er zijn plenty besturen die hun 
best doen, maar zonder dit 
resultaat. 
Ondertussen wordt de winnaar 
van de raadhoeveelzegels
hierinzitten bekend gemaakt 
en vanuit de bar hoor ik: 'Daar 
moet op gedronken worden'. In 
een achterliggend zaaltje gaat 
de frituur aan en straks zal een 
enorme schaal met bittergarni
tuur rondgaan. Er stonden al 
bakjes pinda's. Zou dat allemaal 
helpen?Toch wel vreemd dat er 
meer dan 150 leden nfet naar 
de maandelijkse bijeenkomst 

\ \ l \ i\ A , \ H ; \ ,'\ / \ / \ ;\ / \ A ,\ \ .\ \ .\ ,\ / tó/| i 

w^'W^^r W^'W^iP^W^'w'w* W W w iP W ^ w w w W W w 

Beoordeling De Globe, afdeling Ede 

Bezocht op 7 mei 2009 
Aantal leden: 200 
Aantal aanwezigen: ong. 35 

Positief: 
gezellige inloop... 
...en late uitloop 
jeugaf deling 
veel postzegels 

Negatief: 
weer die dialezing 
te lage opkomst 
trage nieuwtjesdienst 

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

^è4^ 

&l5 4)l>è) 

komen. Die weten vast niet wat 
ze missen. 
Toch intrigeert mij nog steeds 
waarom hier wèl sprake kan zijn 
van ledengroei. Ik besluit een 
paar nieuwe leden maar eens 
te bevragen. Nou, dat brengt 
inderdaad duidelijkheid. Niks 
actief, jong bestuur Gewoon 
ouderwetse dwang. Pistoolop
deborst mentaliteit. De eerste 
de beste man meldt: 'Ik ben lid 
geworden om van het gezeur af 
te zijn.' Hoezo? 'Ja, mijn buur
man bleef maar zeuren. Hij had 
me een keer op de ruilbeurs ge
zien en sindsdien bleef het maar 
doorgaan. We hebben allebei een 
hond en als we die uitlaten, ziet 
hij me en begint weer te zeuren 
dat ik lid moet worden. Uiteinde
lijk heb ik dat dan maar gedaan.' 
Juist. Ik combineer het opvallend 

KJ$i»ni 
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grote aantal honden in Ede met 
de ledengroei van de postzegel
vereniging en weet voldoende. 
Soms is de oplossing zo eenvou
dig. Dwingen, zeuren, dat werk. 
Maar, we gaan niet over één 
nacht ijs, dus schiet ik nog een 
tweede man aan die pas lid is. 
Hij beweert dat een kennis hem 
heeft overgehaald. Daarbij kijkt 
hij schielijk naar een tafelgenoot 
met een postuur dat past bij 
een grote hondenbezitter Het is 
mij glashelder. Deze ledengroei 
wordt nauwkeurig geregisseerd. 
Daar kunnen ze in de rest van 
Nederland nog wat van leren. En 
als de nieuwe leden eenmaal bin
nen zijn, de gigantische voorraad 
stuiverboeken zien, de overvrien
delijkste voorzitter meemaken 
en de borrelhapjes voorbij laten 
komen, dan gaan ze nooit meer 
weg. Ik zie niet alleen de zomer, 
maar ook de toekomst van deze =
vereniging zonnig in. S 
Ikslenter richting de uitgang, en '^ 
twee mannen sluiten me onop ^ 
vallend in. Of ik geen lid wil wor s 
den? Ik slik even. Eigenlijk heb Z 
ikhet niet zo op honden. Maar ^ 
al die boeken met postzegels, "^ 
die bakken brieven: vanavond ^ 
had ik er geen tijd voor en mijn " 
vingers jeukten. Ik denk dat ik ^ 
het maar doe. De zoektocht naar "" 
postzegelverenigingen neemt P A P 
in Ede een eind. Ik hoop dat u JvJ 
de afgelopen maanden genoten 
heeft. Lest best. 
U weet nu, wat ik volgende 
maand ga meemaken. 
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AFLEVERING 6 7 ■ VERKOOP GEDRUKTE KOPIEËN VAN 
ECHTE POSTZEGELS VIA EBAY 

'm FACSIMILE'S 

PB 

Op de twee binnenpa
gina's van het toen nog 
geheten Nederlandsch 
Maandblad voor Philatehe, 
april 1987 nr. 4, werd door 
'de Zegelkoerier' in een 
advertentie een hoeveel
heid druksels, zogenaamde 
Jacsimile's, aangeboden 
tegen ƒ 5,00 per stuk, met 
de daaraan gekoppelde 
opmerking: En misschien 

gaan dezejacsimilezcaels in de 
toekomst u;ei een zeljstandige 
luaardeontuJikkelmfl doorma
ken. Wie iueet....i 
Er werd vanuit de Neder
landse filatelistische we
reld hevig geprotesteerd 
tegen deze publicatie. 
De opmerking in de 
advertentie dat deze zo 
'natuurgetrouw' wa
ren vervaardigd met de 
modernste grafische 
technieken en dat de 

kwaliteit van de nadrukken 
die van menig origineel 
aanzienlijk overtreffen, 
klopte van geen kant. De 
namaaksels zijn gedrukt 
door middel van offset 
(vlakdruk) in een vrij grof 
raster en meestal nog in 
een slechte kleurkwaliteit. 
De term nadrukken is ook 
niet juist. Nadrukken zijn 
afdrukken van het origi
nele drukmateriaal. Deze 
druksels zijn kopieën 
van originele postzegels, 
zoals u deze in een catalo
gus afgebeeld ziet. 

De reden dat ik dit artikel 
schrijf, is dat deze druksels, 
in tegenspraak met de 
opmerking in boven
genoemde advertentie 
dat de oplagen bewust 
beperkt zijn gehouden, in 
grote hoeveelheden zijn 
gedrukt en nu nog steeds 
via verschillende websites, 
onder andere Marktplaats 
worden aangeboden. Zelfs 
vermeldt één van de aan
bieders dat hij hierbij een 
certificaat van echtheid bij-
levert. Wat voor echtheid 
noemt hij niet. Echtheid 

van het 'gedrukte' zal het 
wel zijn. Ook vindt men 
op websites deze druksels 
voorzien van nagemaakte 
en dus vervalste afstempe
lingen. 

Welke postzegels? 
Op de afbeeldingen i, 1 
en 3 ziet u een deel van 
de druksels, zoals deze 
werden aangeboden in de 
advertentie van april 1987. 
Op de meeste druksels is 
aan de achterzijde in grijs 
het woord FACSIMILE 
afgedrukt. Dit woord is 

Afbeelding 1 - steekkaart met 58 kopieën yan Nederlandse postzegels 

Een waarschuwing. 
Volgens de Dikke Van Dale betekent FACSIMILE: nauw
keurige nabootsing, reproduktie, in het bijzonder 
van iiandtekenmgen, handschriften, prenten, enz. 
Hier kunnen wij nog postzegels aan toevoegen. 
Uitgeverij E ^ ^ ^ H aan de S ^ ^ ^ H L^HJ^traat te 
"iWHÊÊÊ adverteerde kort geleden In V'eek-in-V/eek-uit 
met de tekst; "Postzegels Nederland, 10 gulden Oranje 
voor f. 12.50. Kan dat' zie onze etalageaanbieding" 
Als men die moeite neemt dan is daar een flink aantal 
kostbare Nederlandse zegels te bewonderen, zoals de 
nummers 20 en 81, en bijv. ook de "drijvende brand-
kastzegels", en al die zegels tegen naar verhouding 
zeer l a ^ prijzen. 
Bij al die zegels staat steeds duidelijk het woord 
FACSIMILE te lezen, zodat hier waarschijnlijk geen 
sprake is van enige overtreding van de Nederlandse 
wetten. Toch wil Z.Z.Z. in deze zaak een waarschuwend 
geluid laten horen. 
Hoe gemakkelijk zal er niet een situatie kunnen ont
staan, waarbij de eigenaar van zo'n m feite vervalste 
zegel(of, wat ook heel wel mogelijk is, de erfgenamen) 
niet (meer) weet, dat het om een vervalsing gaat. 
Op die wijze is het mogelijk, dat zo'n nagedrukt 
zegel wordt aangeboden als echt. Niet iedereen heeft 
dan de vereiste deskundigheid om kaf van het koren te 
onderscheiden. Ook op clubavonden van deze vereniging 
zijn dergelijke zegels al aangeboden. 
Een gewaarschuwd man telt voor tweei 

-0-0-0-0-0-0-0-

Afbeelding 4 - kopie van de waarschuuim ,̂ zoals gepubliceerd 
in het verenigingsblad van Z.Z.Z. 

5Si 

Afbeelding 2 - stockkaart met 4g kopieën van Nederlandse 
postzegels, indusiefBrandkast- en Internerm^zegels 

Afbeelding 3 - stockkaart met ig kopieën van Nederlandse, 
Nederlands-Indische en Surinaamse postzegels, inclusief zgn. 

proeven en samenhangende Cour Internationale zegels 



echter zeer snel te verwij
deren met een gummetje, 
wat dan ook veelal is 
gebeurd. 
In het verenigingsblad van 
de postzegelvereniging 
Z.Z.Z. werd een waar
schuwing geplaatst (zie 
afb. 4). De laatste regel 
van dit artikel spreekt 
voor zich: Een gewaar
schuwd man telt uoor twee! 
Omdat ik op een bepaald 
moment van een bevrien
de relatie een hoeveelheid 
van deze druksels kreeg, 
heb ik een groot aantal 
stockkaartjes voorzien van 
deze druksels en uitgedeeld 
tijdens de vergaderin
gen aan de aanwezige 
leden van de FIP (Fede
ration Internationale de 

Philatelie) Commission 
'Fight Against Forgeries' 
(commissie ter bestrijding 
van vervalsingen). De 
archieven van de verschil
lende nationale filatelis
tische keuringsdiensten 
kwamen hierdoor in het 
bezit van deze 'facsi
mile's'. Door middel van 
een begeleidend schrijven 
(afb. 5) werd de hierbij 
behorende informatie 
verstrekt naast de beide 
stockkaartjes (afb. 6 en 7). 

Snel herkennen 
Het alleen publiceren 
zonder verdere uitleg hoe 
men deze druksels kan 
herkennen, heeft geen 
enkele zin. Daarom heb 
ik drie postzegels uitge

kozen: De eerste, 15 cent 
eerste emissie (NVPH nr. 
3), is gedrukt in plaatdruk 
(diepdruk) (afb. 8) en in 
één kleur, oranje. Duide
lijk zijn de vormen van 
de gravure te herkennen. 
Bij de vervalsing (afb. 9) 
bestaat het gehele beeld 
uit rasterpunten, waarbij 
voor het kunnen samen
stellen van de kleur oranje 
gebruikt gemaakt werd 
van de drukkleuren cyaan, 
magenta en geel. 
Het tweede zegel is de 
I cent van het wapentype 
(NVPH nr. 14), gedrukt 
in boekdruk (hoogdruk) 
(afb. 10) en in één 'kleur', 
zwart (zwart is geen 
kleur, alhoewel men dit 
wel meestal zegt). Duide

Afbecldina 5  begeleidend 
schrijuen van stockkaartjes, 
ouerhandifld aan leden van 
de FIP Commission 'Fight 
Against Forgeries' 

Afbeelding 6  eerste 
stockkaartje met bulk van 
'druksels' 

lijk is de lijnvorm te zien 
waaruit het zegelbeeld is 
opgebouwd. Het lijnbeeld 
van de vervalsing (afb. 11) 
is opgebouwd uit ras
terpunten, waarbij door 
middel van de grootte van 
de rasterpunten zoveel 
mogelijk een donkere 
kleur is opgebouwd, dat 
'zwart' moet suggereren. 
Het derde zegel is de 
2 GI.50 c. (NVPH nr. 29) 
van het type Koning Wil
lem III van 1871 (afb. 12). 
De postzegel is gedrukt 
in boekdruk (hoogdruk) 
in twee drukgangen, 
namelijk rood voor de 
omranding en blauw voor 
het zegelkopje. Zowel de 
omranding als het ze
gelkopje zijn in lijnvorm 

Afbeelding 8  detail (uitver
groting) 15 cent eerste emissie 
(NVPH nr. 3), beeldopbouu; 
doorjijnegrauure lijnen 

Afbeelding 10  detail 
(uitvergroting) 1 cent van het 
wapentype (NVPH nr. 14), 
beeldopbouu) door gebruik van 
lijnvorm 

Afbeelding 12  detail (uitver
groting) 2 Gl.50 c. (NVPH nr. 
2g  type Koning Willem III 
1871), twee kleurendruk en 
beeldopbouw door gebruik 
van aparte lijnvormen 

uitgevoerd. Het totale 
lijnbeeld van de verval
sing (afb. 13) bestaat uit 
rasterpunten. Hier is geen 
onderscheid te zien bij de 
overgang van de omran
ding en het zegelkopje. 
Alle rasterpunten lopen 
in elkaar over. Ook hier 
is weer gebruik gemaakt 
van de drukkleuren cyaan, 
magenta en geel om de 
originele kleuren na te 
maken. 

Conclusie: koop dit soort 
druksels niet via eBay. 
Als u de afbeelding van 
de aanbieding zoveel 
mogelijk uitvergroot op 
uw beeldscherm kunt u 
meestal al snel de raster
punten herkennen. 

Afbeelding g  detail (uitver
groting) 15 cent eerste emissie 
(̂ JVPH nr. 3), beeldopbouw 
door middel van rasterpunten 

Afbeelding 11  detail 
(uitvergroting) 1 cent van het 
wapentype (NVPH nr. 14), 
beeldopbouw door middel van 
rasterpunten 

Afbeelding 13  detoil (uitver
groting) 2 Gl.50 c. (NVPH nr. 
2g  type Koning Willem III 
1871), beeldopbouw door 
middel van rasterpunten 
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On this scockcard you will find a part of the so-called 
'facsimiles' made by poststampdealer H ^ H (R N H ^ B ) ■ 
In his «dverttseraent he mentioned them as being 
'the rarest poststamps of the Netherlands with a value of 
more than Hfl 90,000.- (1987)' 
and sold thera for approximately Hfi SOO.- (started around 
1985/86). 
On the back of these 'facsimiles' you will find a mark 
FACSIMILE printed in grey which can be rubbed out. 
We have marked these with 'VALS' or 'FAUX'. 
We have given these 'facsimile;.' as a small gift by 
courtesy of a Dutch collector/stampdealer. 
The complete set exists of approximately 125 'stamps' plus 
'proofs'. 
If. W. van der vlist / president Expert Committee 

Afbeelding 7  tweede stockkaartje met 'druksels' geplaatst op kaartje: Afbeelding 7  tweede stockkaartje met 'druksels' geplaatst op kaartjes met NVPH catalogusnummers 



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 bi] de Wereldpost
unie (UPU). In enkele gevallen 
worden ook nietUPUlanden 
vermeld, bijvoorbeeld ais hun 
uitgiften als normale emissies 
in de algemeen gebruikte post
zegelcatalogi (zoals JV4ichel en 
Yvert) worden vermeld. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
IS de zegel (of de omschrij
ving ervan) nog niet door de 
samenstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

EUROPA 

ANDORRA FRANS 
ijZ'og. Ronde van Frank
rijk. 
€0.56. Wielrenner. 

ANDORRA SPAANS 
log'og. Natuurerfgoed. 
€ 2.47. Esparver vulgar. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
^5'3''°9 Zestig jaar Raad 
van Europa. 
1.50 KM. Gebouw met vlag
gen en embleem. 
253'o9. Vijftig jaar Euro
pese Hof voor Rechten van 
de Mens. 
I. KM. Gebouw met voorzit
tershamer. 
i54'og. Wilde dieren. 
0.20, 0.70,1. KM. Resp. das, 
eekhoorn, vos. 

234'o9. Europa 2009, 
astronomie. 
I., 2. KM. Resp. telescoop 
en sterrenbeeld, observato

rium. Beide zegels ook in 
velletje met tweemaal drie 
zegels samenhangend. 
i5"5"'°9 Wereldkampioen
schap wildwatervaren. 
Blok met tweemaal 1.50 KM. 
Doorlopend beeld met twee 
boten en bemanning. 
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i66'o9. Honderdvijftigste 
geboortedag Paja Jovanovic 
(18591957). 
1.40 KM. Portret kunstschil
der. 
ii7'09. Honderdvijfentwin
tigste geboortedag Amedeo 
Modigliani (18841920). 
1.50 KM. Portret beeldhou
wer en kunstschilder. 
i98'09. Katten. 
Viermaal 0.70 KM. Sia
mese kat, huiskat, Russische 
blauwe kat, Perzische kat. 

BULGARIJE 
i66'og. Grote Prijs Bulga
rije voor motoren. 
Blok met 0.60 L. Motorrijder. 

i76'o9.165e geboortedag 
kapitein Petko Voyvoda 
(18441900). 
0.60 L. Portret militaire 
leider en revolutionair. 
266'o9.130 jaar Ministerie 
van Binnenlandse Zaken. 
0.60 L. Portret Todor Burmov 
(18341906), eerste premier 
van Bulgarije. 
296'o9.130 jaar post in 
Bulgarije. 
Velletje met 0.60, i. L. hand 
met resp. briefen telefoon. 

207'o9. Astronomie, eerste 
mens op maan veertig jaar 
geleden. 
0.60 L. Astronaut Neil Arm
strong, op rand maanlander. 
Ook in ongeperforeerde 
uitvoering. 

DENEMARKEN 
gg'og. Kunst. 
5.50 kr. Schilderij 'Houses in 
Motion' door Jens Foms
gaard (1948). 

gg'og. VNconferentie kli
maatverandering 'COP15', II. 
5.50 kr. Lijntekeningen van 
resp. twee ballen, windmo
len. 

gg'og. Achthonderd jaar 
scholen in steden. 
5.50, 6. kr. Schoolgebou
wen. 

DUITSLAND 
i38'og. Voor de jeugd, 
vijftig jaar Zandmannetje. 
€ 0.45+0.25, 0.55H0.25, 
0.5540.25, 1.4540.55. Zand
mannetje resp. aan Oostzee
strand, met vliegende koffer, 
in ministoomtrein, met 
planeet'Gugel'. 

GROOTBRITTANNIË 
8io'og. Prominente Britten. 
Tienmaal i" (samenhan
gend). Fred Perry (1909
1995) tennisser met net, 
Henry Purcell (16591695) 
componist en musicus met 
notenbalken, Sir Matt Busby 
(19091994) voetballer en 
manager met voetbalteam in 
stadion, William Gladstone 
(18091898) staatsman en 
eerste minister met gebouw, 
Mary Wallstonecraft (1759
1797) feministe met boek
omslag. Sir Arthur Conan 
Doyle (18591930) schrijver 
van Sherlock Holmes met 
vergrootglas en tekst, Donald 
Campbell (19211967) we
reldrecordhouder speedboot 
met boot, Judy Fryd (1909
2000) activiste en critica met 
vrouwen en meisjes, Samuel 
Johnson (17091784) lexico
graaf criticus en dichter 
met tekst. Europazegel met 
Sir Martin Ryle (19181984) 
ruimteonderzoeker met 
antennes. 

ijS'og. Historische auto
sport. 
Blok€ 0.85. Antieke racewa
gens: BMW 328, MG Midget, 
Bugatti T37, Talbot 105, Alfa 
Romeo P3, Maserati 6C34. 
Op rand circuit Niirburgring. 

IERLAND 
i5'7"'°9' Honderd jaar Birrell 
landwet. 
€ 0.82. Schilderij met poli
ticus en advocaat Augustine 
Birrell {18501933). 
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i38'09. Inwijding Dom van 
Mainz duizend jaar geleden. 
€ 0.90. Kerkgebouw. 
i38'og. Honderd jaar jeugd
herbergen. 
€ 0.55. Wandelaars en jeugd
herbergen. 

ESTLAND 
io7'og. Kerk van Narva 
honderdvijfentwintig jaar. 
5.50 kr. {€ 0.35). Kerkge
bouw. 

GRIEKENLAND 
206'o9. Werelderfgoedmo
numenten in Griekenland. 
€0.57,0.57, 0.70, 0.70, 
2., 3.. Resp. Acropolis, 
Meteora, Delphi, Mycenae, 
Mystras, Delos. 

ITALIË 
77'og. Serie 'Posta Italiana'. 
€ 0.60,1.40,1.50, 2.. Enve
lop in verschillende kleuren 
met banieren in 
Italiaanse kleuren. 

87'og. G8topconferentie 
in l'Aquila. 
€ 0.65. Beeldmerk van G8*. 
io7'o9. Serie 'toerisme'. 
Viermaal € 0.60. Burcht in 
Verezzi, vuurtoren en haven 
van eiland Giglio, kustbeeld 
bij Kaap Vaticaan aan de 
straat van Messina, kloof bij 
Alcantara. 

n7'o9.150 jaar krant 'La 
Nazione' van Florence. 
€ 0.60. Aanplakbiljet waarop 
vrouwen en kranten met 
beeldmerk jubileum. 
i87'og. Wereldkampioen
schap zwemmen. 
€ 1.50. Zwemmer met beeld
merk organisatie. 

iS'og. Bescherming bos en 
bestrijding bosbranden. 
€ 0.60. Bomen, brand en 
hert. 

LIECHTENSTEIN 
79'og. 75 jaar Filatelisten 
Vereniging Liechtenstein. 
1.30 F. Contouren landkaart 
Liechtenstein opgevuld met 
deel zegel uit 1934: Yvert 122. 

7g'og. Prinselijke schatten 
uit Liechtensteinmuseum in 
Wenen. 
1.30, 2., 4. F. Verschil
lende arrangementen met 
bloemen, vogels en vlinders 
gemaakt van edelstenen. 

7g'og. Vlinders. 
0.85,1., 1.30, 2. F. (geperfo
reerd én zelfklevend). Resp. 
Pieris rapae met klaver
bloem, Parnassius apollo, 
Melanargia galathea, Vanessa 
atalanta. 
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USSTEN'UM LIECHTEhSTt'N 

lög'og. Sepac* 2009, land
schappen, II. 
1.30 F. Kapel van St. Mamerta 
in Triesen. 

LITOUWEN 
47'og. Onafhankelijkheids
verklaring (1949). 
Velletje met zesmaal 3. Lt. 
Illegale krant 'Chronicle of 
the Catholic Church' (1972), 
stichting hervormingsbe
weging 'Sajudis', Akte van 
wederopbouw onafhanke
lijke staat (1990), onder
tekening onafhankelijk
heidsakte, lidmaatschap EU 
met Europese vlag (2004), 
toetreding Schengengebied 
met landkaart (2007). Op 
rand en zegels doorlopend 
beeld van vlag en snelweg. 

POLEN 
ig6'og. Duizendste sterf
dag St. Bruno van Querfurt 
(9701009). 
3. ZI. Fragmentvan schil
derij met missionaris en 
volgelingen. 
306'og. Zeiljachtenrace 
'Gdynia 2009'. 
Blok 3.75 ZI. Zeilschip 'Dar 
Mlodziezy' en havenstad 
Gdansk (Gdynia). 

€ I. Beeldmerk jubileum en 
spelmoment. 

ROEMENIË 
207'o9. Ruimtevaart, eerste 
mens op maan veertig jaar 
geleden. 
3. L.; blok 14.20 L. (ronde 
zegels). Neil Armstrong 
(1930) zet eerste stap op 
maan; voetstap met op rand 
beelden van de maanlanding 
en de bemanning. 

^5'7 ' 'og Internationale 
zeiljachtenregatta. 
3 Lt. Jacht 'De Brabander', 
met op velrand label regatta. 

MOLDAVIË 
i86'og. Bloemen. 
1.20,1.50, 3. L.; blok 4.50 L. 
Resp. Viola suavis Bieb, 
Adonis vernalis L., Campa
nula persicifolia L.; papaver 
rhoeas L. met doorlopend 
beeld op label en rand. Ook 
velletje met de vier waarden. 
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237'og. Historisch centrum 
Sighisoara werelderfgoed 
Unesco. 
I., 1.60, 6. L.; blok 7.60 L. 
Resp. kerk, historisch 
centrum, klokkentoren; 
overzicht historische stad. 
De eerste drie zegels ook als 
velletje uitgegeven met op 
rand beeld van de stad, stads
wapen en rivier. 
307'og. 155e geboortedag 
Anghel I. Saligny (18541925). 
2.10, 2.40 L. Portret ingeni
eur met twee verschillende 
afbeeldingen van de brug bij 
Fetes tiCernavoda. 

OOSTENRIJK 
288'og. Dierenbescher
ming. 
Tweemaal € 0.55. Honingbij 
(Apis mellifera), bijeneter 
(Meropsapiaster). 
ig'og. Anemonen. 
€ 0.55. Boeket verschillende 
anemonen. 

ÖSTERREICH 

log'og. Twintig jaar vrije 
grensovergang met Honga
rije. 
€ 0.65. Getal twintig uitge
voerd in nationale kleuren 
van Oostenrijk, Hongarije en 
Duitsland. 
i2g'og. 120 jaar boek 'Die 
Waffen nieder!'. 
€ 0.55. Portret pacifiste en 
schrijfster Berte von Suttner. 

RUSLAND 
i86 'og. Atoomschepen. 
7., 8., 9., 10. r. IJsbre
kers resp. 'Lenin', Taymyr', 
'Yamal', 'Vijftigjaarnade 
overwinning'. 
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266'og. Slag bij Poltava 
driehonderd jaar geleden. 
Blok 30. r. Schilderij met 
man op paard en leger. Door
lopend beeld op rand. 

SAN MARINO 
258'og. Honderd jaar voet
balclub Bologna. 

SAN MARINO 1,00 

258'og. Bijeenkomst 
'Vriendschap tussen men
sen', dertig jaar. 
Beeldmerk met gebouwen en 
burcht in Rimini. 
258'og. Europees jaar van 
creativiteit en innovatie. 
Driemaal € i. (driedimen
sionale druk in velletjes van 
twee met randtekst). Interi
eur paleis van San Marino, 
beeld van Heilige Marinus 
van Rimini, vrijheidsbeeld. 

SLOWAKIJE 
285'og. Europa 2009, 
astronomie. 
€ 0.90. Sterrenring met 
mannen en vrouwen met 
gespreide armen. 

SPANJE 
5g'o9. Eerste vlucht in 
Spanje honderd jaar geleden. 
€ 0.32. Dubbeldeks vliegtuig 
gevlogen door Juan Olivert 
Serra (18881949). 

7g'o9. Honderd jaar Real 
Sociedad de Fütbol. 
€ 0.32. Voetballer en beeld
merk club uit San Sebastian, 
gg'og. Architectuur. 
Tweemaal € 0.32; velletje met 
viermaal € 0.32. Brug van los 
Tilos (La Palma, Canarische 
eilanden), kanaal van Cas
tilla; vier torengebouwen in 
Madrid. 

^iiii 1 
i49'og. Populaire dansen, IV. 
Tweemaal € 0,43 (met vig
net). Extremadura: El Candil, 
La Mancha: Seguidillas. 
2ig'og. Kastelen. 
Tweemaal € 2,70. Kastelen 
van resp. Arévalo, Javier. 

TURKIJE 
255'o9. Dag van de ethiek. 
0.6510.10 NTL. Vijf jonge 
planten (zaailingen). 
256'og. Anatolische 
culturen. 
0.65, 0.80,1 .  , I, NTL. 
Resp. schenkkan met oor, 
kan metvogelafbeeldingen, 
vogelvormige drinkkan, 
ronde pot. 
27'og. Traditionele Turkse 
kunst. 
0.60, 0.90 NTL. Resp. 
kanten en geborduurde 
kleedjes. 

i67 'o9. Vierhonderste 
geboortedag Katip Celebi 
(16091657). 
0.75+0.10, o.go+o.io NTL. 
Resp. Portret van schrijver en 
intellectueel met boek, Celebi 
met zeilschepen en boek. 
i67'og. Dienstzegels, 
bloemen. 
0.75, 5. NTL. Resp. dahlia, 
geranium. 
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i67 'o9. Frankeerzegels. 
0.75, 0.90, 5. NTL. Verschil
lende portretten van Kemal 
Ataturk (18811938), grond
legger van het moderne 
Turkije. 

VATICAAN 
239'og. Reizen paus Be
nedictus XVI over de wereld 
in 2008. 
€ 0.65, 0.85,1. . Paus in resp. 
Frankrijk met Mariabeeld in 
Lourdes, Verenigde Staten 
met Witte Huis en embleem 
VN'*, Australië met mensen. 
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23g'og. Tweehonderdste 
geboortedag Guglielmo Mas
saja (18091889). 
€ 0.60. Massaja als monnik. 
239'og. Vijfhonderd jaar 
fresco 'Discussie Heilige 
Sacrament'. 
Driemaal €0 .65 ; b lok€3 .30 . 
Resp. scènes uit fresco 
geschilderd door Raphael 
(14831520); gehele fresco 
met detail op zegel. 

van Buitenlandse Zaken van 
Sovjet Unie. 
247'o9. Driehonderdvijffig 
jaar icoon van Heilige Maagd 
van Borkolabovo. 
1.380 r. Moeder en Kind. 

ZWITSERLAND 
j  g  ' og . Honderd jaar Zwit
sers Verbond van Postzegel
handelaren. 
100 c. JongeWillem Teil met 
boog. Op tussenvel embleem 
organisatie. 
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3g'og. Sprookjesfiguur 
Prinses Lillifee. 
85 c. Prinses met Zwitserse 
vlag. 
j  g  ' og . Serie 'Zwitserland 
zoals gezien door buiten
landse kunstenaars ' , Duits
land. 
85,100,130,180 c. Verschil
lende kunstbloemen in Zwit
serse kleuren met teksten 
over resp. onafhankelijkheid, 
zelfgenoegzaamheid, mense
lijkheid, bescheidenheid. 

j g  ' og . Wenszegels. 
Driemaal 100 c. Geboorte: 
spiraal, trouwen: hart, jubi
leum: ster. 
3g'og. 'Alpabfahrt' in 
Appenzell. 
Driemaal 85 c. (samenhan
gend en doorlopend beeld). 
Koeien komen uit de bergen. 
Tafereel met koeien, paard en 
wagen, boeren en boerde
rijen. 

3g'og. Geneefse conventie 
zestig jaar. 
100 c. Mensen met rood 
kruis. 

WIT RUSLAND 
i87'og. Honderdste 
geboortedag A.A. Gromyko 
(19091989). 
800 r. Portret exminister 



BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
2i-i-'og. Internationale 
organisaties. 
17 Af. Handen met vlag Rode 
Halve Maan. 

2i-i-'og. Elfhonderdste 
geboortedag Ostad Abu 
Abdullah Rodaki (859-941). 
55 Af. Portret dichter. 

ALGERIJE 
4-7-'09. Tweede Afrikaans 
Cultureel Festival. 
15.-, 20,- Dh. Gestileerde af
beeldingen met resp. figuren, 
kaart van Afrika. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
i4-4-'og. Elvis Presley (1935-
1977)-
Velletje met zesmaal $ 1.50. 
Verschillende portretten van 
rockster met onder andere 
cowboyhoed, gitaar, mu-
zieknoten. Op rand Elvis met 
microfoon. 

ARUBA 
3-7-'og. Architectuur. 
Velletje met 175, 250, 275, 
325 c. Resp. Vuurtoren 
California, Daniel Leo-
plein Henriquez Gebouw, 
hoofdgebouw Ecurycomplex 
(archeologisch museum). 
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AUSTRALIË 
24-io-'o8. Paralympische 
sportman van het jaar. 
55 c. Portret zwemmer 
Matthew Cowdrey (1988) 
met gouden medaille van 
Paralympics in Beijing. 

3i-7-'og. Overwinning Mark 
Webber in Formule i-race. 
55 c. Deel globe met Austra
lië met op labels resp. portret 
met racehelm, in racewagen, 
Webber op het podium. Uit
gegeven in velletje van tien 
zegels met drie verschillende 
labels. Op rand beeld van de 
race in Duitsland, wagen bij 
onderhoudspunt, Webber 
met trofee, winnaar met 
champagnefles. 

ARGENTINIË 
24-9-'o8. Frankeerzegels 
voor postagentschappen, 
bezienswaardigheden. 
25, 50 c , $1.-, 2.-, 3.-, 5.-, 
10.-. Resp. ruïnes van San 
Ignacio Mini, straat en kerk 
in Iruya, stadsgezicht Buenos 
Aires, berg Aconcagua, 
kustbeeld schiereiland Val-
dés, man op paard bij Mina 
Clavero, gezicht op stad 
Ushuaia. 
i3-6-'o9.180 jaar politiek 
en militair commando over 
Malvinas. 
$ I.-; blok $ 5.-. Resp. portret 
gouverneur Luis Vernet 
(1792-1871), schilderij met 
gezicht op Malvinas met op 
rand deel van Argentijnse 
kaart en decreet uit 1829. 

25-8-'og. Astronomie. 
55 c , $ 1.45, 2.10. Resp. 
Sombrero nevel. Reflectie 
nevel M78, Spiraalvormig 
sterrenstelsel M83. 

BAHAMAS 
io-4-'og. Wereldpostzegel-
tentoonstelling in China 
2oog. 
50 c. Witte pioen. 

BANGLADESH 
ig-ö-'og. Besparing daglicht. 
5.-1. Klok met cijfers op vijf 
voor twaalf en landkaart. 

BARBADOS 
6-7-'og. 2ooe geboortedag 
Louis Braille (1809-1952). 
50 c , $ 1.40,1.75, 2.-. Resp. 

werken met hand en tang, 
man aan het werk, kind leest 
brailleletters, portret met 
braillealfabet. 

BRAZILIË 
i4-7-'og. Honderd jaar 
Stedelijk Theater van Rio de 
Janeiro. 
'10 Porte Carta Comercial'. 
Voorzijde theater. 

BELIZE 
8-7-'o9. Bedreigde vogels. 
25, 50 c, $ I.-, 2.-, 5.-. Resp. 
Amazona oratrix, Harpia 
harpya, Sorophila schistacea, 
Chlorophanes spiza, Crax 
rubra. 

BERMUDA 
2-7-'og. Boycot tegen discri
minatie in Ann Theatre vijftig 
jaar geleden. 
35, 70, 85 c , $ 1.25. Resp. 
twee verschillende schilde
rijen van Robert Barret en 
Charles Loyd Tucker, bron
zen beeld 'When Voices Rise' 
van Chesley Trott, demon
stranten protesteren. 

BHUTAN 
27-6-'o9. Vijfendertig jaar 
Wereld Voedsel Programma 
in Bhutan. 
Vel met zesmaal 10 nu. en 
driemaal 20 nu.; blok 25 nu. 
Resp. kind met koeien 
en zakken rijst, man met 
paarden en zakken rijst, zak
ken rijst, man bewerkt land 
met hak, zaaiende mensen, 
kantoor met mensen, jongen 
en meisje eten en drinken, 
voedseluitdeling, kinderen 
op school; mensen met 
bekers, op rand doorlopend 
beeld. 

BOLIVIA 
22-6-'og. Vijftig jaar ontwik
kelingsbank DIB*. 
5.- Bs. Kinderen. 

BOTSWANA 
5-6-'og. Bedreigde vogels, 
i.io, 2.60, 4.10, 4.90 P. Phoe-
nicopterus minor, Balearica 
regulorum, Grus caruncula-
tus, Grus paradisea. 

i6-7-'09. Tweehonderd jaar 
ACRJ*. 
R$ I.-. Gebouw Commerciële 
Vereniging in Rio de Janeiro 
met beeldmerk organisatie. 
23-7-'o9. Vruchten en hun 
productiegebieden. 
Velletje met tienmaal '10 
Porta Carta Comercial'. 
Atibaia: aardbei; Indaia-
tuba: acerola; Itatiba: kaki; 
Itupeva: druiventros 'Niagara 
Rosada'; Jarinu: pruimen; 
Jundiai: perzik; Louveira: 
druiventros 'Niagara Branca'; 
Morungaba: passievrucht 
met bloem; Valinhos: paarse 
vijgen; Vinhedo: druiventros 
'Maximo'. Alle zegels met 
embleem Mercosur*. Op 
rand fruitassortiment en 
kaart productiegebieden. 

CANADA 
2-7-'og. Canadese artiesten. 
Viermaal 54 c. Componist, 
acteur en musicus Robert 
Charlebois (ig44), zangeres 
en tekstschrijfster Edith But
ler (1942), zanger Stompin' 
Tom Connors (1936), zanger 
Bryan Adams (1959). 

io-7-'og. Honderd jaar 
geleden reis van Bartlett naar 
Noordpool. 
54 c. Robert A. Bartlett 
(i875-ig46) met sextant, 
ijsberg, schip en kaart. 

io-8-'og. Sport, Canadese 
vindmgen. 
Viermaal 54 c. 'Five pin bow
ling', de Canadese variant op 
het bowlen met tien kegels; 
ringette, een ijshockeyvariant 
voornamelijk gespeeld door 
vrouwen en meisjes; lacrosse. 

regels hiervan zijn gebaseerd 
op spel dat gespeeld werd 
door Amerikaanse indianen; 
basketbal met aflseelding van 
bal en houten mand. 

CAYMANEILANDEN 
9-7-'og. Biodiversiteit. 
20, 25, 75, 80 c, $ I.-; blok 
$ 2.-. Resp. krab (Cardisoma 
armatum), libelle (Amisop-
tera sp.), hagedis (Anole 
maynardi), slang (Tropido-
phis caymanensis cayma-
nensis), vleermuis (Ametrida 
centurio); inktvis (Sepioteu-
thissepioidea). 

20-7-'og. Ruimtevaart, eerste 
mens op maan veertig jaar 
geleden. 
20, 25, 75 c , $ I.-, 1.50; blok 
$ 2.-. Resp. robotwagen Mars 
Rover (2004), ruimtevaartuig 
en lanceerinstallatie (ig95), 
Hubbletelescoop, Apollo 
II (1969), internationaal 
ruimtestation; maanlander 
en mensen op maan met 
doorlopend beeld op rand. 

CHILI 
i5"7"'09- Beschermde vogels. 
$ 10. Vultur gryphus. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
23-6-'og. Honderdste 
geboortedag Li Xiannian 
(1909-1992). 
Driemaal 120 y. Verschillende 
portretten ex-president. 
go-ó-'og. Zestiende 
Aziatische Spelen 2010 in 
Guangzhou. 
Tweemaal 120 y. (ruitvor
mig). Resp. embleem, 
mascottes. Ook velletje met 
tweemaal beide zegels. 
i8-7-'og. Hal van het volk. 
Tweemaal 120 y. Hoofdin
gang, grote zaal. 

COLOMBIA 
3i-7-'o8. Honderd jaar vriend
schap met Zwitserland. 
$ 5.200. Vlaggen en wit 
kruis. 
8-io-'o8. Eerste sterfdag 
Alfonso Lopez Michelsen 
(1913-1907). 
$ 5.100. Portret oud-presi-
dent. 
22-io-'o8. Colombiaanse 
departementen, Antioquia. 
Vel met twaalfmaal $ 1.500. 
Stadsbeeld van Medellin, 
departementswapen Antio
quia, rivieroever bij Necocli, 
bloemencorso, traditionele 
mannentas, cultuurpaleis, 
traditioneel naaikunstwerk 
van Tule, vogel (Lipaugus we-
beri), stroomversnelling bij 



Tamesis, porseleinen kopjes 
met bloemendecoratie, kerk 
van Santa Fé, botanische tuin 
in Medellm. 

Mrt. 2009. Postaal netwerk. 
$ 200, 400, 500, 600. Resp. 
beeldmerk post, gekleurde 
vlakken en beeldmerk, beeld
merk, kaart en beeldmerk. 

85'09. Hogere Militaire 
School. 
$ 5.500. Oprichter Generaal 
Rafael Reyes Prieto en beeld
merk school. 

27"5''°9 Honderdste ge
boortedag Guillermo Léon 
Valencia (19091971). 
$ 4.200. Portret oudpresidenL 
256'og. Grupo 200*. 
$ 1.700. Mannen op straat 
met embleem organisatie. 

COSTARICA 
306'og. Zestig jaar ICE*. 
Zesmaal 340. Cs. Gebou
wen en ICEmedewerkers, 
werknemers in tunnel, 
werknemers in elektriciteits
masten, telecommunicatie 
met computer en zenders 
en ontvangers, natuurlijke 
hulpbronnen voor elektri
citeitsproductie, mensen in 
natuurlijke omgeving. 

CUBA 
ii'og. Herdenking revolutie 
vijfhg jaar geleden. 
Twee vellen met ieder acht
entwintigmaal 15 c ; blok 
I. P.;blok I. P. Resp. ver
schillende afbeeldingen van 
revolutie en leven op Cuba; 
vlaggen van Cuba met op 
rand demonstratie en stand
beeld nationale held José 
Marti (18531895); demon
stratie met op rand vlaggen 
en José Marti'monument. 

igi'og. Revolutie vijftig 
jaar geleden, gezamenlijke 
uitgave met Rusland. 
75 c. Portret van vrijheids
strijder Che Guevarra (1928
1967) en vlag. 
27i'o9. Wereldbeker 
honkbal. 
5,10,15, 45, 65, 75 c ; blok 
I. P. Resp. zes verschillende 
spelmomenten; Cubaans 
team met op rand slagman 
en vlaggen deelnemende 
landen. 
igi'og. Zeventig jaar werk
nemersorganisatie. 
Blok I. P. Portret oprichter 
Lazaro Pena en beeldmerk 
met op rand mensen. 
92'o9. Twaalfde Internatio
naal Informaticabeurs en 
Congres. 
Blok I. P. Laptop, op rand 
beeldmerk en toetsenbord. 
i22'o9. Puerto Principe 
(Camaguey) vierhonderdvijf
ennegentig jaar. 
90 c. Plein met kerk. 
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i22'09. Tweehonderdste 
geboortedag Charles Darwin 
(18091882). 
10, 65, 75, 85 c. Resp. portret 
Darwin en geboortehuis, 
Darwin met mensen, zeil
schip Beagle en wereldkaart, 
Darwin en evolutietheorie. 
252'o9. Kunst in Amerika. 
15, 30,40, 65,75, 85 c ; blok 
I. P. Verschillende moderne 
schilderijen. 
272'o9. Hogesnelheids
treinen. 
15,15, 30, 65, 75 c , 1.05 P.; 
velletje met tweemaal 50 c. 
Resp. AVE (Spanje), Acela 
Express (Verenigde Staten), 
Eurostar (GrootBrittannië), 
ICE (Duitsland), ICN (Zwit
serland), TGV (Frankrijk); 
tweemaal Shinkansen 
(Japan). 

84'o9. Wereldpostzegelten
toonstelling 2009 in China. 
10,15, 50, 65, 75, 90 c , blok 
I. P. Beeldmerk tentoon
stelling met motoren resp. 
Cagiva, Honda, Hyosung, 
Kawasaki, Guzzi, Ducati; 
Hyosung met op rand motor
rijder. 
244'o9. Vijftig jaar Cubaans 
Instituut voor Kunst en Film. 
10,10,15,15, 45, 65, 75, go c, 
1.05 P; blok I. P. Verschil
lende acteurs en actrices uit 
Cubaanse films. 

DOMINICA 
233'o9. Vijftig jaar relaties 
met China. 
50, 65, 90 c; velletje met zes
maal $ I.. Vogels, vlaggen en 
landkaarten. 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK 
iio'oS. Stop seksexploitatie 
kinderen. 
IC P. Vechdcunsten, kind 
met bokshandschoenen. 
24ii'o8. Honderd jaar In
ternationale Zwemfederatie. 
15. P. Embleem en zwem
mer. 
262'09. Familie Duarte y 
Diez, grondleggers van de 
republiek. 
Viermaal 10. P. (samenhan
gend). Portretten resp. Juan 
José Duarte en Manuela Diez, 
Vicente en Juan Pablo, Rosa 
en Manuel, Filomena en 
Francisca. 

i74'09. Chinese wijk in 
Santo Domingo. 
15., 20. P. Resp. poort, 
fontein. 
i45'09. Vijfenzeventigjaar 
christelijke school 'Lasal
listas'. 
7., 10. P. Resp. beeldmerk 
school, portret Franse 
priester en pedagoog San 
Juan Bautista de La Salie 
(16511719). 

i76'o9. Patriottische hel
dendaden. 
10. P. Ontscheping van 
strijders op de kust vijftig jaar 
geleden. 
ig6'og. Honderdste ge
boortedag Prof Juan Bosch 
(19092001). 
20. P. Portret oudpresident 
en schrijver. 

ECUADOR 
i82'o9. Twintig jaar folklo
ristisch ballet Jacchigua. 
Vijfmaal $ i. (samenhan
gend). Verschillende dans
scènes. 

294'o9. Toerisme. 
$ 0.25, 0.50, 0.75,1.. 1.25, 
2., 3., 5.. Departementen 
resp. Los Rios: rivier en 
kano, Canar: ruïne van Inga
pirca, Napo: wildwatervaren, 
Esmeraldas: met marimbo
groep, Carchi: begraafplaat
sen van Tulcan, Chimborazo: 

vulkaan en trein, Morona 
Santiago: bloem (Alcea 
rosea), Sucumbios: boktor 
(Acrocinus longimanus). 
65'o9. Internationale Fila
telistendag. 
$ 0.75. Vergrootglas, zegel
opzegel: 1996 (Yvert 1356). 

EGYPTE 
48'o8. Vierentwintigste 
UPU*congres. 
150 P. Beeldmerk organisatie. 
33'o9. Sportfestival. 
150 P. Hardloper met wereld
bol en vlag. 
34'og. Wezendag. 
150 P. Moeder en kind. 
i24'09. Negentig jaar ILO*. 
150 P. Beeldmerk organisa
tie met vrouwenfiguur en 
wereldkaart. 

295'o9. Veertig jaar lied 
'Suspicious Minds' van Elvis 
Presley. 
Velletje met viermaal $ 2.50. 
Vier verschillende foto's van 
Elvis Presley (19351977) met 
onder andere microfoon en 
gitaar. 

GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
io4'o9. Elvis Presley (1935

1977)
Velletje met viermaal $ 2.50. 
Vier verschillende foto's van 
popster. 
io4'o9. Wereldpostzegel
tentoonstelling 2009 in 
China, sporten van de zomer
spelen. 
Velletje met viermaal $ 2.50. 
Boogschieten, wielrennen, 
worstelen, boksen. 

FILIPIJNEN 
i46'og. Atheneum Manilla 
honderdvijftig jaar. 
Viermaal 7. P. Beeldmerk, 
blauwe arend, Spaans gees
telijke Ignatius de Loyola 
(14911556), nationahst Dr. 
José Rizal (18611896). Ook 
velletje met de vier waarden. 
i46'o9. Zestig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Thailand. 
Tweemaal 7. P. Dansers en 
danseressen uit Filipijnen, 
Thailand. 
306'og. Vierhonderd jaar 
stad Baler. 
Tweemaal 7. P. (samenhan
gend). Resp. oude en nieuwe 
kerk. 
■ ■ ■ > ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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GRENADA 
294'og. Ruimtevaart, eerste 
mens op maan veertig jaar 
geleden. 
Velletje met zesmaal $ 2.. 
Bovenste trap van Orionraket 
met Werner von Braun (1912
1977), bemanning Apollo 11 
en vlag, ruimtevaartuig Lunar 
Orbiter, ruimtevaartuig Ran
ger 7, certificaat getekend 
door president Richard 
Nixon (I9i3igg4), president 
John F. Kennedy (19:71963) 
en ruimtevaartuig, maanlan
der Orion LM. 
2g4'og. Tweehonderdste 
sterfdag componist Joseph 
Haydn (17321809). 
Velletje met zesmaal $ 2.25. 
Geboorteplaats Rohrau, por
tret, orkest, portret Mozart 
(17561791), Haydnhuis in 
Wenen, portret Beethoven 
(17121773). 

io4'og. Wereldpostze
geltentoonstelling 2009 in 
China, keizer Qianglong. 
Velletje met viermaal $ 1.40. 
Driemaal portret van mili
taire leider en keizer, boom 
met mensen en tafel met 
glazen objecten. 

INDIA 
igö'og. Heilig Hartkerk in 
Pudduchery. 
5. Rs. Kerk en glasin
loodraam. 

igó'og. Razabibliotheek. 
Viermaal 5. Rs. Gebouw in 
Rampur, Madonna met boek, 
twee afbeeldingen uit oude 
boeken. Ook velletje met de 
vier zegels. 

306'og. Olie uit India. 
5. Rs. Raffinaderij. 
47'09. Nationale Admini
stratie Academie. 
5. Rs. Gebouw in Mussoorie 

INDISCHE OCEAANGEBIED 
BRITS 
207'og. Ruimtevaart, eerste 
mens op maan veertig jaar 
geleden. 



Viermaal 54, 90 p.; blok 
£ 1.50. Resp. landingsvaar
tuig 'Vliegende bedstee' 
(1964), lanceerplatform 
Apollo (196g), lancering 
transportsysteem (1995), 
'antieke' raket, ESA-ruimte-
vaartuig Columbus (2008); 
man op maan, op rand 
doorlopend beeld met vlag en 
zender/ontvanger. 

M^ ft ISJ^^^ Î 
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INDONESIË 
5-6-'o9. Opening Suramadu-
brug. 
Driemaal 1.500; blok 
10.000 Rp. Resp. gebouwen 
van Surabaya met stand
beeld, brug, eiland Madura 
met karbouw; beelden van de 
drie voornoemde zegels in 
een doorlopend beeld. 

5-6-'o9. Wereld Milieu Dag. 
Driemaal 1.500 (samenhan
gend); blok 5.000 Rp. Resp. 
rokende schoorstenen met 
bomen en kind, kinderhoofd 
met tak en gebarsten aarde, 
hand met mensen en schoor
stenen. 
6-7-'09. Traditioneel Indone
sisch eten. 
Zesmaal 1.500 Rp. (samen
hangend). Ihutilina uit 
Gorontalo, Gulai Balak uit 
Lampung, Sate Tambulinas 
uit zuidoost Sulawesi, Sam
bal Goreng Papai uit centraal 
Kalimantan, Nasi Uduk uit 
lakarta, Ikan Bobara Kuah 
Asam uit West Papua. 

i5-7-'09. Vogels in regen
wouden van Sumatra. 
Velletje met zesmaal 
2.500 Rp. Aceros corruga-
tus, Adenoides concretus, 
Argusianus argus, Harpactes 
kasumba, Ciconia stormi, 
Cairina scubulata. 

i IRAN 
< 24-6-'o9. Gezamenlijke uit-
^ gifte met Portugal, vogels. 

Tweemaal 2.000 Ris. Pan-
f f t ^ dion haliaetus, Haliaeetus 
41L albicilla. 

i-7-'09. Moederdag, 
i.ioo Ris. Vrouw met kind. 
ii-7-'09. Gezamenlijke 
uitgifte met Cuba. 
1.500 Ris. Verdrag van Ram-
sar over waterrijke gebieden 
met vogels: Porphyrio por-
phyrio (Iran) en Cyanolimnas 
cerverai (Cuba) in natuurlijke 
omgeving met waterplanten. 
Ook landkaarten en vlaggen 
van beide landen. 

ISRAËL 
S-g-'og. Therapie met dieren. 
Driemaal NIS 2.40. Vrouw 
met hond, meisje met dolfijn, 
meisje met paard. 

S-g-'og. Festivals 2009, 
honing. 
NIS 1.60, 4.60, 6.70. Honing
raat met resp. meloen met 
honing, brok honing, bij met 
bloem. 

S-g-'og. Virtuele communi
catie. 
NIS 2.40, 5.30, 6.50. Compu
terscherm met resp. toetsen
bord, usb-stick, hoofd. 
S-g-'og. Vijfenzeventig jaar 
Leumit-gezondheidsfonds. 
NIS 8.80. Beeldmerk, kind 
met stethoscoop en beertje. 

JAPAN 
22-9-'o8. Duizend jaar 
roman 'Het verhaal van prins 
Genji'. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Verschillende scènes uit 
roman. 

KAZACHSTAN 
9-7-'o9. Wapens uit verleden 
Kazachstan. 
190.-1. Wapenschild uit i8e 
eeuw met soldaten te paard. 
<A3AKCI»f4 
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KIRIBATI 
20-7-'09. Ruimtevaart, eerste 
mens op maan veertig jaar 
geleden. 
40, 50,75 c., $1.25,3.-; 

blok $ 3.-. Landswapen en 
resp. Mars onderzoekla-
boratorium, internationaal 
ruimtestation, Boeing 747 
transportvliegtuig en ruim
tevaartuig Endeavour (2006), 
lancering Apollo 12 (1969), 
maanlander Luna 16 (1970); 
man op maan met doorlo
pend beeld op rand. 

KOREA NOORD 
i-6-'o8. Muziekinstrumen
ten. 
15, 50,120,160 w. Resp. 
mandoline, blaasinstrument, 
hobo, citer. 
5-6-'o8. Opera. 
3,12,120,155 w. Verschil
lende scènes uit Noord-
Koreaanse opera's. 
20-6-'o8. Wereldpostzegel-
tentoonstelling Efiro 2008 in 
Roemenie. 
85 w. bloemen met postze
gels Noord-Korea 1946 Yvert 
I en Roemenië (Moldavië) 

Yvert I. 

25-6-'o8. Verovering USS 
Pueblo veertig jaar geleden. 
12 w. Vlag Verenigde Staten 
en schip. 
28-6-'o8. Doorgave Olympi
sche vlam in Pyongyang. 
Blok 120 w. Toorts en gesti
leerde hardlopers. 
5-7-'o8. Mineralen. 
12,75,135.155 w. Resp. 
serpentine, koperpyriet, 
sphaleriet, molybdeniet. 

27-7-'o8. Eind Koreaanse 
oorlog vijfenvijftig jaar 
geleden. 
Velletje met 3,120 w.; velletje 
met 35,155 w.; blok 85 w. 
Resp. Kim II Song met troe
pen steekt Hanrivier over. 
Kim II Song met troepen; ver
schillende beelden van Kim II 
Song en troepen; Kim II Song 
op slagveld, doorlopend 
beeld op rand. 
8-8-'o8. Naamswijziging 
Jong Il-piek twintig jaar 
geleden. 
Blok 120 w. Berg. 
ao-8-'o8. Nationale gerech
ten. 
3, 70,135,155 w. Resp. rijst 
en alsemkoekjes, rijstcake, 
pannenkoeken, knoflook in 
sojasaus. 

25-8-'o8. Achtenveertig jaar 
leiderschap Kim Jong II. 
12; blok 135 w. Resp. solda
ten en geweren; Kim Jong II 
met soldaten. 
2-g-'o8. Werelderfgoed 
Unesco in Noord-Korea, 
graven bij Koguryo. 
Velletje met 3, 90,120,155 w. 
Verschillende beschilderin
gen van graven. 

9-g-'o8. Nationale vlag. 
3,155 w. Vlag. 
9-g-'o8. Noord-Korea zestig 
jaar. 
3,12, 70,120,180; blok 
150 w. Resp. standbeeld en 
bloemen met vlag, toorts en 
vlag met mensen, soldaten, 
mensen op paarden, handen-
schudden; mensen nationale 
vlag, op rand doorlopend 
beeld. 
i5-g-'o8. Transport. 
Tienmaal 680 w. (ronde ze
gels). Christopher Columbus 
(1451-1506) met schip Niiïa, 
Russische stoommachine 
(igio), zeppelin Hindenburg, 
hondensleeteam, wielren
ner, Mercedes Benz-Mets LF 
16 brandweerwagen, twee 
Ferrari's Enyos, Eurostar-
trein, Concorde-vliegtuig, 
ruimtehond Laika en raket 
Sputnik 2. 

KOREA ZUID 
30-7-'og. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Philakorea. 
Vel met viermaal 250 w. en 
aanhangsel met embleem. 
Verschillende dansen resp. 
Buchaechum: waaier
dans, Salpurichum: dans 
voor geestelijke reinheid, 
Seungmu: monnikendans, 
Taepyeongmu: vredesdans. 
Ook velletje met viermaal de 
vier zegels. 

LIBIË 
i-5-'o8. Zandvos. 
Velletje met tweemaal vier 
zegels van 750 Dh. Verschil
lende aft^eeldingen van 
Vulpus ruepelli. 

23-7-'o8. Zesenvijfiigste 
verjaardag van revolutie in 
Egypte. 
500 Dh. Portret oud-presi-
dent Gamel Abdel Nasser 
(1918-1970). 
27-7-'o8. Gadhaflfiproject 
6+6: samenwerking tussen 
landen rond de Middellandse 
Zee. 
750 Dh. Landkaart Middel
landse Zeegebied. 

3-8-'o8. Tiende bijeenkomst 
leiders Saharalanden. 
i.ooo Dh. Kaart Afrika en 
delegaties. 
2-3-'og. Afkondiging gezag 
van het volk tweeëndertig 
jaar geleden. 

500 Dh. Drie groene boekjes 
met deel wereldbol. 

30-4-'og. Vijfde jaarlijkse 
communicatie- en informa
tietentoonstelling. 
500 Dh. Kaart, telefoon
schijf, joystick en golven. 
7-5-'o9. Agressie tegen Gaza, 
i.ooo Dh. Kaart, kinderen, 
hand met steen, V-teken en 
kleuren van Palestijnse vlag. 
i4-5-'09. Agressie tegen 
volksrepubliek. 
500 Dh. Kaart, hand met 
vliegtuig en moskeetoren. 

MAAGDENEILANDEN 
20og. Zeevaart en verken
ningen. 
15, 20, 60, 70 c , $ 1.95; blok 
$ 2.-. (Zegels in velletjes van 
zes met op randen landkaar
ten en kompas). Schepen 
resp. Royal Ark, Whydah, 
Santa Maria, Rhone, Golden 
Hind, Britannia; ontdek
kingsreiziger Christopher 
Columbus (1451-1506). 

SEAFARINGS 
EXPL#R\TION 

HMSMUtROY«. 

jo-ö-'og. Honderd jaar Britse 
marineluchtvaart. 
18, 35, 60, go c ; blok $ 2.-. 
Vliegtuigen en piloten resp. 
Robert Hampton Grey (1917-
ig45), Eugene Esmonde 
(i9og-ig42), Reginald 
Alexander John Warneford 
(1891-1915), Richard Bell-
Davies (1886-1966); vliegtuig 
landt op HMS Illustrious. 
2o-7-'o9. Ruimtevaart, eerste 
mens op maan veertig jaar 
geleden. 
50,75 c., $1.-, 1.25, 2.30; 
blok $ 3.-. Resp. raketten-
bouwers (1940), helikopter 
Vertol VZ (1961), lanceerin-
stallatie Apollo 11 (1969), 
transportsysteem 126 (2008), 
aankoppelen ruimtestation; 
maanwagen en mannen op 
maan met doorlopend beeld 
op rand. 

rnmiisn VIRGIN * I 
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MALEISIË 
y-j-'og. Traditionele huizen. 
Viermaal 50 s. Huizen in 
resp. de staten Sabah, Se
langor, Sarawak, Pahang. 

MAROKKO 
27'og. Vijftig jaar Al
Maghribbank. 
3.25 Dh. Gebouwvan natio
nale bank in Rabat. 

Ui»!« _ 
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MAURITIUS 
Mrt. 2009. Op Mauritius 
uitgestorven reuzenschild
padden. 
5,10,15, 25; blok 50 Rs. 
Resp. Cylindraspis peltastes, 
Cylindraspis vosmaeri, Cylin
draspis inepta, Cylindraspis 
triserrata; Cylindraspis 
peltastes en vogels. 

MAYOTTE 
i85'o9. Fruit. 
Velletje met viermaal € 0.56. 
Sinaasappel, grapefruit, 
citroen, kafferlimoen. 

276'o9. 'De vier broers'. 
Tweemaal € 0.56. Vier eiland
jes voor de kust van Mayotte 
bij dag en avondlicht. 
MICRONESIË 
io4'o9. Wereldpostzegel
tentoonstelling 20og in China. 
42 c. Pioenen. 
io4'o9. Wereldpostzegel
tentoonstelling 2009 in 
China, sporten van de 
zomerspelen. 
Velletje met viermaal 59 c. 
Triatlon (zwemmen), duiken, 
paardensport, tafeltennis. 

W« ! 

io4'o9. Wereldpostzegel
tentoonstelling 2009 in 
China, Tangdynastie. 
Velletje met viermaal 59 c. 
Keizer Taizong van Tang 
(599649), schilderij van de 
keizer en vrouw, kalligrafie 
van de keizer, muurschil
deringvan de keizer in 
Dunhuang. 

NAMIBIË 
37'09. Paarden. 
'Inland Registered Mail 
Paid', $ 5.30, 8.. Verschil
lende afbeeldingen van wilde 
paarden. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
23i2'o8. Zeventig jaar Coca 
Cola op Curasao. 
Vel met tweemaal 106, 
driemaal 158, driemaal 
285 c ; vel met achtmaal 
106 c.; vel met achtmaal 
158 c. Resp. Zesmaal flesje 
Cola uit verschillende jaren, 
tweemaal vrouw met glas 
cola; slogan 'Fria Dushiii...', 
zeven verschillende flesje 
Fria; mensen met flesje, ver
kooppunt, promotieaffiche, 
mannen met flesjes, groep 
mensen met cola, vrachtauto, 
vrouwen met cola, man met 
sigaar en cola. 

Jan. 2009. Frankeerzegels, 
eilanden. 
30, 59,110; 164,168, 285 c. 
Resp. Bonaire met vlag en 
twee duikers, St. Eustatius 
met olietanks in haven, Cu
rasao met vlag en bloeiende 
boom (Delonix regia); (con
touren eilanden:) St. Maarten 
met vlag en cruiseschip, 
Bonaire met flamingo's, 
Saba met huizen. Aanvulling 
op serie uitgegeven i maart 
2007. 

i85'og. Honderd jaar tele
communicatie. 
59, iio, 164 c. Resp. figuur 
met koptelefoon en morse
sleutel, kind met telefoon en 
televisie, persoon met laptop 
en satelietontvanger. 

ió'og. Driehonderd jaar 
piano's. 
175, 225, 250, 350 c. Piano's 
van resp. J.B. & Sons (1796), 
J. Schantz (1818), Steinway
Weslt (1927), Yamaha (2007). 
Uitgegeven in velletje met 
twee series en tussenveld. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 

ns'* 

NEVIS 
263'09. Agrarische dag. 
25, 30, 90 c , $ 5.; blok $ 6.. 
Resp. vers fruit en producten 
in flessen en potten, verschil
lende soorten fruit, geiten; 
plantenvermeerdering. 
io4'o9. Wereldpostze
geltentoonstelling 200g in 
China, sporten van de zomer
spelen. 
Velletje met viermaal $ 1.40. 
Schieten, hockey, teakwon
do, softbal. 
io4'o9. Wereldpostze
geltentoonstelling 2009 in 
China, keizer Kangxi (1654
1722). 
Velletje met viermaal $ 1.40. 
Verschillende portretten van 
de keizer. 

NIEUWCALEDONIË 
i5"5''°9 Houtsnijwerk. 
180 F. Beeld van man met 
schildpad. 

276'09. Tien jaar bioscoop 
La Foa. 
75 F. Gebouw en beeldmerk. 
'7'7''09 Derde topoverleg 
FrankrijkOceanië. 
Tweemaal iio F. (in velletje 
met vijfmaal twee zegels). 
Handen met wereldbol en 
windmolens, bloem en 
windmolens. 

NIEUWZEELAND 
58'o9. Tikitour: rondreis 
door NieuwZeeland 
Velletje met vierentwintig
maal 50 c. i: vuurtoren (Cape 
Reinga), visser met vissen, 
kauriboom (TaneMahuta), 
ganzenveer (Waitangi), 
stenen pakuis (Kerikeri); 
2: 'Hole in the rock' (Cape 
Brett), dolfijnen; 3: Maui 
vangt zon (Maorilegende), 
witte reiger; 4: zeilbo
ten, vliegtuig; 5: vulkaan 
(Rangitoto), Sky Tower 328 
m. (Auckland), L&Pfles 
(Paeroa), auto met caravan, 
bloem (hibiscus); 6: visboot 
en vis (marlijn); 7: Waikato
rugby, ballonnenfestival, 
kano; 8: modderpoelen 
(Rotorua), roeien (Lake 
Karapiro), standbeeld van 
schapenscheerder (Te Kuiti), 
forel (Taupo), kiwifruit (Te 
Puke), Maorihoutsnijwerk; 
9: Pohutukawaboom, oost
kuststijl gemeenschapshuis, 
surfen, paardrijden; lo: gas
boorinstallatie op zee (Maui), 
Taranakiberg, 'Wind Wand' 
(New Plymouth), zeilvheger; 
II: rubberlaars (Taihape), 
appel en peer (Hastings), 
windturbines. Vikings 
(Dannevirke), Waimarie
riviercruise (Wanganui). 
standbeeld reuzekiwivogel 
(Eketahuna); 12: tractortour 

en kolonie janvangenten 
(Cape Kidnappers), 'Pania 
of the Reef' standbeeld met 
Maorifiguur (Napier); 13: 
standbeeld (Greymouth), 
Pancake Rocks (Punakaiki), 
gemeentehuis (Westport); 14: 
mosselbedden, vliegvissers, 
glasblazer, wijnbouw; 15: 
standbeeld Richard Seddon 
en Westpacstadion (Wel
lington), narcissenhoofdstad 
van de wereld (Carterton), 
gouden schaapscheerder
wedstrijd (Masterton), 
windsurfen, veerboot; 16: 
bloem (Mount Cooklelie), 
kolenmijn, standbeeld van 
Mackenzie's hond (Lake Te
kapo); 17: hert, verkoopwa
gen voor kreeften (Kaikoura), 
punteren op de Avon en 
Neil Dawson's standbeeld 
(Christchurch), Franse ne
derzetting (Akaroa); 18: wal
visexcursie; 19: kreeft (Chat
ham Islands), vogel (zwarte 
lijster), visboot; 20: Milford 
Sound, kajakken, skiër, 
jetboot (Shotover River); 21: 
vogel (kea), vliegtuig, klok 
(Alexandra) museumge
bouw (Oamaru), schelp
dier; 22: vogel (kakapo). 
Country & Western festival 
(Gore), museumgebouw 
(Invercargill), BurtMunro's 
racemobiel (Oreti Beach; 23: 
Larnachkasteel (Dunedin), 
rotsblokken (Moeraki), cur
ling en zeehondenkolonie 
(Otago); 24: vogel (Stewart 
Island aalscholver), kettings
culptuur (Oban), vissen. Op 
achtergrond en rand kaart en 
kader met uideg. 

OEZBEKISTAN 
iö'og. Kindertekeningen. 
Zesmaal 200. (S). Kind met 
schooltas en oude man, 
dansende kinderen met bal 
en zon, kattenkop, bomen, 
vogel en bloemen, ooievaar 
met jong op nest. 

PALAU 
252'o9. vijfentwintig jaar 
stripfiguren de Turtles, 
Velletje met viermaal 94 c. 
Donatello, Raphael, Michel
angelo en Leonardo met 
wapens. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
i4i'09. Aanvulling melding 
4/305. Planten. 
85 t., 3., 3.70, 6. K.; velletje 
85 t., 3., 3.70, 6.K.; blok 
10. K. Resp. Bixa orellana, 
Cananga odorata, Calophyl
lum inophyllum, Macaranga 
tenarius; Hymenosporum 
flavum, Fagraea berteriana, 
Terminalia catappa, Dillenia 
alata; Ipomoea pescaprae. 
i82'o9. Aanvulling melding 
4/305. Kikkers. 
85 t., 3., 3.70, 6. K.; velletje 
85 t., 3., 3.70, 6.K.; blok 
10 K. Resp. Albericus sieg
friedi, Cophilaxus nubicola, 
Nyctimystes pulcher, Sp
henophryne cornuta; Litoria 
sauroni, Litoria prora, Litoria 
multiplica, Litoria pronimia; 
Oreophryne sp. 

iij'og. Kunst van David 
Laisisi. 
85 t , 3., 3.70, 6. K.; velletje 
met 85 t., 3., 3.70, 6. K.; 
blok IC K. Resp. 'Chota', 
'Stability', 'Taumirmir', 'The 
Moieties'; 'Like a log being 
adrifted', 'Lasisi', 'Lupa', 'In 
memory of a marker Crafts
man'; 'Trapped by Cobweb of 
Stinging Pain'. 

P>IONC;ERART2 200» 
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io4'o9. Wereldpostzegel
tentoonstelling 2009 in 
China, Chinese kunst. 
5,10, 85 t., 3., 3.70, 6. K.; 
blok 10. K. Resp. vat met 
afbeeldingen van goden, die
ren en maskers, 'Evening in 
the peach and plum garden' 
door Li Bai, relikwieënkastje 
met Boeddhistische figuren, 
steenreliëf met mannenfi
guur, rond blad met ronde 
motieven, twee schijven met 
vosmotieven. Ook velletje 
met de zes zegels, waarvan 
de zegels van 3.70 en 6. K. 
ook met embleem van ten
toonstelling. 
io4'o9. Wereldpostze
geltentoonstelling 2009 in 
China. 
Blok 6.K. Pioen. 

AJbEeldmg volgende paflina 



225'o9. Koralen. 
85 t., 3., 3.70, 6. K; velletje 
met85 t . ,3., 3.70, 6.K.; 
blok 10. K. Resp. verschil
lende vissen voor voedsel, 
zeeschildpad, mangroves, 
koraalrif; dolfijnen, zee
schildpadden, rifvissen, 
walvissen. Op velletje en 
blok doorlopend beeld en 
landkaart. 

ijö'og. Kokodapad. 
85 t., 3., 3.70, 6. K.; velletje 
met 85 t., 3., 3.70, 6. K; 
blok 10. K. 
Verschillende afbeeldingen 
van wandelaars met onder 
andere brug en waterval; 
verschillende landschappen 
met op rand watervallen; 
landschap met op rand 
wandelpad. 
i57'09. Vleermuizen. 
85 t., 3., 3.70, 6. K.; velletje 
met 85 t., 3., 3.70, 6. K.; 
blok 10. K. Resp. Melonycte
rus melanops, Macroglossus 
minimus, Scotorepens san
bomi, Otomops secundus; 
Aselliscus tricuspidatus, 
Anthops ornatus, Rhinolop
hus megaphyllus, Nyctimene 
aello; Pteralopex anceps. 

PERU 
io2'o9. Dertig jaar instituut 
voor hogere administratie
studies. 
6.50 S. Beeldmerk instituut. 
loa'og. Eerlijkheid. 
6.50 S. Figuren met borden. 

i62'o9. Vuurtorens in Peru. 
Tweemaal 6.50 S. La Marina 
bij Lima, Muelle Darsena in 
haven Callao. 

i72'09. Stiptheid. 
6.50 S. Mannenfiguur met 
wekker als hoofd. 

i72'09. Upaep*, kinder
spelen. 
Tweemaal 10.50 S. Kinderen 
in kring rond boom, jongen 
met vlieger. 

13'3"'°9 Zonnebloemen. 
Tweemaal 2.50 S. Bloemen in 
verschillende bloeistadia. 

3i3'09. Avontuurlijke 
sporten. 
Tweemaal 7. S. (samenhan
gend met doorlopend beeld). 
Parachutespringers. 
^3'3''°9 Wereld Meteorolo
gische Dag. 
2. S. Windmolens en wolken
formaties. 

233'o9. Ravijnen in Peru. 
Driemaal 2. S. (samenhan
gend). Ravijnen resp. del 
Cloca, de Cotahuasi, del 
Pato. 
84'09. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de os**. 
Tweemaal 2.50 S. (samen
hangend). Chinese dieren
riem, os met berijder. 

224'o9. Wereldaardedag. 
5.50 S. Handen met wereld
bol. 
234'o9. Onderkoningen, IV. 
Viermaal 6. S. Melchor de 
Linan y Cisneros (1629
1708), Melchor de Bavarra y 
Rocafull (16261691), Mel
chor Portocarrero Lasso de 
la Vega (16361705), Manuel 
de Oms y de Santa Pau (1651
1710). 

POLYNESIË 
207'09. Ruimtevaart, eerste 
mens op maan veertig jaar 
geleden. 
140 F. Poppetje met vlag en 
aarde. 

SEYCHELLEN 
207'o9. Ruimtevaart, eerste 
mens op maan veertig jaar 
geleden. 
3.50, 7., 8., 13., 20.; blok 
20. R. Landswapen met 
resp. Xi wordt geladen onder 
B29 (1951), maanlander en 
ruimtevaarder (1964), lance
ring Apollo II, ruimtevaart
transportsysteem 86 (1967), 
lancering Soyuz; ruimtevaar
der met doorlopend beeld 
met vlag op rand. 

SINGAPORE 
i77'og. Lokale nagerech
ten. 
2nd local, ist local, 65, 80 c , 
$ i.io. Resp. Ondehondeh 
(rijstballetjes met zoete vul
ling). Ice Kacang (bonenijs), 
Ang Ku Kueh (geleipudding). 
Lapis Sagu (cake met tapio
ca), Mithai (zoetigheden). 

SIERjRA LEONE 
i45'09. Elvis Presley (1935
1977)
Velletje met viermaal 
3.000 Le. Verschillende 
afbeeldingen van rockster. 

SRI LANKA 
252'o9. Honderdste 
geboortedag F.R. Jayasuriya 
(19091984). 
5. Rs. Portret econoom en 
revolutionair. 
24'o9. Honderd jaar on
derzoek en ontwikkeling van 
natuurlijke rubber. 
5. Rs. Vrouw tapt rubber. 

74'09. Eerste sterfdag 
jeyaraj FernandopuIIe (1953
2008). 
5. Rs. Portret politicus. 

ST. HELENA 
207'o9. Ruimtevaart, eerste 
mens op maan veertig jaar 
geleden. 
15, 35, 40, go p., £1.20; 
blok £ 1.20. Resp. ruimte

volgstation op Ascension, 
raketexperiment door Dr. 
Robbert Goddard (1882
1945), lancering Apollo 11 
(1969), landing Discovery
STS41 (1984), ruimtevaarder 
werkt aan ruimtestation 
(2001); man op maan met op 
rand doorlopend beeld met 
maanlander. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
246'og. Honderd jaar 
postzegels. 
€ i.oo. Schepen, schipper 
met vis en schelpen. 

ST. VINCENT 
i84'og. Honden. 
Velletje met negenmaal 
$ 1.60; velletje met viermaal 
$ 2.25. Yorkshire terriër, 
Duitse herder, retriever, 
beagle, teckel, boxer, poedel, 
shih tsu, dwergschnautzer; 
verschillende afbeeldingen 
van Yorkshire terriers. 

234'og. Tweehonderdste 
geboortedag Abraham Lin
coln {18091865). 
Velletje met zesmaal $ 2.; 
blok $ 6.. Eerste installa
tieplechtigheid met Capitool
gebouw, portret en vlaggen, 
Lincoln en soldaten, belo
ningsposter van oorlogsdepar
tement, Lincoln met ministers; 
herdenkingsmonument. 
2g4'og. Ruimtevaart, eerste 
mens op maan veertig jaar 
geleden. 
Velletje met zesmaal $ 2.. 
astronaut en vliegtuig van 
gebroeders Wright op her
denkingsmunt 'Ohio State 
Quarter', commandomodule 
van Apollo 11, missieinsig
ne, maanlander, tekening 
van Apollo ii, astronaut Neil 
Armstrong (1930). 
i85'og. Bezoek paus 
Benedictus XVI (1927) aan 
Jordanië. 
Velletje met $ 1.50, 2., 2.50, 
3.. Portret paus. 

SUDAN 
42'o9. Diplomatieke be
trekkingen met China. 
2.5, 5., 6. SDG. Vlaggen en 
elektriciteitsmast. 

TAIWAN 
78'o9. Moderne Taiwanese 
schilderijen. 
NT$ 5.25 (samenhangend 
mettussenvel). Resp. man 
met os, twee koeien. 

TANZANIA 
30i'o8. Dieren. 
400, 600, 700, 800 Sh.; vel
letje met tweemaal 600 Sh.; 
velletje met zesmaal 600 Sh. 
Resp. Zebra's en gnoes, 
leeuw en leeuwin, leeuwin, 
giraffes; luipaard met jon
gen, gazelle; luipaard, jonge 
chimpansee, leeuwin op 
boomtak, volwassen chim
pansee, jachtluipaard met 
prooi, bavianen. 

264'o8. Specerijen van 
Zanzibar. 
400, i.ooo Sh.; velletje met 
600, 600, 700 Sh.; velletje 
met zesmaal 600 Sh. Resp. 
nootmuskaat, kardemom; 
geelwortel, vrouw plukt 
kruidnagels, man droogt 
kruidnagels; kardemonplan
ten, vanille, gember, zwarte 
peper, paprilca, kaneel. 

i58'o8. Tanzania Marine 
Park. 
400, 600, 700, i.ooo Sh; blok 
600 Sh; velletje met zesmaal 
600 Sh. Resp. zeeschildpad, 
zeekoe, octopus, witte haai; 
zeepaardjes; hagedisvis, 
zeepaling, zeeschildpad, 
schorpioenvis, anemoonvis, 
coelacant. 

THAILAND 
i65'o8. Frankeerzegel. 
3.B. Zonnebloem. 
56'og. Orchideeën. 
Zevenmaal 3. B. Cattleya 
Queen Sirikit, Paphiope
dilum Princess Sangwan, 
Sirindhornia pulchella, 
Phalaenopsis Princess Chu
labhorn, Dendrobium 'Pink 
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Nagarindra', Ascocendo 
Sukontharat, Dendrobium 
'Soamsawah'. Ook velletje 
met de zeven zegels. 

i46'o9. Zestig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Filipijnen. 
Tweemaal 3. B. (samenhan
gend). Dansers en danse
ressen uit resp. Thailand, 
Filipijnen. 
276'09. Vijfenzeventig jaar 
Thammasatuniversiteit. 
3. B. Gebouw en standbeeld. 
67'og. Kaarsenfeest in 
Ubon Ratchaburi. 
Viermaal 3. B. Verschillende 
afbeeldingen van uitwas 
gebeeldhouwde figuren. Ook 
velletje met de vier zegels. 

ii7'09. Toeristische at
tracties. 
Velletje met tienmaal 15. B. 
Phu Chi Fa met bergen, Phu 
Pha Thoep met steenformatie, 
Heo Narok met waterval, Sun 
Crack met stenen wal, Phanh 
Ung met rivier en bomen, Phu 
Khao Hin Pakarang met ge
bergte, Phae Mueng Phi met 
aardpilaar, Phu Kradueng met 
gemberbloemen en bomen, 
Phu Soi Deo met bloemenveld 
en bomen, Khun Mae Ya met 
bloeiende bomen. 

'v#è^ 
vsunmnam. 

48'09. Nationale communi
catiedag2oog. 
3. B. Antiek vliegtuig en auto 
met postbeambten. 

48'09. Postzegeltentoon
stelling Thailand 2009, 
poppen. 
Tweemaal 25. B; blok 25. B. 
Verschillende voorstellin
gen met poppenspelers en 
poppen. 

TRISTAN DA CUNHA 
207'o9. Ruimtevaart, eerste 
mens op maan veertig jaar 
geleden. 
25, 35, 60, 90 p., £ I.; blok 
£ 1.50. Resp. raket van 
Goddard (1934), X248 ruim
tevliegtuig (1972), lancering 
Apollo II (1969), ruimtevaar
tuig Discovery op Boeing 747 

(2005), X43C experimenteel 
supersonisch vliegtuig; man 
op maan met doorlopend 
beeld op rand. 

TUNESIË 
266'o9. Spelen van landen 
rond de Middellandse Zee in 
Pescara (Italië). 
600 m. Kaart, beeldmerk en 
gestileerde sportfiguren. 

TUVALU 
i23'o9. Elvis Presley. 
Velletje met zesmaal $ i.. 
Verschillende afbeeldingen 
van popster. 

UGANDA 
io4'og. Wereldpostzegel
tentoonstelling 2009 
Velletje met viermaal 
i.ooo Sh. en tussenvelden. 
Boeddhistisch standbeeld 
in grotten van Longmen bij 
Luoyang, Parelrivier bij Gu
angzhou, tempels in Guillin, 
gebouwen in Shanghai. 
io4'o9. Tweehonderdste 
geboortedag Abraham Lin
coln (18091865). 
Velletje met viermaal 
2.000 Sh. Verschillende 
portretten van oudpresident 
Verenigde Staten. Op rand 
beeld uitgehouwen in Mount 
Rushmore (South Dakota). 

io4'o9. Barack Obama 
(1961). 
Velletje met zesmaal 
2.000 Sh. Drie verschillende 
afbeeldingen van VSpre
sident en echtgenote. Alle 
zegels met presidentieel 
zegel. 

URUGUAY 
i7'09. Juan Carlos Onetti 
(19091994). 
$ 12. Portret schrijver. 

COn«EOSURUGl 

VANUATU 
io4'o9. Wereldpostzegel
tentoonstelling 200g in China. 
100 vt. Witte pioenen. 

VERENIGDE NATIES 
259'09. Millenniumdoelen 
Verenigde Naties. 
Drie velletje met steeds acht
maal US$ 0.44; Zw.Fr. i.io, 
€ 0.65. Etensbord: uitroeien 
armoede en honger; potlood: 
bereiken wereldwijde basis
educatie; venussymbool: pro
moten gelijkwaardigheid van 
beide geslachten en mondiger 
maken van vrouwen; beertje: 
terugdringen kindersterfte; 
vrouw: verbeteren gezond
heid moeders; medicijnpot: 
bestrijding HIV* en AIDS*; 
windmolen: bescherming 
milieu; mensen: opbouwen 
wereldwijde ontwikkelingssa
menwerking. Alle zegels met 
embleem VN. Op rand tekst 
VN secretarisgeneraal Ban 
KiMoon. 

MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS 
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VERENIGDE STATEN 
iio'og. Natuur van Ver
enigde Staten, wierwoud. 
Velletje met tienmaal 44 c. 
Bruine pelikaan (Pelecanus 
occidentalis), zeehond 
(phoca vitulina), straalvinvis 
(Sebastes flavidus) en witge
stipte zeeanemoon (Urticina 
lofotensis), Pacificrotskrab 
(Cancer antemarius) en 
veelkleurige zeeslak (Callios
toma annulatum), noorde
lijke wierkrab (Puggettia 
producta), Monterreytul
bandslak (Fegula montereyi) 
en zeeanemoon (Epiactus 
profilera) met straalvinvis 
(Sebastes serriceps), koper
roodbaars (Sebastes cauri
nus), kwal (Meliba leonina), 
Californische meeuw (Larus 
occidentalis) en zuidelijke 
zeeotter (Enhydra nereis) 
met rode zeeegel (Astropyga 
radiata), roodbaars (Sebastes 
miniatus). 
8io'og. Wintervakantie. 
Viermaal 44 c. Rendier, 
sneeuwpop, broodpoppetje, 
notenkrakerfiguur. 
gio'og. Wenszegels Cha
noeka en Kwanzaafeest. 
Tweemaal 44c. Kandelaar, 
getekende poppetjes. 

2oio'o9. Kerst. 
44 c. Madonna met Kind 
en twee cherubijnen van 
Giovanni Battista Salvi da 
Sassoferrato. 

VIETNAM 
i55'09. Frankeerzegels. 
1.200, 2.000, 2.500, 4.500, 

5.000, 6.500, 9.500,10.500, 
13.500,14.500,17.500, 
18.500 d. Bamboebladeren 
met drie verschillende bam
boelampen. 
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ig5'og. Vijftig jaar 'Ho Chi 
Min Trail', de weg naar de 
overwinning. 
2.000 d. Soldaten op Ho Chi 
Minhpad, de belangrijkste 
aanvoerwegvoor de revoluti
onaire troepen. 
87'og. Bidsprinkhanen. 
1.500,12.500 d. Resp. Mantis 
religiosa, Tenodera aridifolia. 

WALLIS EN FUTUNA 
45'og. Bloemen. 
Viermaal 55 F. Vier soorten 
bougainville. 

276'og. Karmelietessen
klooster. 
140 F. Portret Heilige Thérèse 
(18731897). 

WESTSAMOA 
io4'og. Wereldpostzegel
tentoonstelling zoog in China. 
$ I.. Pioenen en gebouw met 
leeuwenstandbeeld. 

ZUIDAFRIKA 
56'og. Kunstwerken in het 
Grondwettelijke Hof 
Velletje met tienmaal 
'Standard Postage'. Verschil
lende moderne kunstwerken: 
deel van tapijt 'The Benefit 
of the Doubt 2' door Mariene 
Dumas; familieportret 'For
gotten Family' door Penny 
Siopis; 'Bass Player' door 
Dumile Feni; 'Head' door 
William Kentridge; 'Hotel 
with Landscape' door Robert 
Hodgins; 'Freedom' door 
Cecil Skotnes; 'Discussion' 
met twee vrouwen door Wil
lie Besser; 'The Smoker' door 
Gerard Sekoto; 'Tethered 
Monkey' met silhouet van 
aap door Albert Adams; 'Blue 
dress 3' door Judith Mason. 
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i46'og. Wereldkampioen
schap voetbal 2010. 
Blok met 'International Air
mail Small Letter'. Figuren 

met een vuvuzela, een door 
ZuidAfrikanen gebruikt 
blaasinstrument ter onder
steuningvan de voetballers. 

it̂ "̂*̂ ^ 
i ?̂ ^ i vß 

^ ^ 

A\
<^': 
L ^ = 

f hl 
•jf- ' rNTERNOTimai ; 
"OiRMAIl S M A U lETTtR ; 

io7'o9. Edelstenen. 
Velletje met viermaal 'Airmail 
Postcard'. Sugilite, granaat, 
kristalkwarts, rodochrosiet. 
38'o9. Zee en kustvogels. 
Vijfmaal 'International Air
mail Small Letter'. Zwartrug 
zeemeeuw (Larus domini
canus), Kaapse aalscholver 
(Phalacrocorax capensis), 
Kaapse janvangent (Morus 
capensis). Jackass pin
guïn (Spheniscus demersus), 
zwarte scholekster (Haema
topus bachmani). 

*: Gebruikte afkortingen: 
ACRJ Associa^ao Co

mercial do Rio de 
Janeiro 

BID Banco Intera
mericano de 
DesaroUo 

G8 De Groep van 
Acht is een inter
gouvernementeel 
forum van acht 
vooraanstaande 
industriële 
staten (Duitsland, 
Italië, Verenigde 
State, Canada, 
Frankrijk, Groot
Brittannië, Japan, 
Rusland) 

Grupo 200 Samenwerkings
verband tussen 
negen Spaanspre
kende Zuid en 
MiddenAmeri
kaanse landen 
(Argentina, 
Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecua
dor, El Salvador, 
México, Paraguay, 
Venezuela) en 
Spanje. 

ICE Instituto Costar
ricense de Electri
cidad 

ILO International 
Labour Orga
nization, IAO; 
Internationale 
Arbeidsorganisa
tie 

Mercosur Gemeenschap
pelijke Economi
sche markt voor 
ZuidAmerika 

Sepac Small European 
Postal Admini
strations Coope
ration 

UPU Universal Postal 
Union/Union 
Postale Univer
selle/Universele 
Post Unie 

Unesco United Nations 
Educational 
Scientific and 
Cultural Organi
zation 

VN Verenigde Naties 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): 26i'og tot i42'io 
Jaar van de os/buffel/stier. 



SAMENSTELLING JEFFREY GROENEVELD, 
PURMEREND - REACTIES EN TIPS. 
JEFFR£YGROENEVELD@HETNET.NL 

CHARLES DARWIN, DE MAN 
VAN DE EVOLUTIETHEORIE 

Het gebeurt niet elke dag, 
dat de publicatie van een 
boek de bestaande wereld 
op zijn kop zet. Dat was 
wel het geval toen exact 
150 jaar geleden "On The 
Origin of Species" van 
Charles Darwin uitl<wam 
(i). Vanwege dit jubileum 
en de 200*̂  geboortedag 
van de man van de evolu
tietheorie is 2009 uitge
roepen tot het Darwin-
jaar (2). Op 12 februari, 
de verjaardag van Charles 
Darwin, werd Darwin-
dag (3) gevierd met tal 
van activiteiten, maar 
ook de restvan dit jaar 
wordt hij overal ter wereld 
herdacht. Darwin's 
geboorteland, Engeland, 
pakt met de uitgifte van 

596 

zes postzegels, een vel
letje, een grootformaat 
prestige boekje (4) en tal 
van gelegenheidsstem-
pels flink uit. Maar ook 
andere landen laten zich 
op filatelistisch gebied 
niet onbetuigd, al is het 
iets bescheidener. De 
Britse zegels hebben een 
aardigheid, waar ik u op 
wil wijzen: ze hebben 
de vorm van een puzzel
stukje en symboliseren zo 
de puzzel die Darwin wist 
te op te lossen door gege
vens uit diverse weten
schappelijke disciplines te 
combineren (5). 

Bijbel 
Charles Robert Darium werd 
geboren op 12 februari 

1809 in Shrewsbury, 
Shropshire (6). Hij was 
het vijfde kind van Robert 
Darwin, een rijke arts, en 
Susannah Wedgwood, 
dochter van de bekende 
porselein fabrikant. Hij 
kreeg de verhalen uit de 
Bijbel met de paplepel in
gegoten, want zijn ouders 
waren zeer gelovig. Het 
scheppingsverhaal werd 
hem als een vaststaand 
feit gebracht. 
Moeder Susannah stierf 
toen de kleine Charles 
nog maar acht was. Zijn 
vader stuurde hem toen 
naar een kostschool. 
Het was de nadrukke
lijke wens van Charles' 
vader dat zijn zoon in zijn 
voetsporen zou treden. 
Daarom vertrok Charles 
naar Edinburgh om me
dicijnen te studeren. Het 
was echter geen succes. 
Hij kon niet tegen bloed 

en verwaarloosde zijn 
studie. 

Theologie 
Als kind had Darwin 
al grote belangstelling 
getoond voor schelpen 
en mineralen, die hij 
driftig verzamelde. Verder 
toonde hij grote interesse 
in vogels en insecten (7). 
In Edinburgh leerde hij 
in zijn vrije tijd hoe hij 
dieren moest opzetten 
en tijdens het oefenen 
genoot hij van verhalen 
over de regenwouden van 
Zuid-Amerika, waar zijn 
leraar vandaan kwam. 
Darwin's vader maakte 
echter bezwaren tegen 
het nutteloze leven dat 
zijn zoon leed en vond dat 
hij dan maar theologie 
moest gaan studeren in 
Cambridge. Daar kwam 
hij in contact met de 
hoogleraar botanie, John 

Stevens Henslow. Zijn 
colleges natuurhistorie 
vielen zeer in de smaak 
en Darwin miste geen 
college. Dat betekende 
niet dat hij geen interesse 
meer had in de theologie. 
Integendeel, in 1831 deed 
hij examen en was een van 
de beste theologie studen
ten van dat jaar en het lag 
in de lijn der verwachting 
dat hij spoedig dominee 
zou worden. 

Op reis 
Henslow adviseerde 
hem om dat nog even uit 
te stellen en wees hem 
op een reis die kapitein 
Robert Fitzroy van HMS 
Beagle ging maken 
naar Zuid-Amerika (8). 
Fitzroy was op zoek naar 
iemand die hem tijdens 
de lange reis gezelschap 
zou kunnen houden, 
maar ook zelfonderzoek 
zou kunnen doen. Het 
contact werd gelegd en 
op 27 december 1831 
vertrok de Beagle voor 
een reis die uiteindelijk 
vijfjaar zou duren en zich 
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niet tot Zuid-Amerika 
zou beperlcen (g,io,ii). 
Overal waar de Beagle 
aanmeerde ging Darwin 
aan land om dan de 
plaatselijke geologie en 
natuur te bestuderen en 
te beschrijven. Het schip 
deed ook de Galapagos 
eilanden aan (12). Een 
jonge Galapagos reuzen-
schildpad nam hij mee 
naar Engeland en gaf hem 
vervolgens aan een vriend 
die ermee naar Australië 
ging (13). Daar Icwam 
het dier in verschillende 
dierentuinen terecht om 
pas in 2006 te sterven. 
Aangenomen wordt dat 
de schildpad het oudste 
dier ter wereld was, in elk 
geval in gevangenschap. 

Verschillen 
Darwin bracht tal van 
tot dan toe onbekende 
soorten in kaart (14,15, 
16,17), verzamelde ma
teriaal voor zijn collectie 
en schreef brieven naar 
huis. Hij ontdekte dat 
de vinken op de diverse 
Galapagos eilanden on-
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derling verschilden. De 
vorm van hun snavel was 
afhankelijk van het soort 
voedsel dat ze nuttigden 
(18). Deze vinken worden 
tegenwoordig aangeduid 
als Darwin-vinken en er 
worden veertien verschil
lende soorten onderschei
den. Darwin kwam op de 
Galapagos eilanden ook 
aalscholvers tegen die 
niet konden vhegen en 
trok de conclusie dat ze 
door gebrek aan natuur
lijke vijanden het vliegen 
verleerd waren. Ook 
hoorde hij van vissers dat 
ze aan landschildpadden 
konden herkennen van 
welk eiland ze l<wamen 
(19). Beladen met een 
schat aan informatie en 
materiaal keerde Darwin 
terug naar Engeland, waar 
hij de naar huis geschre
ven brieven gebruikte als 
basis voor een reisverslag 
dat in 1839 als "The Voy
age of the Beagle" werd 
gepubliceerd (20). 

Natuurlijke selectie 
In dat zelfde jaar trad hij 

in het huwelijk met zijn 
nicht Emma Wedg
wood. Het paar kreeg 
tien kinderen, waarvan 
er verschillende aan 
ernstige ziektes leden. 
De dood van de 10 jaar 
oude Anne kon Darwin 
slecht verwerken. Hij 
vermoedde dat de ziektes 
het gevolg waren van het 
feit dat hij met een naast 
familielid was getrouwd. 
Hij meed de kerk voort
aan en twijfelde aan 
het scheppingsverhaal. 
Darwin stortte zich op 
de bestudering van zijn 
vondsten in de hoop dat 
hij zijn ideeën over de 
evolutie kon bewijzen. 
Driftig correspondeerde 
hij met geleerden over de 
hele wereld om de puzzel 
te ontrafelen. Op 22 no
vember 185g werden zijn 
bevindingen gepubliceerd 
in het boek "On the Ori
gin of Species". Darwin 
beschreef er het principe 
van de natuurlijke selectie 
in en de gemeenschap
pelijke afstamming van 
al het leven (21, 22). 

De reactie van vakbroe
ders was overwegend 
positief, hoewel zijn oude 
leermeester Henslow 
Darwin's theorie afwees. 
Datzelfde deed ook de 
kerk, die natuurlijk niet 
kon toestaan dat er aan 
het scheppingsverhaal 
getwijfeld werd. Sa
muel Wilberforce, de 
bisschop van Oxford, 
ging persoonlijk naar een 
discussiebijeenkomst 
om de evolutietheorie 
aan te vallen. Toen hij in 
de verhitte discussie een 
verdediger van Darwin 
vroeg of die van vaders- of 
moederskant van een aap 
afstamde, kreeg de bis
schop als antwoord dat 
het beter was om van een 
aap af te stammen dan 
van een intelligent mens 
die de gaven van cultuur 
en bespraaktheid mis
bruikt om vooroordelen 
en leugens te verspreiden. 
Binnen tien jaar tijd werd 
Darwin's evolutietheorie 
algemeen aanvaard, maar 
tot op de dag van vandaag 
blijven er toch ook nog 

mensen vasthouden aan 
het scheppingsverhaal. 

Worm 
De laatste jaren van zijn 
leven werd Darwin ge
plaagd door ziekte, maar 
dat belette hem niet om 
onderzoek te blijven doen 
en te publiceren. Vlak 
voor zijn dood verscheen 
nog een boek over de 
invloed van wormen op 
de bodemvorming. In 
het satirische tijdschrift 
Punch verscheen naar 
aanleiding daarvan een 
cartoon met de titel "De 
mens is maar een worm". 
Het laat de evolutie van 
worm tot gendeman zien 
met Darwin als middel
punt (23). De cartoon is 
afgebeeld in het onlangs 
uitgegeven Britse prestige 
boekje. Charles Darwin 
overleed op 19 april 1882 
in zijn huis in Downe 
(24, 25). Hij werd tegen 
zijn wens in begraven in 
Westminster Abbey, waar 
alleen de allergrootste 
Britten een laatste rust
plaats krijgen. 
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AANGEBODEN 

www.motiefonline.nl Motiefpost
zegels met afbeelding. Pzh. Jansen. 
Telefoon 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wil<tor, 
Hodgesstraati3, 6135 CS, Sittard. 
Telefoon 046-4512751. E-mail robert-
u;ilrtor(3)home.nl 

Enkele exemplaren in uitstekende 
'postfris' conditie: Saoudi Arable 
1979 - voor de specialist nrs. 1224/25. 
1226,1229/30 en 1231/32 (Stanley 
Gibbons). De eerste drie (ook) in 
blokken van 4. Voor de hoogste bie
der. RHM. Bekker, Badhoevedorp 
Telefoon 020-6594862 Email bob(J) 
bekkercc.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer scher
pe prijzen Nederland -1- O.G., tevens 
collecties Europese landen. D.N. 
Sluis. Telefoon 0229-261611. www. 
stamps-dns.com 

Oude en nieuwe zegels van vele 
thema's en landen vindt u op www. 
oosteuropqfilatElic.nl 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle 
Europese landen 35%, FDC's, boek
jes etc. J. Römkens. Telefoon 045-
5462894. 

Frankeermachinesterapels op site 
u;uJu;.motiefstcmpcls.nI op thema. H. 
Suiveer. Telefoon 0598-321101. 

Republiek Indonesië voor al uw 
manco's, postfris en nieuwtjes. Be
perkte voorraad gestempeld/FDC's/ 
vellen en A-nrs. Info en prijslijsten: 
mennosnoek(3)hetnet.nl Telefoon 06-
14511744 of 02283-18267. Per post: 
M. Snoek, Verlaat 27,1601JW Enk-
huizen. 

Frankeergeldige Nederlandse 
postzegels zonder gom: 0.29, 0.44, 
0.78 50%. A. Bijholt. Telefoon 0515-
419146. 

Verzamelaars Nederland opgelet: ik 
verkoop mijn dubbele zegels, boek
jes, velletjes tegen een redelijke prijs. 
H. Sanders. Telefoon 073-6415306. 
Info: harrie.sanders@homE.nl 

Brazilië, Bund, Berlijn, DDR, Zw. 20-
25% cat.w. Gratis lijsten. R. Dorman, 
Fonteinkruid 37, 7772 ML Harden
berg. Telefoon 0523-272182. 

GEVRAAGD 

Grote collecties en partijen van de 
gehele wereld. Contante betaling. D. 
van der Toorn. Telefoon 070-3388427 
of 06-51118436. Bezoek aan huis. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de vereniging 
voor alle verzamelaars van Engeland 
en gebieden. Maak eens kennis, bel 
070-3860232, zie de website 
www.sgbritannia.nl Blad, meetings, 

4 grote veilingen, boekjes en veel ver-
zamelplezier. Join the club, see you! 

De Filatelistenvereniging Zuidelijk 
Afrika bestaat reeds ruim 20 jaar. 
Maak eens kennis met ons, 5 bijeen
komsten in Tiel, 5 veilingen, eigen 
blad, rondzend- en nieuwtjesdienst. 
Contributie 20,- euro. Inl. A.A. de 
Hilster. Telefoon 0344-661897. E-
mail tonjlor(ä)planet.nl 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 
06-51140411, 070-3460328 ofwww. 
jilrtalia.nl 

Contactgroep Frankrijk Verzame
laars (CFV), brieven en postzegels 
van Frankrijk en voorm. Franse Kol., 
eigen blad, veilingen, rondz., 4 bijeen
komsten p.j. in De Bilt. Contr. ig 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 de website 
www.cik.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 wel
kom. Inl. J. Bakker, telefoon 0523-
231210 ofjbal(ker(a) 
cbsdeujielcslâ .n! 

Spanje en/of Portugal? 4 x p.j. bij
eenkomst in Utrecht met veiling en 
kwartaalblad. Bel H. Veen, telefoon 
079-3611910. www.ksp-iberia.nl 

Gabriel, al 60 jaar dé unieke thema
tische vereniging voor verzamelaars 
van religie en kunst verband hou
dende met bijbel en christendom. 
Kent u ons nog niet? Kijk dan eens op 
uju)u).äabneljila.nl of bel mevr. Meeu
wenoord, telefoon 030-6918335. 

39' Grote veiling van PV Onder de 
Loupe Noordwijk op zaterdag 7 
november 2009.1000 Kavels w.o. 
veel klassiek Nederland, Engelse- en 
Franse Koloniën. Info en catalogus: 
J. Ooms, telefoon 0252-373632 of 
e-mail veilingmeester@onderde-
loupe.nl 

De Vereniging van Postzegel Ver
zamelaars Almere organiseert 
op zaterdag 31 oktober 2009 een 
Postzegeldag van 10.00-tot 15.00 
uur in O.S.G. De Meergronden, 
Marktgracht 65 te Almere-Haven. 
Veel eurocentboeken, gratis taxaties 
en handelaren. Inlichtingen: telefoon 
036-5341427. 

Postzegel, Ansichtkaarten- en Mun-
tenbeurs zaterdag 31 oktober NVPV 
afd. Bodegraven 9.30 -16.30 uur in 
Rijngaarde i, Dronenwijk, Bodegra
ven. Semihandelaren aanwezig en 
ruiltafels. Semihandelaren in post
zegels, munten en ansichtkaarten 
kunnen nog huren 5 euro per tafel van 
120 - 80. D. Verwoerd, telefoon 06-
53260579. 55 Jarig bestaan jubileum. 
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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 adies de cd-rom 

moet worden gezonden. Met de toezending kan enige tijd gemoeid zijn. 

De Ruiter BV 
Numismatiek & Filatelie 

Nieuw: Port Betaald zegels 
Provincie Utrecht 

Vijf verschillende 
zegels 3,75 
FDC 7,95 PORT 8ETAALO * 

MÉÉMAAMAÉÉlÉÉAlMèMti 

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

Postzegels-Munten-Bankbiljetten 
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http://www.ksp-iberia.nl
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http://www.VerzamelaarsMarkt.nl
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DEZE MAAND VERWACHT; 
AUSTRALIË GROOT MALTA GROOT, OOSTENRIJK GROOT, 

FRANKRIJK GROOT, ZWEDEN, IERLAND GROOT, NOORWEGEN MISSIE, 
BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS. 

ZOJUIST WEER BINNEN GEKOMEN; 
IERLAND MISSIE MET ENGELAND WAARONDER HOGE 

WAARDEN EN ANDERE LANDEN. 
Ikg NU 16,°° 
5kg NU 70,°° 

AANBIEDINGEN VAN MAAND: 

I - 250gr. groot # l i i ^ ^ H U ^ 
^ 250gr. groot ^ MALTA # ^^^' "̂ '̂ '̂® 

^GRIEKENLAND"--™ 17» ^ U.S.A. _f 
-27.« ^^/-r^^-j^L^ 

WIJ ZUrTAANWÉZlG OP DE POSTEX IN APELDOORN, MET EEN 
GROTE VOORRAAD GESTEMPELD WEST EUROPA LOSSE VERKOOP. 

LAND OMSCHRIJVING 100 gr 250 gr 500 gr 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx gx 5x lOx AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 9,00 21,50 39,50 
L 4 / 8 16 BLZ WIT 6,40 5,50 5,25 5 00 4 75 BELGIË GROOT ASSORTIMENT 14,50 34,00 
L4/16 32 BLZ WIT 9 90 8 00 7,50 7 00 6 75 CANADA GOEDE MODERNE MIX 21,50 50,00 - - -

.^^uL^ïvii y,yu u,w /,jv / ,w u,/j DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 9,00 21,50 39,50 
1 4 / 2 4 48BLZW1T 15,20 12,25 11,40 10,70 10,20 DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 
L 4 / 3 2 64 BLZ WIT 19,60 14,50 13,50 13,20 12,75 HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00 
wrTTE BOEKEN MFT TUSSFNSTROOK 1 00 PHJ STUK niiiicnFR ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 11,00 25,00 49,00 
^ ^ f . ! .T .^^^ !^ ; f.! .T ..o ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22,50 55,00 - - -
LS 4/8 16 BLZ ZWART 7,20 6,50 6,25 6,00 5,50 p^R^ER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 50,00 - - -
LS 4/16 32 BLZ ZWART 11,50 10,00 9,50 9,00 8,50 FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 10,00 23,50 45,00 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 18,00 14,50 14,00 13,50 12,90 FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00 68,00 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 21,60 18,00 17,00 16 60 16 00 FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 17,50 40,00 -
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA GRIEKENIAND LEUKE MIX MET NIEUW 14,00 32,50 - - -

IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 [EËGf lg^@öa iCa \ ^M2 f f i §OT0CM^ INDONESIË MODERNE MIX T/M 2006 17,50 42,50 - - -uuv_/uuL^ v ^ v ^ u u t / u u uuuu^^^ijuxj j ^p^ j ^ LEUKE MIX MET NIEUW 14,50 33,50 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75 KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 29,50 
1KIIO <:TPnKFN7WAl?TnFRIAMrn Kill Anno LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 -
IMLU SlKU^tN^WAKl urbL«Ni.u NU W.w LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 
2S0GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00 (V̂ ALTA LEUKE MODERNE MIX 8,50 19,50 

NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 
IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00 NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 

OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 22,50 — 
BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 15^^^?^^'^ ^EUK MET KLEINE WNDEN 13,50 32,50 62,50 

THAILAND MODERNE MIX 12,50 30,00 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU 95,00 U S A LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 

WERELD VEEL LANDEN LEUK 11,00 25,00 49,00 
9 KILO MISSIE U.S.A. NORAAAAL 165,00 NU 140,00 WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 12,50 29,50 55,00 

IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,50 79,00 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10,00 23,50 45,00 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 15,00 35,00 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19,00 42,00 - -

mailto:Bredenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 
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Ij ons aan, 

l/v ww.va n d iet ëïïTn I 

Maandag 14 september 2009 vanaf lo.oo tot 17.01 

Dinsdag 15 september 2009 vanaf 10.00 tot 17.00 uur 

Woensdag 16 september 2009 vanaf 10.00 tot 17.00 uur 

Donderdag 17 september 2009 vanaf 10.00 tot 17.00 uur 

Vrijdag 18 september 2009 vanaf 10.00 tot 17.00 uur 

Zaterdag 19 september 2009 vanaf 10.00 tot 16.00 uur 

Zondag 20 september 2009 vanaf 12.00 tot 16.00 uur 

Maandag21 september 2009 vanaf 10.00 uur doorlopend 

Dinsdag 22 september 2009 vanaf 10.00 uur doorlopend 

Veilingdagen veiling 615 in de veilingzaal van Van Dieten 

Zitting 1 

Zitting 2 

Zitting 3 

Zitting 4 

maandag 21 september 200913.00 uur stipt 

maandag 22 september 200919.00 uur stipt 

dinsdag 22 september 200913.00 uur stipt 

dinsdag 23 september 200919.00 uur stipt 

Inzenden veiling 616 (18 & 19 januari 2010) 

kan doorlopend tot medio november 2009 

Heden veiling 615 tevens digitaal op www.vandieten.nl 

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 oud directeur van 

Van Dieten, 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! 

lm I 

Lylantse Baan 3 - 2908 LG Capelle aan den IJssel 
Tel. 010 284 55 60 - fax 010 284 55 65 - info@>vandieten.nl 

(Hoo fdweg gebied XL • Naast a f / op r i t 16, A20) 
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