
i ^ ^ ^ 
'm ^ ^ 

"200 KK' 

iw*it5wp<5>t:^";ä''" 

■~^^^<mr I I ^ ^ i| 

NUMMER 

« M B 

.9 
'Ä»i 

^ ^ 

100 JAAR LUCHTVAART 



D E NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 

GROTE INTERNATIONALE VEILING 

5, 6 & 7 NOVEMBER 2009 
waarin opgenomen collectie Buitenlandse poststukken van het Museum voor Communicatie 

5 november donderdag 19.00 uur: 
6 november vrijdag 19.00 uur: 
7 november zaterdag 10.30 uur: 

Wereldcollecties en dozen Buitenland 
Buitenland, losse kavels en collecties A t/m Z 

Nederland en Overzee, losse kavels, 
posthistorie, collecties en dozen 

KIJKDAGEN 
1 november zondag 11.00-16.00 uur 
2 november maandag 10.00-16.00 uur 
3 november dinsdag 10.00-16.00 uur 

4 november woensdag 10.00-20.00 uur 
5 november donderdag 10.00-16.30 uur 
6 november vrijdag 10.00-16.30 uur 
7 november zaterdag 10.00-14.00 uur 

voor taxaties/inzendingen dagelijks geopend tussen 10 en 16 uur 
leeuwenveldseweg 14 1382 LX Weesp 0294-433020 info@npvnl 

tevens iedere twee weken internetveiling: www.ecosta.com 

CATALOGUS NU ONLINE "»-"ïa?̂  

WWW.NPV.KT 
,_«i.%., 
-'?.^,.,%>% 
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http://www.ecosta.com
http://WWW.NPV.KT


ID U T C H STAMP 2 0 0 0 

Klassiek 
is onze passie 

1852 - 1940 
Exclusieve stukken, eenheden, blokken van 4 en rariteiten. 

Met name postfris en ongebruikt. 

L -1 Jz :Si _' :'€ iĵ « £ j J:J12L'.r 1' J 

::f|||t 

Gespecialiseerde voorraad van: 
Nederland Portugal 
Overzeese Spanje 

gebiedsdelen En diverse 
Frankrijk andere landen 

g nodigen we u uit om te komen kijken 
WK wnze stand op de Postex of in onze nieuwe 
winkel aan de Maanderpoort 11 te Ede. 
Tel. 0318-610334 
E-mail postzegeis@dutchstamp.nl 

Neem in ieder geval 
onze nieuwe uitgebreide 
verkoopcatalogus mee! i03 

mailto:postzegeis@dutchstamp.nl
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Waarom (nu) inzenden bij Van Dieten? 

• Nog alti jd internationale toppri jzen 

• Postzegelveilingen sinds 1892 

■ Internationaal behorend to t Top 10 

• Best mogelijke presentatie in catalogi 

• Onovertroffen webpresentatie 

• Optimale en accurate omschrijvingen 

■ Alles voor een absolute topopbrengst 

Inbrengen van uw Collectie op ons kantoor of bij u 
aan huis to t 1 november 2009 voor veiling 616 op 
18 en 19 januari 2010 

NEDERLANDSE 
pOSTOESCHlEDENtS 

°"HENETHE„J^o, 



ETEN 
EILINGEN 

ANNO 1 8 8 6 

ergrondinformat ie • voorwaarden • afbee ld ingen • gebru iksvr iendel i jke websi te 

Van Dieten garandeert u altijd de beste zorg voor en de hoogste netto opbrengst van uw dierbare collectie 

• door variabele commissie van maximaal 20%, gebaseerd op specifieke kenmerken van inzending 

• door inzetten van de beste filatelistische experts, intern en extern, in binnen en buitenland 

• door veilen van specifieke stukken op buitenlandse topvei l ing mits dat t o t hogere resultaten leidt 

• door verzorgen van solide en betrouwbare taxaties als minimum indicatie van verwachte opbrengst 

• door permanent adequaat persoonlijk en camera toezicht t i jdens openbare kijk en veil ingdagen 

Van Dieten t reedt uitsluitend op in het uitdrukkeli jke belang van haar inzenders en opdrachtgevers. De 

zorgvuldige presentatie van het aangeboden materiaal biedt potentiële kopers ruim voldoende informatie 

om weloverwogen te kunnen bieden. Dit staat garant voor de best mogelijke opbrengsten. De openbare 

veiling van Van Dieten word t in hoofdzaak bepaald door particuliere kopers en verzamelaars. 

■ Ruim 50.000 inzenders gedurende 615 veil ingen in een periode met maar liefst 118 jaar historie 

• Groots mogelijke klantenbestand van 43.500 actieve en bestedende nationale en internationale filatelisten 

" * ^ Van Dieten Postzegelveilingen, al In drie eeuwen t o t uw dienst! 

y ' Lylantse Baan 3  2908 LG Capel le aan den Ussel _^ 
f f t * l u o ^ ^ j j j l T e l . 0 1 0 284 55 6 0  f a x 0 1 0 284 55 6 5  i n f o @ v a n d i e t e n . n l ^ 
.^..™ l l V I l f . (Hoo fdweg g e b i e d XL • Naast a f / op r i t 16, A20) 
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GROTE ALGEMENE VERZAMELBEURZEN 
MET RUIM AANBOD FILATELIE ! ! 
Meer dan 200 m tafel / open 09.30 16.00 uur 

HENGELO DRACHTEN 
ZO 18 oktober za 14 november 
Hotel van der Valk Fries Congrescentrum 
Bornsestraat 400 Oprijlaan 3 

(Nabij A7, Afrit 29) 

Info 0505033926 ('s avonds) of via website 

WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) Canada = 

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

€ 0,30 per 1 CAD. 
€ 0,08 per 1 DKK. 
€0,06 per IFF. 
€ 0,65 per 1 GBP. 
€ 0,40 per 1 GBP. 
€0,35 perl SFR (vanaf 1996) 
€ 0,40 per 1 USD. 
€ 0,05 per 1 ZWKR. 
€ 0,40 per 1 SFR. 
€ 0,80 per 1 euro. 

Rabatt boekjes Zweden tussen 1979 en 1990 5,00 netto per boekje, 
(losse iegels 0,25 per stuk) 
Alle zegels dienen met gom te zijn. Geen port en dienst zegels. 
Overige landen op aanvraag. Prijzen onder voorbehoud van valuta-schommUngen^ 

U kunt uw frankeergeldige postzegels aanbieden 
op onze stand tijdens de Postex 2009 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

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

GR0ENLANDIJSLANDF1NLANDÄLAND 
POSTFRISGEBRUIKTPOSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 

BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

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

www.librenphilatelie.com 
Postfris, (on)gebruikt en FDC's 

Antillen 
Aruba 
België 
Curacao 
Duitsland 

Frankrijk 
Groot Brittannië 
Neiderland 
Oostenrijk 
(Rep.)Suriname 

email: Iibren2@planet.nl 
libren(§)home.nl 

Telefoon: 0455245256 

60i 

P o s t z e g e l v e i l i n g J . J . d e B r u i n 
organiseert 2 x per |aar een postzegel en muntenveiling in De Voorhof te De Bilt. 
De gratis veilingcatalogus Is verkrijgbaar op aanvraag, liefst schriftelijk of per fax. 
Inleveringen worden gaarne geaccepteerd 
Onze volgende velling wordt gehouden op 14 november 2009. 

Postzegelvelling |.|. de Bruin, Willem van Mechelenstraat 15, 3817 BB Amersfoort. 
Tel.: 0334632342. Telefax: 0334635063. Email: lJdebruin@yahoo.com 

Wij zijn gediplomeerd veilinghouder, Lid van de federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders 
m Roerende laken (TMV) en register veilinghouder 

UW postzegelhandel op internet 
• postzegels 

^^V • albums 
I • catalogi 

• telefoonkaarten 
• verpakkingsmateriaal 

• Compleet overzicht Dave 
en Importe albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
importa insteekboeken 

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

• Franco vanaf 75,00 euro 

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

waaronder Davo luxe landalbums 
te l : 010476.81.75  fax: 010476.80.48 

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

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

ansichtkaarten  alle andere verzamelingen 

Veilinghuis "De Voorstraat" 
Voorstraat 23  8011 MK Zwol le 

Tel. 038  4211045 daags 08.30 tot 16.00 uur 

Tijdens de Postex hebben wy veel nieuwe aanbiedingen in o.a. 
kilowaar voor u van diverse landen. Natuurlijk zijn er ook onze 
Leuchtturm stockboeken vooreen zeer aantrekkelijke prijs. 
Postzegels van zowel binnen als buiten Europa, zijn bij ons op stock 
in postfris afgestempelde uitvoering. Ook thematische zegels 
behoren tot onze specialiteit, net zoals de ruime sortering catalogi 
voor landen en motieven. 
Kijk ook eens op onze website en webshop: www.eeertzenohiUitelie.nl 
Hier treft u ook de beursagenda met alle locaties waar wij u tot dienst 
kunnen zijn. Elektronisch betalen is b^ ons mogelijk. 

Geerizen Philatelie 
Prins Bernhardstraat 11 
3466 LR WAARDER (nl) 
Tel: 00 3134S S015S2 
Fax: 0031348434602 
Lid van IFSDA en NVPH 

Mobiel: 00 316S3447302 
e-mail: eeertzen.vhila@wxs.nl 

NIEUWE MICHEL CATALOGI 
GROOT BRITTANNIË SPECIAAL 2009/10 
HANDBOEK FELDPOST 193745 5e editie 

13 november: CHINA 2009/10 1 ,3 3^, gg ^ ̂  4" 
4 decennber: JAPAN 2009/10 J 

SOFT EUROPA VERSIE 9, C D primeur 
alle data en afbeeldingen van de 7 Europa delen, 
die in 2009 zijn verschenen 

2009 
69,80 
69,80 

5 2 , 

5 2 , 

49,80 

■ Postngclshoiu 
Wij staan op de i P O S T E X S009 in Apeldoorn, met vele aantrek

kelijke aanbiedingen, o.a. 'overjarige' MICHEL catalogi van Duitsland, 
Europa en Overzee 

auf der heide 
www aufderheide nl  email aufderheide@hetnet n 

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

http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
http://www.librenphilatelie.com
mailto:Iibren2@planet.nl
mailto:lJdebruin@yahoo.com
http://www.eeertzenohiUitelie.nl
mailto:eeertzen.vhila@wxs.nl
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie in Den Haag. Inhoud 
De officiële mededelingen van de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M 
Koninklijke Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen KNBF en de Uit de wereld van de filatelie 
pagina's van De Posthoorn vallen buiten 620/621 
verantwoordelijkheid van de redactie. Nieuw op het p o s i a n t o o r 

^'^ft^^^^i^^''- De'Posihöörn 
Frits Nlio AlJP , ,c ,r cc 
Postbus 84,3645 ZKVinkeveen ; : ■■■■;•• : " " ;  V , 624;625;626/627 
Telefoon 0651536872 loo jaar gemotoriseerde luchtvaart in Nederlan 

' 0297213090 628;629;630/63i 
Email: fiiatelte@kpiimail.nl Maximafilie 
Website: uiUJUi.tiefilatelie ni 632 

Postzegelboekjes 
Advertentieverkoop: 634/635 
Bureau de Troye Postwaardestukken 
Prieelvogelweg 5,1349 CG Almere 636/637 
leanine de Troye Postex Special 

S i e l r It^ \\ ïl •• .:;■•■■;: 638,639/640 
info@bureaudetroae.til Aerophilatelie 

041 
Abonnementen en bezorgklachten: Drukker Boom 
Abonnementenland 642 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest Luchtpostnieuws 
Telefoon: 0900ABOLAND 650 

(09002265263) Wij lazen voor u 
Telefax: 025131 04 05 652/654 
Mutades: viauiujui.aboiand.tii Mr X afsluiting 

A d r S : | Ä g e e f t u o p a a n d e Se'ee^s^e c A i e ï ë g ^ i TZTZ 
secretaris van de vereniging waarvan u ö " " j ' •*"" 050/059/000/001 
lid bent. Individuele abonnees zenden Bondspagma s 
hun adreswijziging aan de administra • 662/663/664 
tie (zie 'Abonnementen'). Verzamelgebied Nederland 

666/667 
*Hüe word ik abonnee?' Verzamelgebied België 
Er zijn twee abonnementsmethoden: 668 
1. een collectief abonnement: BeïasUngzegeis indeiSeëe'uvv 
U kunt lid worden van een vereniging 670/671 
die bij'Filatelie'IS aangesloten; het Fi ' iarei iascheëvënëmëntenën's tëmpëis 
abonnementsgeld maakt dan deel uit ^ fi /fi 
van uw verenigingscontributie. :; : ■" 072/073 
2. een individueel abonnement: Verenigingsadressen 
hiervoor kunt u zichm.u.V. België 074/675 
aanmelden bij Abonnementenland Lezerspost 
in Uitgeest (zie 'Abonnementen') 677 
voor € 27. (Nederland), € 44.20 Nieuwe uitgiften 
(buitenland, standaard) of €66.50 678/679/680/681/682/683/684 
(buitenland, priority). Een individueel Thematisch panorama 
abonnement gaat per de eerste van 686/687 
een willekeurige maand m; het loopt Kleine annonces 
minimaal een jaar (11 nummers). c 
Abonnementsbeeindiging: zie'Opzeg " 
ging abonnement'. 

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

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

Losse nummers: 
Nummers van de lopendejaar^an^ 
kunnen (mits voorradig) voor € 2.50 
per nummer (inclusief porto) worden 
besteld via postgiro 8591403 van 
Abonnementenland in Uitgeest; 
vermeld de gewenste editienummers 
en uw volledige adres. 

Bestuur: 
voorzitter; 
G.C. van Balen Blanken AIJP 
secretaris. 
Drs. S.W.D. Veenstra, Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester; 
H.P.G. van der Lienden 

Copyright: 
© 2009 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer: 
32.000 exemplaren 

ISSNnummer: 01663437 

Filatelie 
100 jaar luchtvaart 628 
Aan de hand van 

de TNTPost
emissie over 

de eerste 
gemotoriseerde 
vlucht aandacht 

voor 100 jaar 
luchtvaart in 
Nederland. 

Eerste Charlottezegel 
658 

De lange weg naar 
de introductie van 

de Luxemburgse 
Charlotte 

postzegels. 

Belastingzegels 670 
BijJI^ggrgggin^ 
Dit jaar is het loo jaar geleden, dat het 
eerste gemotoriseerde vliegtuig in het 
Brabantse EttenLeur opsteeg en weer 
landde. Ook de KLM viert deze maand 
zijn 90jarige bestaan, evenals het 
Nederlands Luchtvaardaboratorium 
NLR en Foldcer zou oolc go jaar hebben 
bestaan. De 48e Dag van de Aerophila
telie staat geheel in het teken van deze 
gedenkwaardige evenementen. 

Advertentieindex 

De invoering van HBF
de zegelbelasting ^ f ■
in 1624 op akten f * 

compenseerde 
de hoge 

oorlogslcosten. 

Ackermann 612 
Apeldoornse, d e p z h 665 
Auf der Heide 606 
Berg, Joke van den pzh 651 
Bijl, v.d., pzh 6go 
Bouscher, Ronald 646/647 
Brabantse postz. + m.veiling 655 
Bredenhof postz. imp 691 
Bruin, J.J. de, pzv. 606 
ColIect4all 614 
Dieten, v. pzv 604/605 
Dutchstamp 603 
Felzmann, Ulrich Auktionen 689 
Filagent Nederland 685 
Friesland pzvereniging 665 
Geertzen Phil 606 
Haarlem, J. v. pzh 612 
Herscheit, Ron 606 
Hertog, Karel den, pzh 617 

Hertogpos t20io 
Heuvelv.d . ,M.pzh 
Hollands Glorie pzh 
Huls 
Importa 
Leopardi, pzv. 
Leuchtturm 
Libren Philatelie 
Lodewijkpzh 
Lokvenv., Filatelie 
Meinhardt, P.W. 
Nederlandse De, pzv. 
Neef, depzh 
Nijs de, Wim pzh 
NVPH 
Overijsselse Postzegelveiling. 
Philamunt 
Postbeeld 
Postex 

..655 

..654 
,.612 
,.669 
,.633 
„644 
„669 
„606 
.669 
,.614 
.676 
,.602 
,.616 
,.665 
.623 
.688 
.615 
,.665 
.692 

Poststempel Het 606 
Postzegelhandel Crimpen 608/609 
PPC 645 
PSvL Consultancy 669 
Rietdijk Postzegelveiling 690 
Ruiter de, pzh 613 
Safe Nederland 676 
Sandafayre 651 
Smits Philately 610/611 
Stamps ONS 616 
Tieman, Willem Postzegelhandel .... 6i8/6ig 
TNT Post 643 
Triest, van pzh 655 
VeiUnghuis De Voorstraat 606 
Vergossen, Ruud Fil 606 
vliet, van, pzh 651 
WBEvenementen 606 
Wiggers de Vries, pzv. 648/649 

ADVERTEREN? Bel voortaan Bureau de Troye! 
Telefoon 0365384528 

Het maandblad Filatelie is Oficial Partner van de AIJP (Association Internationale des Journalistes Philatdiques) en lid 
van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschriften). 

,607 
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postzegelhandel 

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

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

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

Marcel Steenhuis Clemens Smits 

. «««i.^ouBMaianiMiniaKMiuaiMBiWK«.!! 

Postzeqelhandel CRIMPEN B.V. 

mailto:pzhcrimpen@xs4all.ni


Postzegelhandel CRIMPEN ̂  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 

Monnenteel 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 l<open wij diverse landen onder nominaal: 
80% van nom. Bundesrepubliek in Euros 
60% USA, Japan, Zwitserland, Singapore, Hong Kong, Engeland, Taiwan, 

Denemarken 
50% Hongarije (na 1990) 
45% Zweden, Nederland, België, Frankrijk, Italië, Canada, Australië 
35% Monaco, Spanje, Finland 
30% Guernsey, Jersey, Isle of Man, Frans Andorra 
25% Nederlandse Antillen 
20% Faroër 
Voor ui tgebreide li jsten met nog veel meer landen, kunt u ons el 

e-mai l sturen pzhcr impen@xs4a l l .n l 

(alleen frankeergeldige zegels met gom, prijswijzigingen voorbehouden) 

Commissie: 
Wij bieden u ook de mogelijklneid 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) 

^J'J^ . ^-i v^^ i-*« ? *'' . 

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

mailto:pzhcrimpen@xs4all.nl
mailto:pzhcrimpen@xs4all.nl


Smits Philately W^ 
Amsterdamse^traatweg 404 - 3551 CX Utrec|it^ 

Tel.: 030-S^43|f 10 (24 uurs be^teliijn) 
info@filateiie.net - Bank: ^A%ßf.37Q / Giro: 7227081 ^ ; i%. 
liPliPi^^i^TfilE.NET - W^lii,53fpil»S}OilTH^^^ 
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12278 Ajman 1964-1972. Prijs: € 225,00 
Vrijwel complete, gebruikte collectie Ajman 1964-1972 in groot Yvert album 
12316 Albanië 1913-1978. Prijs: € 300,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Albanië 1913-1978 in Schaubek album Collectie 
bevat veel beter materiaal zoals (Mictiel no's) 104-110* 117*, 623-626** (2x), 627-629**, 959-
966**, 967-972** 994-1003**, 979-981 **,982-987**, blok 25*, 29*, 30*, etc 
12260 Albanië 1992. Prijs: € 225,00 
Stockblad met 17 postfrisse exemplaren Michel blok 97, Albanië 1992 Cept blok Cat waarde 
1275 euro 
12221 Antigua en Redonda 1937-1984. Prijs: € 300,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie Antigua en Redonda 1937-1984 in twee blanco Davo al
bums Veel matenaal, waaronder ook veel motief senes 
12277 Arabische Staten. Prijs: € 425,00 
Gebruikte collectie Arabische Staten in groot Yvert album Bevat Fujeira 1964-1971 met ook 
'gouden' zegels op bnef. Ras al Khaima 1964-1968, Sharja 1963-1968 en Urn al Qaiwan 1964-
1968 Zelden aangeboden 
12189 Argentinië 1858-1984. Prijs: € 1.150,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Argentinië 1858-1984 op blanco bladen in klem
band Collectie bevat veel beter materiaal, waaronder veel goed klassiek goed luchtpost (inclu
sief goede Zeppelins), lokaalpost etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
12327 Barbuda. Prijs: € 170,00 
Insteekboek met een postfrisse collectie Barbuda en Antigua Voornamelijk zeer modern matenaal 
12191 België 1850-1970. Prijs: € 850,00 
Postfrisse en ongebruikte (tot 1900 gebruikte) collectie België 1850-1970 in 2 Davo luxe al
bums Collectie IS goed gevuld en bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) 127* 139*, 
145-158* (2 fr klem dun plekje) 191-203*, 235-243*, 244-249*, 275*, 287*, 291-297*, 315-
321*, 342-343*, 344-346*, 432**, 909-913*, 941-946*, 947-948*, 992-994*, 995-1000*, blok 2*, 
4*, 5(*), 6,23* etc Zeer goed gevulde collectie, iets gemengde kwaliteit 
12305 België en Belgisch Congo. Prijs: € 150,00 
Twee kleine stockboekjes met gebruikt en ongebruikt matenaal van België en Belgisch Congo 
Bevat o a klassiek België, pubs van België, klassiek Belgisch Congo etc Leuk avontuur, hoge 
cat waarde' 
12263 België. Prijs: € 950,00 
Insteekboek met een voornamelijk postfrisse stock dienst en spoon/vegzegels van België Bevat 
o a 10x SP 378-398** (cat waarde 1600 euro) Tevens ca 8000 Bfr nominaal (ca 200 euro) 
12274 Blokken. Prijs: € 475,00 
Dik stockboek met ca 400 postfrisse blokken van de hele wereld Zeer gevarieerde samenstel
ling, mooie kwaliteit, hoge cat waarde 
12303 Bund Heuss. Prijs: € 450,00 
Klem stockboek met postfnsse en gebruikte zegels van de Heuss serie van Bund Bevat combi
naties, pubs, Heftchenblatter etc Cat waarde ca 3000 euro 
12330 Bundespost 1952-1974. Prijs: € 140,00 
Dik stockboek met een uitgebreide, gebruikte stock Bundespost 1952-1974 Stock bevat ook 
beter matenaal uit de eerste jaren Ook veel zegels met velrand aanwezig 
12328 Centrafricalne. Prijs: € 100,00 
Insteekboek met een voornamelijk postfnsse collectie Centrafncaine waaronder ongetand ma
teriaal en 31 Epreuves de Luxe 
12275 Cept meelopers vellen. Prijs: € 280,00 
Map met ca 600 postfrisse vellen meelopers van Europa Cept Bevat o a Joegoslavië 
Gibraltar etc Zeer hoge cat waarde' 
12201 DDR dienst. Prijs: € 375,00 
Doos met ruim 400 bneven met dienstzegels A, B en C van de DDR Meeste brieven m goede 
kwaliteit Zeer mooi kavel voor de specialist 
12264 Denemarken. Prijs: € 450,00 
Gebruikte collectie Denemarken in 2 stockboeken met veel klassiek matenaal Collectie bevat 
veel doubletten, hoge cat waarde' 
12306 Denemarken. Prijs: € 475,00 
Klem insteekboek met klassiek matenaal van Denemarken Bevat o a een leuke sectie num-
merstempels Hoge cat waarde' 
12266 Diverse landen postfris. Prijs: € 400,00 
Album met postfns materiaal van diverse landen Bevat o a China (Michel 1484-1485 7x, 1927-
1932 16x, 1991-1994 6x 2009-2012 16x, 2273-2276 6x, blok 35 (26x), 36 (26x), 40 (16x) 51 (16x), 
52 (16x), Spanje, Oostenrijk Luxemburg, Taiwan speciaal boekje met 1963-1964 ongebruikt etc 
12334 Diverse landen. Prijs: € 250,00 
Stockboek met voornamelijk postfns matenaal van diverse landen Bevat o a Belgisch Congo, 
Spaanse kolomen, ongetand Libena, Mongolië, Nederlandse Antillen etc 
12318 Diverse motief. Prijs: € 100,00 
Stockboek met divers, voornamelijk postfns, motief materiaal Bevat matenaal van Arabische Staten 
12226 Dominica. Prijs: € 225,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Dominica in 2 stockboeken Zeer veel matenaal met betere se
nes en veel motief senes en blokken 
12253 Duitse Zones/Saar 1945-1949. Prijs: € 800,00 
Vrijwel geheel gebruikte collectie met zeer veel betere uitgaven wo Am zone met goed band
en netopdrukken Hannover Messe blokje gebruikt, Russische zone Mecklenburg toppers, 
Franse zone vrijwel compleet gebruikt (zonder blokken), Saar 1957-58 vrijwel compleet gebruikt 
zonder blokken etc etc in Leuchtturm album Enorme cat w 
12282 Duitsland. Prijs: € 950,00 
Dik Importe winkelboek met divers matenaal van Duitsland Bevat veel eigenaardig en beter 
matenaal zoals (Michel no's) Reich 423, 424 (2x) 455 Bund 116 (6x), 139 (3x), 140 (4x), 
Berlijn 20 (keur Schlegel), 61-63*, 63 (6x), 110-111** Saar 122-125*, Karolinen 18, etc Verder 
wat leuk matenaal van andere landen, o a Frankrijk Zwitserland etc Zeer hoge cat waarde' 
12231 Engeland 1953-1977. Prijs: € 200,00 
Zo goed als complete, gebruikte collectie Engeland 1953-1977 in blanco album Collectie bevat 
ook fosfor senes 

12312 Engeland. Prijs: € 560,00 
Doos met 17 steekkaarten met postfns en gebruikt Engeland, met brugparen, port en een black 
penny (1840) Hoge cat waarde en veel nominaal matenaal 
12185 Engelse koloniën In Oceanië. Prijs: € 600,00 
Voornamelijk postfrisse en ongebruikte (iets gebruikt) collectie Engelse kolomen in Oceanie 
Bevat o a Papua Solomon Islands, FIJI, Pitcairn Tokelau etc 
12333 Engelse koloniën. Prijs: € 550,00 
Insteekboek met een voornamelijk postfnsse collectie Engelse kolomen Collectie bevat zeer 
veel materiaal, waaronder Rhodesie, Papua Nieuw Guinea, Sierra Leone, Seychellen, Jersey 
complete vellen etc 
12296 Engelse koloniën. Prijs: € 850,00 
Klem kratje met 11 kleine voorraadboekjes met divers materiaal van Engelse kolomen, waaron
der leuk Malta en Hong Kong Bevat tevens wat Franse kolomen 
12190 Europa 1870-1960. Prijs: € 750,00 
Ordner met divers beter materiaal van Europa 1870-1960 Bevat zegels en bneven van o a 
Duitsland, Nederland, Zwitserland, Engeland etc Veel ongewoon matenaal, raar kavel 
12209 Europa CEPT. Prijs: € 300,00 
Stockboek met ca 250 postfnsse velletjes van Europa CEPT Bevat o a Cyprus, Faeroer, 
Turkije, Gibraltar, Malta etc Koopje' 
12270 Europa. Prijs: € 375,00 
Groot oud Yvert album met een collectie Europese landen Veel materiaal 
12206 Europese landen. Prijs: € 430,00 
Stockboek met postfris, ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse Europese landen Bevat 
veel matenaal waaronder ook betere series van o a Griekenland, Malta Spanje, Liechtenstein, 
Luxemburg etc 
12301 Frankrijk. Prijs: € 2.050,00 
Doos met 57 steekkaarten met een postfrisse, ongebruikte en gebruikte handelarenvoorraad 
van Frankrijk Bevat o a veel klassiek matenaal, 262* (2x), luchtpost, port, blok 3* (zeer lichte 
piakkerrest) etc Tevens collectie CFA Hoge eat waarde 
12194 Frans Guyana 1892-1947. Prijs: € 350,00 
Map met Yvert albumbladen met een ongebruikte (iets gebruikt) collectie Frans Guyana 1892-
1947 Zeer goed gevulde collectie, hoge eat waarde' 
12329 Franse koloniën. Prijs: € 170,00 
Insteekboek met een voornamelijk postfrisse collectie Franse kolomen met ook beter materiaal 
Bevat o a Guinee en TA A F 
12319 Ghana 1956-1966. Prijs: € 125,00 
Postfnsse, complete collectie Ghana 1956-1966 in 2 White Ace albums Tevens wat postfnsse 
blokken van 4 aanwezig Koopje' 
12219 Ghana 1957-1972. Prijs: € 225,00 
Dik stockboek met een postfnsse stock Ghana 1957-1972 Heel veel materiaal met ook betere 
series 
12293 Griekenland 1862-1980. Prijs: € 500,00 
Doos met 34 steekkaarten met een postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Gnekenland 
1862-1980 Bevat ook beter matenaal zoals Miehel 304-317* 
12235 Griekenland 1944-1996. Prijs: € 400,00 
Meest postfnsse vrijwel complete tot overcomplete collectie + veel doubletten, mei blokken, in 
Schaubek album Zeer hoge cat w 
12309 Griekenland. Prijs: € 600,00 
Twee dealerboekjes met een voornamelijk gebruikte voorraad Griekenland Bevat zeer veel mate
naal waaronder ook vele betere zegels zoals (Michel no's) 103 (4x) 104 (4x) 105,185 188(i), 
316 (5x), 317 (2x), 320,325 (2x), 326 (3x), 430, etc Zeer veel matenaal, zeer hoge cat waarde' 
12249 Griekenland. Prijs: € 250,00 
Map met blanco albumbladen met een ongebruikte en gebruikte collectie Griekenland Collectie 
bevat beter matenaal zoals Michel 304-317*, 327-344* etc Bevat ook wat Griekse gebieden 
Koopje' 
12250 Ierland 1960-1998. Prijs: € 375,00 
Prachtige voor 99% postfnsse collectie incl veel blokken, postzegelboekjes en de dure prestige 
boekjes met hoog nominaal, m stockboek 
12254 IJsland 1873-1993. Prijs: € 1.600,00 
Meest gebruikte collectie met heel veel klassieke toppers wo 1873 3sk, 4sk en 16sk (alle on
gebruikt) en 2x16sk gebruikt (wo l x met eert) 1876 5 aur to 40 aur set, 1882 3a to 100a 
1897 beide pnr-opdrukken ongebruikt, Gildi opdrukken, 1902/4 sene gebruikt, 1907/8 serie ge
bruikt, 1911/12 incl 5kr*, 1924/6 opdrukken wo ein krone postfris, betere luchtposten en 
dienst, in Schaubek album Prachtcollectie met zeer veel zeldzame uitgaven'" 
12286 Indonesië 1948-1974. Prijs: € 450,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Indonesië 1948-1974 in Davo luxe album Collectie is goed 
gevuld en bevat ook wat variëteiten zoals ongetand zegels en proeven Mooie collectie 
12251 Indonesië 1948-1991. Prijs: € 900,00 
Prachtige postfrisse nagenoeg complete collectie (alleen RIS hoge waarden ontbreken) incl 
1948 opdrukserie, 1949 tempelsene, alle andere goede uitgaven, blokken incl voetbal, tennis-
en apenblokken, port, in insteekboek Mooie collectie, cat w 6000 euro 
12276 Irak. Prijs: € 280,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie Irak tot 1989 m stockboek Bevat veel matenaal met ook be
tere series, blokken en dienst 
12273 Iran. Prijs: € 115,00 
Klem stockboekje met postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van Iran Bevat ook complete 
senes en wat betere zegels 
12271 Israël 1956-1995. Prijs: € 115,00 
Kleine, postfnsse fulltab collectie Israel 1956-1995 op stockbladen m album Ook veel blokken 
aanwezig koopje' 
12261 Japan 1906-1961. Prijs: € 420,00 
Insteekboek met een voornamelijk postfnsse collectie Japan 1906-1961 Collectie bevat veel 
beter materiaal zoals (Michel no's) 92-93**, 225-228*, 272-275**, 280-283** (in paren), 513** 
(blok van 4), 536*, 593-596**, 735** (6x), blok 18**, 26**, 62** etc Hoge cat waarde 
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12222 Johore, Kedah, Tonga. Prijs: € 500,00 
Safe stockboek met divers gebruikt materiaal van o a Johore, Kedah, Tonga Bevat veel beter 
materiaal zoals (Yvert no's) Johore 1 (echf?), 30 41 (op briefstukje) 42 (op briefstukje), 52,53 
Kelantan 9 Tonga 8,20, Negn Sembilan 4, Pahang 7,11 etc 
12195 Kedah 1912-1962. Prijs: € 225,00 
Map met stockbladen met een kleine postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Kedah 1912-
1962 Bevat veel beter materiaal, hoge cat waarde 
12257 Kleinrondstempels stations. Prijs: € 240,00 
Map met albumbladen met 24 kleinrondstempels van stations Tevens 2 poststukken Hoge cat 
waarde 
12258 Kleinrondstempels treinen. Prijs: € 900,00 
Map met albumbladen met 113 zegels met kleinrondstempels tremen Heel veel beter maten-
aal, stempelwaarde ruim 5100 euro 
12193 IVIalediven 1933-1970. Prijs: € 210,00 
Map met ongetande vellen en veldelen van Malediven 1933-1970 Bevat o a Expo 1967 
Montreal Leukkaveli 
12248 IVIalta 1885-1974. Prijs: € 225,00 
Map met blanco albumbladen met een gebruikte collectie Malta 1885-1974 
12247 IVIonaco. Prijs: € 190,00 
Map met albumbladen en stockkaartjes met postfns, ongebruikt en gebruikt divers matenaal 
van Monaco 
12287 Nederland 1852-2001. Prijs: € 2.800,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-2001 in 3 dure Kabe albums 
Collectie bevat zeer veel beter matenaal soms in wat gemengde kwaliteit Enkele hoogtepun
ten 1-3 4-6 7-12 29,43* 49*, 56-76*, 104-105M 30-131*, 346-349* etc Leuke collectie zeer 
hoge cat waarde 
12284 Nederland back of the book. Prijs: € 2.250,00 
Zeer dik Fil-I-Safe stockboek met een voornamelijk gebruikte stock back of the book van 
Nederland Stock bevat zeer veel beter matenaal zoals luchtpost 12 (2x) 13, porti (3x),2(2x), 
20 (2x), 27 (3x) 28 42 (2x) 43 (2x) dienst 1-8* (2x) 9-15 (2x), 16-19 (2x), Internenng 1**, 1* 
1, 2** 2*, 2(*), PPV 2 (2x), PW 3 (3x), 4 (4x) 5 (2x), roltanding 17 (3x), 31,46 54, 55 (3x), 56 
70* 70 (2x) 71-73* 74-77*, 78-81 (2x), 82-85 (2x), 86-89 (2x), 90-93*, 94-97*, 98-101 (2x) etc 
Zeer hoge cat waardei 
12242 Nederland rubberen proefstempels. Prijs: € 100,00 
Map met albumbladen met 14 briefstukjes met rubberen proefstempels Voornamelijk Veth ze
gels 
12265 Nederlands Indié 1864-1970. Prijs: € 1.150,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indie en Indonesië 1864-1970 in 
Importa album Collectie bevat veel beter matenaal zoals Nederlands Indie 1, 2, 5 30 80, 98 
149-159*, 160-166* 274-281*, 289, 351-361, dienst 1-7*, 8-27, Indonesië oa Ris opdrukken 
gebruikt compleet Tevens Nederlands Nieuw Guinea compleet 
12272 Nederlands Indië vlerkantstempels. Prijs: € 475,00 
Stockboek met ca 600 zegels van Nederlands Indie met vierkantstempels Voornamelijk emis
sie cijfer en hangend haar 
12269 Nieuw Zeeland en Papua Nieuw Guinea. Prijs: € 525,00 
Gebruikte stock Nieuw Zeeland en Papua Nieuw Guinea in 2 dealerboekjes Bevat zeer veel 
klassiek materiaal en veel betere zegels Hoge cat waarde 
12215 Nieuw Zeeland. Prijs: € 115,00 
Stockboek met postfns matenaal van Nieuw Zeeland met veel blokken van 4 Heel veel zegels 
12228 Nieuw Zeeland. Prijs: € 225,00 
Vellenboek vol met postfnsse veldelen van Nieuw Zeeland, penode ca 1940-1975 Heel veel 
zeoels' 
12208 Noorwegen 1856-1981. Prijs: € 475,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Noonwegen 1856-1981 in Schaubek album 
Redelijk gevulde collectie vanaf 1940 vrijwel compleet Cat waarde ca 4000 euro 
12230 Pacific Islands. Prijs: € 475,00 
Blanco Stanley Gibbons album met voornamelijk postfns en ongebruikt matenaal van diverse 
Engelse kolomen in de Stille Oceaan Bevat o a Niue, Samoa FIJI Gilbert & Ellice etc Collectie 
bevat ook beter matenaal zoals (Michel no's) FIJI 14*, 16* 26* 39* 82* 92D*, 94CI*, 9511*, 
115* 137, 138 etc 
12218 Papua Nieuw Guinea 1952-1987. Prijs: € 250,00 
Gebruikte collectie Papua Nieuw Guinea 1952-1987 in Kabe album Collectie is tot 1985 com
pleet (op port 3 na) 
12216 Papua Nieuw Guinea 1959-1992. Prijs: € 375,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Papua Nieuw Guinea 1959-1992 in 2 stockboeken Collectie 
bevat ook beter matenaal zoals (Michel no's) 17**, 22*, 23*, 27-28**, 38**, 39**, 62-72** 83-
94** etc 
12229 Papua Nieuw Guinea. Prijs: € 280,00 
Stockboek met postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van Papua Nieuw Guinea waaronder 
ook betere zegels Bevat o a (Michel no's) Papua 2* 17*, 59 Papua Nieuw Guinea 17**, 22** 
22* 23*, 38** 39**, port 1-6** (zonder 3) etc Hoge cat waarde 
12186 Portugal 1853-1965. Prijs: € 300,00 
Gebruikte collectie Portugal 1853-1965 in Borek album Redelijk gevulde collectie met ook wat 
beter matenaal 

12325 Portugese koloniën. Prijs: € 130,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Portugese kolomen in Schaubek album Collectie bevat o a 
Angola, Azoren, Guine, Kaapverdische Eilanden, Mozambique etc Voornamelijk matenaal tot 
ca 1930 
12212 Roemenië. Prijs: € 300,00 
Ruim 10 000 zegels van Roemenie in 8 stockboeken Materiaal tot ca 1940 met ook betere ze
gels en leuke stempels 
12324 San IMarlno. Prijs: € 115,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte restantcollectie San Marino in Schaubek album Collectie 
bevat nog wat beter matenaal 
12297 Scandinavië. Prijs: € 1.200,00 
Klem kratje met 10 voorraadboekjes met divers matenaal van Scandinavië Bevat o a veel klas
siek Noora/egen en IJsland Hoge cat waarde 
12289 Scheep- en luchtvaart. Prijs: € 1.150,00 
Doos met 33 stockbladen met een postfrisse en ongebruikte collectie scheep- en luchtvaart 
Zeer veel matenaal, waaronder veel betere senes Hoge cat waarde 
12217 Singapore 1948-1980. Prijs: € 225,00 
Gebruikte collectie Singapore 1948-1980 in Victona album Leuk gevulde collectie met wat be
ter materiaal en ook wat FDC's 
12183 Spaanse gebieden 1860-1960. Prijs: € 450,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Spaanse gebieden 1860-1960 in 2 albums Bevat o a Cuba, 
Spaans-West-Indie Tanger etc 
12205 Spanje 1945-1985. Prijs: € 750,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Spanje 1945-1985 in Davo luxe album Collectie is vrijwel com
pleet en bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) 1019*, 1020 (')*, 1021-1023**, 1038** 
1084-1087**, 1097-1102** 1177-1186** etc Mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
12237 Thuislanden Zuid Afrika 1981-1993. Prijs: € 225,00 
Gebruikte collectie Thuislanden Zuid Afnka 1981-1993 in Davo luxe album Collectie is vrijwel 
compleet, inclusief blokken 
12290 UNO, Unesco, Cept. Prijs: € 400,00 
Doos met 14 stockbladen met een postfrisse en ongebruikte collectie UNO, Unesco en Cept 
Bevat veel materiaal, waaronder ook betere series 
12310 Verenigd Europa. Prijs: € 1.500,00 
Insteekboek met voornamelijk postfrisse voorlopers en goede series Europa CEPT Bevat zeer 
veel beter materiaal zoals (Michel no's) Italië 774-776** (2x), Triest A 67-69** (27x), Saarland 
297-298**, Gnekenland 582-587** Turkije 1391-1394** (30x), CEPT Luxemburg 1956**, 
1956*, 1956 gebruikt m blokken van 4 1957* (2x), etc Zeer hoge cat waarde' 
12322 Verenigde Naties 1950-2001. Prijs: € 250,00 
Voornamelijk postfrisse, vrijwel complete collectie Verenigde Naties 1950-2001 m 2 Davo al
bums, bevat New York, Wenen en Geneve Collectie bevat ook wat gebruikt materiaal en blok 1 
van New York op FDC 
12197 Wereld brieven. Prijs: € 750,00 
Grote doos vol met bneven van de hele wereld Penode ca 1860-2000 Bevat o a oud 
Engeland en kolomen, modern Zuid-Amerika en Azie veel Israel etc Spannende doos, vond
sten zeker mogelijk' 
12304 Wereld oud/klassiek. Prijs: € 750,00 
Fantastische uitzoekpartij veel oud en klassiek materiaal met heel veel betere uitgaven, (deels 
iets diverse kwaliteit) met o a zeer goed Italië en Staten, Touva, Spanje Zwitserland, 
Scandinavië, Engeland, Monaco, Rusland etc m volgepropt stockboek Duizelingwekkende 
catw 
12311 Zuid Amerika. Prijs: € 560,00 
Map met 2 vellenmappen met o a fiscaalzegels Uruguay met afwijkingen en Venezuela, waar
onder Michel 65-67 m grote veldelen 
12204 Zweden 1872-1970. Prijs: € 250,00 
Kleine postfrisse en ongebruikte collectie Zweden 1872-1970 in stockboek Bevat o a (Yvert 
no's) 35* 36* 45* 46* 163-168*, 172* 173* 178-184*, 187*, 189*, 206-210*, 235-246* etc 
Aanrader' 
12188 Zwitserland 1850-1965. Prijs: € 380,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1850-1965 m Biella album Collectie is vanaf 
1930 redelijk gevuld (daarvoor slechts spaarzaam) en veelal dubbel verzameld (ongebruikt en 
gebruikt) Collectie bevat ook beter matenaal zoals (Michel no's) 233-234* 245*, 518*, blok 2*, 
5* 7* 9 11* 12* etc 
12291 izwltserland 1903-1928. Prijs: € 375,00 
Schoenendoos met 1000-2000 zegels Helvetia met zwaard op bnefstukjes Ideaal lot voor 
plaatfouten, stempels etc 
12259 Zwitserland dienst. Prijs: € 375,00 
Stockblad met betere postfnsse senes Zwitserland dienst Bevat (Michel no's) dienst 11-81** 
(dunne opdruk), SDN 70-90**, UNO 1-11** 12-20** (18-20 gekeurd), BIE 1-21**, 23-28** Cat 
waarde 1775 euro (Michel) 
12307 Zwitserland en Liechtenstein. Prijs: € 1.150,00 
Vier kleine dealerboekjes met een voornamelijk gebruikte voorraad Zwitserland in 3 boekjes en 
Liechtenstein m 1 boekje Bevat zeer veel materiaal waaronder ook veel beter zoals (Michel 
no's) 145*, 233 (2x), 234 (2x), 245 (3x), 258, 285,457 etc Zeer veel materiaal zeer hoge cat 
waarde' 

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

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

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

- ^ -

Kies één van onderstaande mogelijl<heden: 
O ja, stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst 
O il< 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 



1 16,
2 14,
3 74,
1/3 gave randen 
1/3 z. fraai 55,
4 8,
5 4,
6 36,
6 z.fr. 24,
7 1,50 
8 2,

9 15,
10 1 1 , 
11 44,
12 70,
12z.fr. 40,
13 2,50 
14 34,
14z.fr. 20,
16 35,
16z.fr 20,
17 9,
18 30,
18z.fr. 20,
20 9,90 
21 1 , 
22 1,50 
23 3,50 
24 3,50 
25 24,
26 2,75 
27 6,50 
28 20,
29 56,-

29 z.fr. 35,-

30/33 3,-

30/33a 3,-

36 3,-

39 3,-

40 2,-

41 6,-

42 3,-

43 11,-

43a 28,-

43c 16,-

44 35,-

45 9,-

46 11,-

47 77,-

47A 95,-

47B 85,-

48 255,-

48z.fr 170,-

49 65,-

56/76 18,-

61b 50,-

77 0,50 
78 1,50 
79 3,50 
80 luxe 375,
80 z.fr. 275,
82/83 9,
84/86 34,
84/86 (W) 2,75 
87/89 4,25 
90/94 4,
95 5,70 
96 5,
97 15,
98 9,
99 21,
100 18,
101 luxe 410,
101 z.fr. 295,
102/03 5,
104 75,
105 75,
107/09 1,50 
110/13 1,50 
114/20 5,
121/28 3,50 
129 4,50 
130 125,
130 Z.fr. 60,
131 120,
132 1 , 
133 9,
133A 22,
134/35 20,
136/38 70,
136/38 Tent. 77,
139/140 2,

141/143 
144/48 
149/62 
159 los 
163/165 
166/68 
177/98 
181 los 
184 los 
191 los 
195 los 
199/02 
203/07 
208/11 
212/19 
219 los 
217A 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
236B 
238/39 
240/43 
243 los 
244/47 
246 los 
247 los 
248/51 
251 los 
255 los 
257/60 
260 los 
261/64 
264 los 
265/66 
268 los 
269 
270/73 
270 los 
274/77 
278 
279/82 
282 los 
283/86 
288 los 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
312 los 
313/17 
318/22 
324 los 
326 los 
327/31 
332/45 
347 
348 
349 
350/55 
356/70 
371 los 
372 los 
373 los 
356 a/d 
356 c los 
356 d los 
374/78 
379/91 
379 a/d 
392/96 
397/01 
402/03 
402B 
403B 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 los 
469/73 
474/89 
487 los 
490/94 
495/99 
500/03 
505 los 
508/12 
513/17 

NEDERLAND 
Mooi gebruikt, 
ool< plaatfouten. 
10% korting bij afname 
boven €100EURO 

6,50 
2,75 
9,
5,60 
5,40 
3,60 

31 , 
6,80 
2,70 

12,50 
8,
5,

14,
4.50 

22.
12,
49,

6,
1,20 
8,

12,
7,
2,75 
6,

16,
16,
14,
26.
10.
10,
13,
12,
2.25 

16.
10,
12,

11,
4,
2,
1,
9,50 

6,
6,
5.
4.50 
2,50 
3,
3,45 
2,
2.50 
1 . 
2,
3,
1,50 
2,
2,75 
4,
8,

17,
17,
3,40 

15.
18.
26.
24,
40,
16.
18.
1.75 
1,50 
4,50 
0,90 
0,75 
5,

50,
60,

6,90 
0,90 
1,65 
2,
1 , 
1,45 

10,50 
7.
2.
1.75 
1,50 
1,30 
1,50 
3,

518/33 
536 
536 a 
536 b 
537 
538/41 
543 los 
550/55 
556/60 
560 los 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
583/87 
587 los 
591 los 
592/95 
596/00 
602/06 
606 los 
607/11 
612/16 
616 los 
631 los 
641/45 
645 los 
647/48 
649/53 
655/59 
661/65 
666/70 
671/75 
676/80 
682 los 
683/87 
688/92 
694 los 
695/99 
702/06 
707/11 
715/19 
722/26 
731/35 
736/37 
738/42 
747/51 
752/56 
774/76 

4,
1,25 
3,
2,50 
8,
2,50 
1,50 

18,
27,

18,
8,50 

10.
6.75 

10,
7,90 
6,
1,40 

29,50 
5,50 

10,
7,50 
6,20 
8,60 
Ir 
1,50 

10,50 
7.
1,10 
5,50 
8,
5,
6.

14,

6,
1,
4,40 
5,50 
1,
4,
6,90 
6,75 
4,50 
6,80 
4,70 
1.75 
5.90 
6,60 
4,50 
5,50 

enz, tot heden 
leverbaar 3040% 
netto. 
Gaarne uw 
mancolijst. 
Kinderblok 
Stempels goede 
datum 
854 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 

18,
2,
4,25 
6,
6,

11. 
8.
6.50 
7,75 
3,50 

Roltanding, los 
7 
14 
15 
16 
17 
18 
28 
29 
29a 
30 
31 
46 
51 
51a 
54 
55 
56 
66 
68 
69 
70 

77,
24,
7,50 

30,
17,

9,
18,
8,

120,
15,
24,
50,
6,60 

98,
16,
27,
16,
7,
5,
6,50 

27,

Rolt. series 
1/18 177,
19/31 60,
32 Cert. 3200,
33/56 130,
57/70 48,
71/73 70,
74/77 30,
78/81 16,
82/85 14,
86/89 17.
90/93 28,
94/97 24,
98/01 21 , 
Automaatboekjes en 
combinaties 
leverbaar, prijslijst 
gratis op aanvraag. 
Porto 
1 7,50 
2 10,
2B 19,
2Bf 175,
3/12 52,
8 los 20,
12 los 16,
Div. typen 
leverbaar 
13/26 36,
20 los 21 , 
27 lil 20,
28 III 70,
29/30 6,
31/43 60,
42 los 24,
43 los 36,
37a 90,
44/60 12,
67a/68a 14,
67b (0) 88,
68b (0) 225,
69/79 4,50 
80/06 8.
Luchtpost 
6/8 6,50 
12 los 55,
13 los 55.
Dienst 
1/8 keur 125,
9/15 25,
16/19 18,
16a/19a 20,
Telegram 
1 25,
2 2 1 , 
3 7,
4 88,
5 18,
6 7,50 
7 Cert. 1275,
8 12,50 
9 12,50 
10 18,50 
11 21 , 
12 210,
12z.fr 110,
Postpakket Ver 
1/2 A 28,
1/2 e 88,
1/2 C 45,
Postbe«/ijs 
1/7 175,
3 los 44,
4 los 48,
6 los 8,
7 los 25,
6A 36,
7A 35,
5 70,

Speciaal 
Plaatfout 
14P 
75 P 
101 P 
105 P 
247 P 
porto 27 fa 
porto 27 fc 
porto 27 fd 
porto 35 fa 105, 
voorraadopgave 
op aanvraag. 

59,
11,

570,
135,

40,
77.
77,
77,

Alle zegels zijn pracht ex. netjes gestempeld, tenzij z.fr=zeer fraai, mooie zegels 
maar met klein gebrek, (o) = gebruikt maar stempel niet controleerbaar. 
Duurdere soorten desgew/enst met fotoCert. van erkende keurmeester, 
kosten hiervan in overleg. Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt, 
postgiro 271040, Porto extra, franco levering vanaf € 150,. Prijzen in EURO. 

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

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 

KILOWAAR 
HERFSTAANBIEDINGEN 

250 gr FRANKRIJK GROOTFORMAAT € 28,

zeer veel 2009uitgiften 
250 gr JAPAN GROOTFORMAAT € 34,

megavariatie met bloczegels 
100 gr JAPAN FURISATO € 13,

enorme variatie regionale zegels 
500 gr NOORWEGEN MISSIE ook met h.w.'s € 24,

! 00 gr BELGIË GELEGENHEIDSZEGELS zeer nieuw € 14,

100 gr ZWEDEN GROOTFORMAAT met veel nieuw € 9,

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

veel grootformaat en nieuw 
100 gr FAROEREILANDEN eigen import met h.w.'s € 
50 gr MONACO veel nieuw en h.w.'s € 
100 gr OOSTENRIJK GROOTFORMAAT 
vooml. Eurozegels € 
250 gr LUXEMBURG met € 
veel eurozegels en hoge waarden 
100 gr MALTA GROOTFORMAAT met iets hw's € 
250 gr FINLAND GROOTFORMAAT € 
dubbel papier maar zeer nieuw 
100 gr GUERNSEY € 
met een grote variatie (250 gr € 28,) 
100 gr LIECHTENSTEIN geweldige variatie met h.w.'s € 

35,

15,

19,

16,

9,

12,

12,

30,

Door schaarste aan goede kilowaar zijn levertijden niet uit te sluiten 

Bezoel< mogeli)k na telefonische afspraak. Levering uitsluitend op vooruitbetaling op 
gironr 3752594 of bank 93.28.13.720. Betaling ook mogelijk met creditcard 
(VISA, MASTERCARD) en Paypal. 
Portovrij vanaf € 75,; daaronder € 3, verzendkosten % p^gr 
extra. Bij aankoop van 4 of meer items 5 % korting. 9m " ^ 
Bestellingen onder € 35, kunnen wij helaas niet uitvoeren. 
Aanbiedingen zolang de voorraad strekt, priiswijzigingen voorbehouden) 

Paypal 

Postzegelhandel J. VAN HAARLEM 
Postbus 330, 6500 AH Nijmegen 

Tel. 0243777730 Fax 0243730735 
Emaii: j .haarlem@wxs.nl 

http://12z.fr
http://14z.fr
http://16z.fr
http://18z.fr
http://48z.fr
http://12z.fr
http://www.stampdealer.nl
mailto:hg@stampdealer.nl
mailto:j.haarlem@wxs.nl


1919 Rietdijk 2009 

Postzegelveiling no. 393 |j[J 
2. .'? pn 4 nnvpmhpr 2 0 0 0 . ^ 2, 3 en 4 november 2009. 

London 

•► LET OP! ^ 
GEWIJZIGDE DATA! 

Veiling 393 gaat op 2, 3 en 4 november plaatsvinden! 
rn. ■ K 10 

C S N T 
amoBca Jl 



1 

"* 

Kijkdagen 393« postzegelveiling 
19 oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur 
20 oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur 
21 oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur 
22 oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur 
23 oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur 
26 oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur 
27 oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur 
28 oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur 
29 oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur 
30 oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur 
31 oktober van 10.00 uur tot 16.00 uur 
1 november van 10.00 uur tot 16.00 uur 
2 november voorafgaande aan de veiling 
3 november voorafgaande aan de veiling 
4 november voorafgaande aan de veiling 

1 
L .„TsrS:, . i 

n. 
"■J 

^}, . 

I | ^ _ 

Verzamelt u ook 
munten en/of 
papiergeld? 

Onze 387e 
Muntveiling gaat 
plaatsvinden op 

11 december 2009! 

Adres 

Telefoon 
Fax 
Internet 
Email 
Giro 

>*> 

Noordeinde 41 
2514 GC Den Haag 
0703647957 
0703632893 
www.rietdijk-veilmgen.nl 
info@rietdijk-veilingen.nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

Iti 
'*~̂  

Wilt u de catalogus 
van de 393e veiling 

ontvangen? 
Maak dan € 3, over 

op onze bank of 
girorekening 

o.v.v. uw 
adresgegevens! 

http://www.rietdijk-veilmgen.nl
mailto:info@rietdijk-veilingen.nl


Op de hoogte blijven van de nieuwste postzegels 
en de beste aanbiedingen? 

«MM 

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en word 
gratis lid via www.collect4all.com 

Wekelijics honderden nieuwe producten 
en een nieuwe aanbieding speciaal voor leden 

van de Collect4all nieuwsbrief. 

Momenteel meer dan 50.000 verschillende producten aanwezig! 

b leden standaard 
5% korting! 

VAN LOKVEN FILATELIE BV 

Op 14 november organiseren wij onze 66e postzegelveiling in Theaterhotel De Oranjerie te Roermond. 

Een postfrisse verzameling Nederland in luxe kwaliteit, waarbij vrijwel 
alle gezochte nummers, zal gedetailleerd worden aangeboden, 
alsmede een leuke afdeling Ie emissie, diverse proeven en variëteiten. 
West Europa waarbij belangrijk Duitse Rijk, Oostenrijk en België. 
De middagzitting omvat wederom honderden verzamelingen en partijen, 
veelal geheel intact gelaten, alsmede diverse, vaak volumineuze nalatenschappen 
tegen - zoals u van ons gewend bent - uiterst lage inzetprijzen. 

66^" ve i l ing 
14 november 
. 2 0 0 9 / > ' 

BEZOEK ONS OOK OP POSTEX 2009 IN DE AMERICAHAL TE APELDOORN, 
alwaar u tegen marktconforme prijzen een keuze kunt maken uit onze voorraad Nederland en O.G.D. 
en Europese Landen A t/m Z, zegels en brieven. 

Door overmaking van €.10,= op giro 46 00 298 ontvangt u onze goed verzorgde 
en rijk geïllustreerde catalogus.. 

VAN LOKVEN FILATELIE BV 

il4 
beëdigd makelaar taxateur 

Bakkerstraat 22 
6041 JR Roermond 

Tel.: +31(0)475 - 563 500 

Fax: + 3 1 ( 0 ) 4 7 5 330 8 2 9 
admin@vanlokven.nl 

www.vanlokven.nl 

W W W . V A N L O K V E N . N L 

http://www.collect4all.com
mailto:admin@vanlokven.nl
http://www.vanlokven.nl
http://www.vanlokven.nl


P r—I I ! A viUNT 
Houzaterdag7 november zoop vrij Numismatiek & 

Fi l a t e l i e 
in^ agenda en kom naar onze 

PHILAKOOPDAG 2009 
'een reis door de Fiktelistische en Numismatische wereld' 

;aterdag7 november zoop! ms 



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.stampsdns.com 

r — — — — — — — " •  — — — — — — ■  " " " — — — — — — — •  ■ — — — — — — — ^ 

€1 O KORTING OP UW AANKOOP* 
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u maarliefst €10, korting 

op uw volgende aankoop bij StampsDNS. Bekijk dus snel ons 
assortiment op www.stampsDNS.com en maak uw keuze uit 

onze aanbiedingen. *Vraag naar de voorwaarden 

STAMPS!

■ Jx^. 

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

Tinnegieter 13 
1625 AN Hoorn 
The Netherlands 

Tel: 431(0)229261611 
Mob/GSM: l31(0}655 884387 
Fax: 431(0)229264013 

Email: sales@stampsdns.com 
www.stampsdns.com 

STAMPS 

DNS 
HOORN  HOLLAND 
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Pzh. N.DE N E E ^ ^ ^ K 

.Speciale aanbiedingen / partijtjes : 

Aanbiedingen zolang de voorraad strekt 

1 Alle genoemde aanbiedingen bestaan uitsluitend uit prima kwaliteit FDC's 
lof complete postfrisse uitgaven zonder doubletten. De met een * gemerkte 
1 bestelnummers worden geleverd met een nieuw stockboek (16 biz. grt.) 

*F02. Nederland alie postfrisse combinaties uit boekjes 1/28 
compleet vigs NVPH (270 stuks, ruim € 800 cat.wrd.) 

F04b. Nederland ruim 300 verschiiiende onbeschreven FDC's 
in goede kwaliteit, cat. waarde tenminste 1000,

F04d. idem ca. 200 verschiiiende en zeker 500, cat.waarde 
*F06. Oud Sunname 1961/1975 compleet posttris 

(NVPH 354/653 en Luchtpost 33/59) voor slechts 
*F07. Rep. Suriname, complete postfrisse verzameling 1975 

t/m 1991 cat.wrd. ruim 1500, incl. vellen 4/6,19/20 
F08. Rep.Suriname verschiiiende onbeschreven FDC's 

in goede kwaliteit, cat. waarde tenminste 500,

*F09a. Ned. Antillen, compleet postfris 1953/1981 
(NVPH 244/702), cat.waarde ca. 490,

*F09b. Ned. Antillen, compleet postfris 1982/1991 
(NVPH 703/995), cat.waarde ca. 560,

•FOQc. Ned. Antillen, compleet postfris 1992/1996 
(NVPH 996/1140), cat.waarde ca. 335,

F11. Aruba, compleet postfris 1986 t/m 1991 
*F12a. Nederland luxe postfris compleet de jaren 1960/1969 

NVPHnrs. 736/938 (c.w. 320) zonder de blokken 
*F12b. incl. de blokken voor 55, incl. blokken en 886/8v 
F14. De 12 provincievelletjes in de originele mapjes 
F16. 50 verschillende postfrisse Ver.Europa Ceptuitgiften 

110,

79,

25,

27,

155,

25,

65,

90,

83,

55,

39,

87,

49,

16,

*F22. Pracht restantverzamelingen, postfris, complete uitgiften, 
geen doubletten, alle ruim 500, cat.wrd.(NVPH, Zbl. of Ivlichel) 

F22a. Nederland 59, F22e. Berlijn + Bund 
F22b. Cur./Antillen 45, F22f. Bund 
F22c. Indonesië 33, F22g. DDR 
F22d. Rep. Suriname 39, F22h. flora/fauna 

*F31. Berlijn verzameling luxe postfris compleet de jaren 
19621990 ( volgens hoofdnrs IVIichel, cw. ca. 940,), 

F34. Supercollecties postfris in luxe 64bladig stockboek 

28,

30,

39,

57,

85,

a met uitsluitend pracht kwaliteit complete series en blokken : 

1 b. Duitsland (Bund en Berlijn) ruim 2.000 c.w. Michel 
1 c. Duitsland (alleen Bund) ruim 1.500 c.w. Michel 

125,

95,

[Bestellingen b.v.k schriftelijk (of fax 0523610702) Tel. 0523614978 ( 
Franco boven 50, Bij vooruitbetaling op giro 4335822 franco 
Nederland (incl plaatfouten), Ned Antillen, Aruba. Sunname, 

Pzh. N. DE NEEF POSTBUS 143 

en 4% kc 
Rep Sur 

■ 
Complete postfrisse jaargangen (op hoofdnrs) 

Ned.Antillen 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

" 2003 
** 2004 

2005 
** 2006 

2007 
2008 

•' excl pers postz 

15,00 
12,00 
23,00 
15,00 
26,00 
33,00 
44,00 
45,00 
44,00 
49,00 
69,00 
67,00 
68,00 
75,00 
86,00 
81,00 
88,00 

Aruba 
8,50 
9,50 
9,00 

11,00 
11,00 
21,00 
12,00 
16,00 
16,00 
13,00 
15,00 
15,00 
12,00 

o.a. 
17,00 
19,00 
38,00 

vellen Ned.Ant 
Rep. Suriname 
27/31 A 
32/34 A 

Ned.lndië 

256 
304/316 
317/321 
322/325 
322/324 BP 
333/336 
337/344 
347/350 
362/370 
Port 40 
Suriname 
130/6 29,50 
137/0 39 00 
150 11,50 
157/6 6,50 

/rijdag, zaterdag 
)rting Gratis prijs 
name, Indonesië 

7700 AC DEDE 

49,00 
35,00 

los/serie 
25,00 

3,30 
0,30 
0,70 
3,50 
0,50 
1,00 
0,40 
1,50 
1,00 

postfris 

postfris 
4 blok 

0,90 
2,00 

1,25 
3,00 
1,00 
5,00 
3,50 

postfris 
190/3 
197/9 
249/73 
280/3 

4,50 
19,00 
13,00 
30,00 

an maandag van 
ijsten op aanvraa 
Berlijn, 

MSVAA 

BRD en ( 

RT 

Rep. Sur. 
22,00 
31,00 
53,00 
49,00 
63,00 
61,00 
75,00 
48,00 
76,00 
78,00 
89,00 
82,00 

116,00 
113,00 
107,00 
106,00 
119,00 

ndonesië 
28,00 
29,00 
27,00 
27,00 
29,00 
17,00 
49,00 
29,00 
37,00 
39,00 
38,00 
57,00 
45,00 
29,00 
35,00 
31,00 
51,00 

overige op aanvraag 
Ned. Antillen 

121/125 
141/149 
150/152 
153/157 
164/177 
185/195 
196/199 
200/205 
234/238 
239/243 
244/252 
1458/59 V 
1534/5(8) 
1536/37 V 
1689/90 V 

LP 4/16 
LP 41/44 
LP 45/68 
Port 44/60 

3.0022.30 uur) 
3
liv. buitenland. 

postfris 
0,75 

32,00 
33,00 
11,00 
6,00 

47,00 
0,90 
5,00 

22,50 
19,50 
14,00 
15,00 
15,00 
16,00 
15,00 
27,00 
15 50 
17,50 
3,80 

Email: nd 

Ned.Ant, A 
postfris e 
ook In ab 

N E D E R L A N D 

Indonesië postfris 
Complete jaargangen 
1970/1974 
1975/1978 
1979/1981 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

89,00 
69,00 
60,00 

135,00 
44,00 
46,00 

8,00 
8,00 

12,00 
92,00 
87,00 
27,00 
25,00 

Indonesië postfris 
complete 

1864/66 V 
2064 V 
2224/43 V 
2262/63 V 
2301/02 V 
2301/02 Va 
2358/62 V 
2574/77 Vb 
2581 V 
2590/93 V 
2614/15 V 
2619/22 V 
2626/29 V 
2630 V1/4 
2635/36 V 
2649/50 V 
2651/54 V 

vellen 
7,00 
3,00 

14,00 
12,50 
2,50 
7,00 

30,00 
22,00 
19,50 
9,00 
6,50 
9,50 
6,00 

13,50 
1,80 
3,00 
3,80 

overige op aanvraag 
port46A/B 14,00 
port 73/80A 3,50 
* F15a. Verzameling N 

toesiagseries tot 19 
*F15b. idem 1961he( 

eneef@kpnmail.nl 

ruba, Rep. Sur., ndonesië 
n Nederland (FDC's) 
onnement leverbaar. 

& O.G. 

Nederland 
postfris o.a. 

203/207 39,00 
217A(+c) 90,00 
265/266 33,00 
300/304 22,50 
332/345 9,00 
356a/d 45,00 
374/378 6,50 
392/396 1,20 
495/499 1,00 
508/512 1,50 
518/533 120,00 
1098/23(9+4 3,00 
mooi gebruikt o.a. 
212/219 17,00 
244/247 19,00 
257/260 10,50 
261/264 7,00 

V 1646 3,50 
V 1678 7 50 
V 1692/3 17.00 
V 1709 1,00 
Dienst : 

9/15 17,50 m 
16/19 15,00 1 
20/43 7,00 1 
44/58 6.00 
Cur. / Ned.Ant. 

mooi gebruikt 
74b 33,00 

137 4,00 
179 8,75 
239/243 6,50 

nette plakker 
Port 31/33 120.00 
Port 34/43 90.00 

ederiand luxe gebruikt 
BO, cw. 400, 79,00l 
Jen gebruikt 69,00| 

p 

VN New York postfris 8 
Blokt 5 9 , 0 0 1 
Blok 1 op fdc 1 

voor 19,Ool 

http://www.stamps-dns.com
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^ 
^V ôstzegelhandel KAREL DEN HERTOG VIANEN 

VERZAMELT U NEDERLAND OF OVERZEESE RIJKSDELEN! 
DAN ZIJN WIJ U GAARNE VAN DIENST ! 

AANBIEDING 
Postfrisse startcollectie 

Nederlandse plaatfouten voor € 9 9 

(Geen doubletfe, uitsluitend postzegeis vc 
goede kwaiiteit en met 

■n minimaie cataioguswaarde van ■ 

i nedertand ] 
■MAMÉTM 

M 
port 2728 xx eert € 595 

330b X eert zonder 
watermerki € 375 

brandkast xx eert € 1 050 
port 48Aaf x ent 

ipv eenti € 162 50 
1161 XX 

wandelende nier i 
€ 175

'Wp 
% 

/ . ^ 

m\ 

V « M « f * « « « M * * V 

\ 
243a eert vertikaal 
watermerki € 425 

140f X kopstoande opdruki 
Ü É M A M É É M A t f €275

XX = postfris 
X = ongebruikt 
eert = eertifieaat 

Indie port 1 in strip van 3 i € 750 

■ H H I H H T » T W ^ ^ W « 

roltanding 51a xx eert 
cat pf 746  € 375, D V vriidag 16 en zaterdag 17 oktober ztjn wi| aanwezig 

op de POSTEX postzegelstiow te Apeldoorn met een groot 
gedeelte van onze ruime voorraad Nederland en Overzee 

WELKOM ! i ! 

RIS 2025 XX eert € 395 

■niPINIIMMIINI 

roltanding 51a eert 
€ 120

M M É É M t É M É n m n M i i 
218233 XX €295 186a XX linkerzijde ongetand > € 160,

Bestellingen zenden naar 
Postzegelhandel 
KAREL DEN HERTOG 
Prins Bernhardstraat 4 
4132XGVianen 
Tel 0347372908 of 0347320943 
Fax 0347371874 
Postbank 42 69 335 
Bestellingen boven de € 35 — v/orden f ranco 
toegezonden Verzending geschiedt na ontvangst 
bed rog o p postbank 42 69 335 
Ons bekende klanten beta l ing binnen 14 d a g e n 
Levering zolang d e voor raad strekt 

Kantoor open o p 
d o n d e r d a g 9 00 12 30 
en van 13 30  18 00 
O p andere d a g e n regelmat ig 
o p e n , even bel len van tevoren 

EMAIL: postzegelhandeldenhertog@kliksafe.nl zetfouten voorbehouden 

mailto:postzegelhandeldenhertog@kliksafe.nl


VOORDEELAANBIEDING: VERZAMELINGEN, PARTIJEN EN COLLECTIES!! 
POSTZEGELHANDEL WILLEM TIEMAN: "AL RUIM 45 JAAR UW VERTROUWEN WAARD" 

1) NEDERLAND 1872/ca 1980 wat een tieerlijke collectie om uit te zoeken' Vele 
complete postfrissesenes incl 50-er jaren, mooi klassiek "njp en groen" ook wat 
Overzee en buitenland € 200,-

2) NEDERLAND postwaardestukken etc periode vanaf ca 1890 grote, veelzijdige 
coli /partij om uit te zoeken zowel xx als O (vele honderden stuks incl betere en 
zeldzame stukken) € 450 -

3) NEDERLAND portzegels (oud) vanaf 1870 avonturenpartij om uit te zoeken zeer 
geschikt voor specialist, handel, rondzendverkeer etc Nu € 4 5 0 -

4) NEDERLAND 1852/ca 2000 dit is HEEL ZEKER de mooiste partij die momenteel 
aan de markt is, uitzoekplezier in de overtreffende trap, collecties, albums insteek-
boeken, verz , restanten, incl vele complete postfnsse/ongest series roltanding 
hoge waarden, supergezellige ramsch-partij, ook Overz en buitenl, ook vele, vele 
complete vooroorlogse romantische zegels en series hoge waarden etc , etc 
incl 134/135, 229/231 240/243 257/260, 278, 346/349 (2x), enz , enz (cat ruim 
euro 20 000-) Nu € 7 5 0 -

5) NEDERLAND 1852/ca 1980(0) verz incl doubletten in 4 dikke insteekboeken, 
inclusief fantastisch klassiek (cat.w € 15 500,-) Spotkoopje, belangrijke pracht-
koopi Nu € 950,-

6) NEDERLAND P.T.T.-mapies beleggingspartij nrs 1 tot en met 255b penode 
1982/2001 in aantallen (cat w € 8 100,-) Nu € 1 300,-

7) NEDERLAND koffer vol met prachtig matenaal zowel postfns als gestempeld 
incl topmatenaal en vele zeldzaamheden incl talloze complete series en mooi 
klassiek om uit te zoeken Belangrijke prachtkoop, zeer veelzijdig en hoogst 
interessanti € 1 950 -

8) NEDERLAND periode 1852/ca 2000 (O/xx/x) grote, belangrijke zeer veelzijdige 
collectie/partij incl topmatenaal ook wat Overzee en buitenland over het alge
meen IS de kwaliteit bijzonder goed te noemen gemiddelde afval met meer dan 
ca 5% (catw ruim boven de € 50 000,-, zeergeschikt voor handel wederver
koop specialist (o a vele goede kl rondstempels etc , etc i) 
Prachtkoopi € 2 880,-

9) NEDERLAND 1852/2007 een beleggingspartij/ collectie die wij integraal te 
koop aanbieden, waann o a éen 100% complete collectie automaatboekjes incl 
vanzelfsprekend de goede zeldzame teksten uit de 6 en 9 serie (cat w ca 2 000,-
euro), verder jaarsets, postz boekjes engros, ook belangrijk gestempeld etc etc 
(cat w € 50 795,-) Niet te geloven spotkoopjei € 3 500,-

10) NEDERLAND 1976/2007 grote handelarenvoorraad jaarsets, PTT-mapjes enz 
in grote aantallen waarvan de aanschaf-waarde ruim € 15 000,- bedroeg zeer 
geschikt voor handel of om goedkoop te frankeren Niet te geloven, nu in de voor-
deelaanbieding € 4 800 -

11) NEDERLAND (x/xx) periode 1852/1960 grote handelarenpartij/verzameling onge
stempeld materiaal veelal in complete series, in doorsnee in goede kwaliteit echter 
ook wel senes met dubieuze/resp valse gom etc ook Overzee en buitenland 
Belangrijke prachtkoop, zeer geschikt voor rondzending en/of (beurs-)handetaar 
etc , etc € 4 850,-

12) NEDERLAND 1852/ca 1900 coli /partij om uit te zoeken met zwaartepunt op mooi 
leesbaar oud stempelmatenaal zoals punt, kl rond etc , etc Belangrijke hoogst 
interessante prachtkoopi € 5 000 -

13) NEDERLAND 1852/ca 1970 voorraad'collecties, verz en partijen" incl talloze 
topnrs (ook in aantallen) zoals nr 80,101 Lpl 2/13 enz , enz (ruim 150 albums, 
insteekboeken enz enz) Nu €70 000,-

14) AFGHANISTAN mooie verzameling € 220,-
15) ALBANIË grote belangrijke verzameling € 1 550,-
16) ANGOLA mooie verzameling € 185,-
17) ARGENTINIË mooie verzameling incl fantastisch klassiek € 2 5 0 -
18) ARGENTINIË o a klassiek, belangrijke grote partij € 1 400,-
19) ARUBA 1986/2006 (xx) 100%compl coli in luze Importa Juweel album 

(cat w 2008 € 762,70, 366 postzegels en 5 blokken) € 250,-
20) BELGIË leuke partij om uit te zoeken, zeer veelzijdig en interessant 

prachtkoop! € 250,-
21) BELGIË 1849/ca 1980 belangrijke verz/partij om uit te zoeken incl mooi klassiek 

en vele vele postfnsse senes, blokken enz , enz Koffer vol dozen, collecties, zak
jes waarin veel opwindend filatelistisch matenaal vele topstukken, oorspronkelijk 
in delen uitgepnjsd voor totaal al aan de LAGE kant € 11 720 - Nu het geheel in de 
voordeelaanbieding, met te geloven zoveel moois' € 2 5 5 0 -

22) BELGISCH CONGO collectie/partij incl mooi klassiek € 220,-
23) BELG.KOL.&GEB. incl klassiek, grote partij om uit te zoeken € 1 000,-
24) BOLIVIA mooie verzameling incl fantastisch klassiek € 300,-
25) BRAZILIË mooie verzameling € 300,-
26) BRAZILIË grote partij/verz incl veel klassiek in aantallen € 2 000,-
27) BULGARIJE 1879/ca 2000 verz /partij vrijwel compleet met vele, vele extra's incl 

klassiek en grote handelaren-stock € 4 200,-
28) CHINA enz ca 1860/2000 koffer vol verz , partijen, restanten, zakjes dozen Feest 

om uit te zoeken' € 2 500,-
29) CHINA grote partij/verz , ook gebieden en landen in die sfeer en omgeving 

Belangrijke prachtkoop' €35 000,-
30) COSTA RICA mooie verzameling € 200,-
31) CUBA mooie verzameling incl klassiek € 220,-
32) CUBA grote, belangrijke collectie incl klassiek € 1 250,-
33) DUITSLAND West (Bundespost) O 1948/1987 mooie verz luxe gestempeld 

incl vele toppertjes o a 1949HDM, 1950Bach, 1951 Lubeck-kerkramen 700jr, 
1950HDM etc , etc Belangrjke, prachtige verzameling voor 
'n vriendenprijsje € 350,-

34) DUITSLAND ca 1850/2005 'n droom van een partij/verz , koffer vol materiaal, ook 
veel klassiek, vol avontuur veelzijdig geschikt voor vele doeleinden, ook talloze 
complete postfnsse series en topstukken Fundgrube' Nu € 200,-

35) DUITSLAND (in de ruimste zin des woords) 1872/2004 onvoorstelbaar grote, veel
zijdige handelaren-stock incl vele goede collecties en luxe topseries zeer geschikt 
voor handel/rondzendverkeer etc , ook vele postfnsse jaargangen etc etc Over 
't algemeen is de kwaliteit zeer goed te noemen, door de hele partij lopen ook wat 
andere landen (cat w ruim € 38 000,- plus-plus) Nu € 2 500,-

36) DUITSLAND (in de ruimste zin des woords) verzameling in ruim 50 albums incl 
talloze topstukken cat w HEEL ZEKER ruim € 250 000,- Topobject' "Once in a 
lifetime" €18 000,-

37) ECUADOR mooie verz incl klassiek € 200,-
38) ENGELAND ca 1870/2002 gigantisch grote partij om uit te zoeken waarin naast 

veel algemeen massagoed ook vele complete postfnsse senes, autom boekjes 
etc etc Zeer veelzijdige en interessante koop € 155,-

39) ENGELAND partij om uit te zoeken, incl mooi klassiek € 1 250,-
40) ENGELAND 1840/ca 1950 gigantische partij om uit te zoeken incl veel 

topmatenaal' Koopje' € 3 500,-
41) ENGELSE KOLONIEN EN GEBIEDEN grote coli /partij om uit te zoeken ten dele 

in insteekboeken € 600 -
42) ENG.KOLONIEN en GEBIEDEN enorme "fundgrube", uitpuilende koffer met 

prachtig materiaal zowel postfns als gestempeld incl topmatenaal en vele 
zeldzaamheden incl talloze complete senes en mooi klassiek om uit te zoeken 
Belangrijke prachtkoop, zeer veelzijdig en hoogst interessant' € 2 100,-

43) ETHIOPIË mooie verzameling € 225,-
44) FILATELISTISCHE LITERATUUR grote verz handboeken, spec catalogi 

standaard-werken enz enz 'gehele wereld" belangrijke bibliotheek met naslag
werken' Ruim 400 titels, antiquarische aanschafwaarde ca € 8 000,- Nu in de 
voordeelaanbieding € 1 500 -

45) FRANKRIJK overw xx grote speciaal-tentoonstellingscollectie van vele koerse-
rende senes Koopje' Nu € 750,-

46) FRANKRIJK Luchtpost 1927/1985 grote, belangrijke gespecialiseerde verzame
ling (manco nrs 3/4) maar inclusief 1/2 (alsmede op bnef), nrs 6c 14 (O en x)), 15 
(O en x) Top-tentoonstellingscoll de z g "super-stars" met eert € 2 500,-

47) FRANKRIJK grote collecties-voorraad €20 000,-
48) FRANSE KOL.en GEB. ca 1860/1985 grote partij/coll incl mooi klassiek en een 

zwaartepunt op vele zeldzame motiefzegels en series Nu € 800,-
49) WERELD motieven, thema's opruimingspartij grote en kleine pakketten samen

stellingen zoals 1000 versch Ruimtevaart, 1000 dieren enz , enz ook vlaggen, 
schaken, schilderijen, sport, militair, vogels Ook vele complete senes, blokken 
Verkoop-waarde per pakket los in alle redelijkheid € 3 500,- (tienduizenden en 
tienduizenden zegels) Spotkoopje' Nu € 350,-

50) GEHELE WERELD grote partij "rijp en groen" om uit te zoeken gevarieerd, incl 
vele exotische landen (o a ruim 50 insteekboeken, albums etc en vele tienduizen
den zegels restanten, zakjes doosjes etc incl ook mooi klassiek) € 700,-

51) GEHELE WERELD grote voorraad collecties incl vele 
postfris-landen-verzamelingen € 6 000 -

52) GEHELE WERELD ca 1845/2005 partij/verzameling in insteekboeken ook mooi 
Nederland, Duitsland, China, inclusief talloze complete postfnsse senes klassiek, 
de essentie in ruim 500 insteekboeken plus veel abonnementen en materiaal in 
dozen zakjes enz dat nog moet worden opgezet en uitgezocht (ruim 300 000 
zegels'") Spotkoopje'Nu €10 000,-

53) GEHELE WERELD ca 1845/1980 grote, belangrijke voorraad verzamelingen, 
vele landen ijzersterk vertegenwoordigd met vaak de zeer grote topstukken zoals 
Nederland met de 80 101, Oostenrijk met Wipa-blok 1933 en de Renner-blokken 
enz , enz , enz in ruim 200 albums, insteekboeken enz , enz In de voordeelaanbie
ding, in delen uitgepnjsd voor ca € 200 000,- Nu €75 000,-

54) GRIEKENLAND partij/coll om uit te zoeken € 250,-
55) GUATEMALA mooie verzameling € 150,-
56) HONGARIJE grote partij om uit te zoeken waann veel avontuur incl vele complete 

series en heel mooi en bijzonder klassiek € 300,-
57) HONGARIJE unieke, grote studie-stempelcollectie klassiek incl brieven, kaarten 

en poststukken € 2 400,-
58) HONGKONG O mooie verzameling € 680,-
59) ISRAEL 1848/2000 leuke partij om uit te zoeken € 185,-
60) ITALIË "Fundgrube', uitpuilende koffer met prachtig materiaal zowel postfns als 

gestempeld incl topmatenaal en vele zeldzaamheden incl talloze complete se
nes en mooi klassiek om uit te zoeken Belangrijke prachtkoop, zeer veelzijdig en 
hoogst interessant' € 2 000,-

61) ITALIAANSE KOL.en GEB. partij/coll om uit te zoeken € 200,-
62) JOEGOSLAVIË fantastische partij/coll "om uit te zoeken" incl talloze blok

ken, complete postfnsse senes, ook veel zeldzaam en ongebruikelijk matenaal 
Prachtkoop' € 350,-

63) JOEGOSLAVIË ' Fundgrube" koffers vol met prachtig materiaal zowel postfns 
als gestempeld incl topmatenaal en vele zeldzaamheden incl talloze complete 
senes en mooi klassiek om uit te zoeken Belangrijke prachtkoop zeer veelzijdig en 
hoogst interessant incl grote handelaren voorraad' € 1 000,-

64) KRETA klassiek € 250,-
65) MONTENEGRO 1874/1913 grote partij/verz klassiek € 1 300,-
66) MONTENEGRO klassiek 1874/1913 coli /partij € 3 500,-
67) NED.ANTILLEN1949/2006 (xx/x) vrijwel complete verzameling incl 218/233 in 

luxe Importa Juweel-albums (cat w € 3 576,56,1255 versch postz , 71 blokken 
enz) Nu € 850,-

68) NED.NW.GUINEA 1949/1962 grote avonturenpartij om uit te zoeken incl breven, 
kaarten etc Smikkelen en smullen voor specialist, grote doos vol collecties, restan
ten etc , etc € 200,-

69) NED.NW.GUINEA grote speciaal-coll incl talloze cunositeiten 
enz enz € 1 000,-

70) OOSTENRIJK ca 1850/2000 gigantische collectie/partij waann veel 
topmatenaal € 2 550,-

71) PORTUGAL penode ca 1870/1990 (xx/x/O) geweldig leuke en interessante, zeer 
veelzijdige partij in grote doos incl vele complete postfnsse senes, postgeschiede-
nis etc , etc Koopje' € 300,-

72) PORTUGAL (O/xx/x) gigantisch grote veelzijdige partij/collectie om uit te zoe
ken incl klassiek, postgesch , rariteiten en talloze complete postfnsse senes 
Belangrijke prachtkoop' € 2 300,-

73) PORT.KOL.en GEB. overa/egend klassiek Mooie collectie € 285,-
74) RHODESIA en Zimbabwe grote partij om uit te zoeken, zeer veelzijdig en interes

sant' € 475,-
75) RUSS.GEBIEDEN, zowel klassiek als modern matenaal, zeer veelzijdig en interes

sant Prachtkoop' € 255,-
76) SAOUDI-ARABIE leuke partij om uit te zoeken € 190,-
77) SERVIË klassiek droom van een coli /partij incl veel topmatenaal € 3 500,-
78) SHARJAH mooie verzameling € 100,-
79) SPANJE 2 koffers vol collecties partijen enz , enz incl mooi veelzijdig klassiek, 

blokken, talloze complete senes Belangrijke prachtkoop, spotkoopje' 
Nu € 1 500,-

80) SPAANSE Geb. en Kol. verzameling € 215,-
81) SPAANSE Geb. en Kol. (in de ruimste zin des woords) coli ten dele in insteek

boeken, ook Spanje, Spaanse Kol enz enz (vele duizenden en duizenden zegels, 
koffer vol mooi filatelistisch matenaal) Spotkoopje' Nu € 950,-

82) SURINAME belangrijke, grote coli /partij, de aanschafwaarde bedroeg in abo enz 
ruim € 3 500 - In de voordeelaanbieding € 400,-

83) SURINAME 1873/ca 1950 belangrijke partij/coll klassiek € 1 500,-
84) TSJECHOSLOWAKIJE 1918/ca 1990 verzameling verregaand compleet incl 

veel pnma en exclusief matenaal Een zeer, interessant en waardevol object voor 'n 
heel, heel vriendelijk prijsje Gigantische cat w ' € 300,-

85) TSJECHOSLOWAKIJE 1918/1990 twee uitpuilende koffers met collecties enz , 
enz incl oud en vele vele specialiteiten en veel topmatenaal, proeven blokken 
Ware hoorn des overvloeds' Spotkoopje' € 2 800,-

86) TUNESIË partij/collectie om uit te zoeken incl toppertjes en betere/zeldzamere 
stukken € 300,-

87) TURKIJE 1863/ca 2000 onvoorstelbaar mooie en hoogst interessante veelzijdige 
partij om uit te zoeken € 1 600,-



88) TURKIJE coll /partij €10 000,-
89) VENEZUELA mooie verzameling incl klassiek € 200,-
90) VENEZUELA ENORM grote verz /partij € 2 400,-
91) VER.EUROPA ca 1956 - 2005 gigantische partij/verzameling merendeels postfris 

waann naast de z g gewone blokken, zegels en senes ook vele curiositeiten en 
bijzonderheden Spotkoopjei € 625,-

92) VER.STATEN VAN AMERIKA mooie verzameling € 200 -
93) VER.STATEN VAN AMERIKA gigantische leuke, gezellige partij incl klassiek om 

uit te zoeken' Zeer veelzijdige en hoogst interessante prachtkoop' € 500,-
94) VER.STATEN VAN AMERIKA gigantische avonturenpartij, zeer veelzijdig waann 

o a veel oud, postgesch , bneven, kaarten, precancels etc € 440,-
95) VER.STATEN VAN AMERIKA gigantische avonturenpartij incl veel oud, precan

cels, Cinderella's, poststukken etc Fundgrubei € 1 500,-
96) VER.STATEN VAN AMERIKA 2 koffers vol met matenaal 'rijp en groen" erg leuk 

om uit te zoeken, ten dele in albums/insteekboeken etc , etc 
Belangrijke prachtkoopi € 3 500,-

97) IJSLAND leuke partij om uit te zoeken € 210,-
98) ZUID AFRIKA EN gebieden leuke partij om uit te zoeken € 175,-
99) ZUID AFRIKA en gebieden incl klassiek/oud materiaal grote collectie/partij om uit 

te zoeken, zeer veelzijdig en interessanti € 500,-
100) ZUID-WEST AFRIKA avonturenpartij om uit te zoeken € 255,-
101) ZUID- en MIDDEN AMERIKA ca 1850/1975 coli /partij, veelzijdig en zeer interes

sant € 250,-
102) ZUID- en MIDDEN AMERIKA ca 1850/1975 koffer vol fantastisch filatelistisch 

materiaal, een ware hoorn des overvloeds van mooi klassiek, klassiek klassiek 
Belangrijke prachtkoopi € 5 500,-

103) ZWEDEN ca 1858/ca 2000 zeer interessante en veelzijdige avonturenpartij waann 
veel prachtig matenaal € 550,-

104) ZWITSERLAND ca 1860/2002 partij om uit te zoeken waarin veel avontuur, ook 
vele complete postfnsse series etc , etc Prachtkoopi € 175,-

105) ZWITSERLAND FDC's unieke, enorm uitgebreide belangrijke verz incl doublet
ten en vele topstukken, ten dele in luxe albums (duizenden stuks, merendeels 
onbeschreven, cat w zeer ruim € 6 000,- plus-plus) Nu € 500,-

106) ZWITSERLAND ca 1854/2002 grote avonturenpartij "rijp en groen' waann veel 
pnma materiaal, "Fundgrube"' € 700,-

107) ZWITSERLAND ca 1860/2005 belangrijke collectie/partij in 2 uitpuilende koffers, 
een ware "hoorn des overvloeds" Normale verk w in delen per onderdeel ruim 
€ 11 000,-, nu het geheel voor een heel klem prijsje "in de voordeelaanbieding", 
al blijft het natuurlijk wel een belangrijk bedrag € 2 500,-

108) ZWITSERLAND grote voorraad collecties €15 500,-

ATTENTIE: DE VOLGENDE COLLECTIESIPARTIJEN 
ALHOEWEL ALLE OP ZICH ZEER EN ZEER INTERESSANT 

ZIJN DOORGAANS NIET FILATEUSTISCH 

109) AANDELEN (oude) en obligaties bijzonder leuke collectie, zeer gevaneerd waann 
diverse prachtige decoratieve stukken (ruim 100 stuks, prachtkoop') € 100,-

110) AANDELEN (oude) verzameling-partij incl doubletten waann vele mooie 
decoratieve stukken, zeer gevaneerd en hoogst interessant (ruim 250 stuks) 
Prachtcollectiei € 295,-

111) AANDELEN (oude) vanaf ca 1850 verz incl doubletten incl talloze decoratieve 
en spectaculaire schoonheden, ook U S A Conf States enz , enz (3570 stuks) 
Spotkoopjei € 3 500,-

112) AANDELEN (oude) mooie verzameling/partij inclusief doubletten en talloze top
stukken, zeer decoratieve topstukken zowel Nederland als buitenland ook engros 
(ruim 15 000 stuks, vijftienduizend (i) incl klassiek U S A , Nederland, Spanje etc , 
etc) Belangrijke prachtkoop' €15 0 0 0 -

113) AANTEKENSTROOKJES Nederland los en op bnef/kaart ook incl vele doubletten 
en massagoed (ruim 35 000 strookjes) € 175,-

114) AANTEKENSTROOKJES (overw Nederland) grote partij om uit te zoeken waann 
naast veel eenzijdig massagoed ook veel schaars en bijzonder materiaal 
ook velen op gelopen poststukken incl vooroorlogsi Prachtkoopi 
(ruim 60 000 strookjes'i) € 500,-

115) ANSICHTKAARTEN enz beroep "kapper" fabuleuze verzameling € 175,-
116) ANSICHTKAARTEN enz partij om uit te zoeken "rijp en groen", zowel modern 

als oud incl topografie (prov Zeeland'), fantasie, vele aantrekkelijke thema's (ruim 
8 500 stuks) Interessante prachtkoop' € 395,-

117) ANSICHTKAARTEN etc thema "honden" mooie veelzijdige verzameling incl fo-
tomatenaal, fantasie, hondenbelastingpenningen, afbeeldingen op collector-items 
etc , etc incl veel prachtig klassiek matenaal Prachtkoop' € 230,-

118) ANSICHTKAARTEN enz vanaf ca 1890 thema chocolade, veel interessant 
histonsch reclame-materiaal Droste, de Jong, van Houten enz , enz Belangrijke, 
omvangrijke pracht-collectie' € 420,-

119) ANSICHTKAARTEN (oude en oudere) collectie/partij om uit te zoeken overw 
Nederland topografie incl vele stads- en dorpsgezichten incl interessant stempel-
matenaal en vele topstukken (ruim 8 000 kaarten waarvan minstens 3 000 stuks 
oudere zwart/wit, zeer geschikt voor handel, wederverkoop, veilinghouder etc , 
etc Prachtkoop' € 1 000,-

120) ANSICHTKAARTEN vanaf ca 1899 grote, seneuze topcollectie "kerken gemeen
tehuizen en dorpsgezichten van Nederland" inclusief talloze kleine en kleinere 
dorpen, zowel zw/w als kleur, ten dele alfabetisch in albums opgezet, inclusief vele 
zeldzaamheden, ook van "over de grenzen" (ruim 10 000 kaarten, incl litho en 
fotokaarten) € 1 550,-

121) BANKBILJETTEN Gehele Wereld periode ca 1900/1990 verzameling incl dou
bletten van vele landen ook schaarse en betere biljetten € 200,-

122) BANKBILJETTEN Gehele Wereld penode ca 1910/2000 mooie verzameling 
meest zeldzamere & betere biljetten, ook geschikt voor de meer gevorderde verza
melaar, prachtkoop' € 250,-

123) BANKBILJETTEN hele wereld periode ca 1910/2000 collectie/partij om uit te 
zoeken diverse kwaliteiten, veel unc, doubletten, exotische landen, motieven, ook 
zeldz bi l j , toppertjes enz , enz geschikt voor vele, vele doeleinden zoals handel, 
wederverkoop, pnma winstmogelijkheden (ruim 4 000 biljetten, ten dele opgezet in 
speciale albums) Nu € 950,-

124) BANKBILJETTEN Duitsland Noodgeld enz incl ook wat Oostenrijk, vele 
ongebruikelijke en zeldzaamheden Collectie incl ranteiten enz 
(ruim 3 000 stuks) € 2 150,-

125) BANKBILJETTEN Nederland mooie verzameling incl doubletten € 5 000,-
126) BANKBILJETTEN Nederland ca 1914/1990 belangrijke, verregaand complete 

verzameling incl veel topmatenaal, ook doubletten gemengde kwaliteiten, veel 
goede biljetten UNC P en Zf Hoogst interessante, veelzijdige prachtkoop, beleg
gingsobject van de 1 e ordei €12 500,-

127) CHURCHILL, Kennedy etc (thema) gigantische verzameling zeer veelzijdig waarin 
ook vele cunositeiten en zeldzaamheden Belangrijke prachtkoop' € 210,-

128) FISCAALZEGELS (Cinderella's) Nederland en ietsje buitenland enorm grote en 
veelzijdige partij/collectie z g Cinderella's zoals fiscaalzegels, stadsposten, vignet
ten, sluitzegels, alles in de sfeer van filatelistische randgebieden incl talloze inte
ressante stukken, formulieren etc 
(in grote doos zeer veelzijdig en interessant') € 2 000,-

129) Oude GAS- en ELECTRAPENNINGEN mooie collectie van dit geweldig interes
sante verzamelgebied incl oude prentbnefkaarten van gasfabrieken (ruim 1000 
penningen incl ook veel massagoed - dat thans ook heel schaars aan het worden 
IS - cat w ruim € 5 000,-(Kooy) Koopje' € 425,-

130) KON.HUIS NEDERLAND en buitenland (prentbnefkaarten etc ) prachtige verza
meling waarin veel prachtig klassiek matenaal, zeer veelzijdig en ongebruikelijk 
geheel, fantastisch om uit te zoekeni Topobject waann veel klassiek matenaal van 
grote schoonheid' € 200,-

131) LUCIFERSMERKEN enz mooie, veelzijdige verzameling incl klassiek € 125,-
132) LUCIFERSMERKEN, sigarenbandjes etc twee enorm grote dozen met onuitge

zocht materiaal zeer interessant en veelzijdig incl prachtig en spectaculair klas
siek Vele duizenden en duizenden stuks, vele, vele avonden uitzoeken, 
avonturen en genieteni € 200,-

133) LUCIFERSETIKETTEN- en merken etc grote coli incl klassiek 
topmatenaal € 2 500,-

134) MILITARIA collectie waarin o a 1 e- en 2e Wereldoorlog, censuur, fotomatenaal, 
prentbnefkaarten cunositeiten, postgeschiedenis propaganda-matenaal etc , etc 
zeer veelzijdig en interessant' € 315,-

135) MOLENS Nederland grote belangrijke verzameling zeer gevarieerd overwegend 
op oude en zeer oude ansichtkaarten incl vele klassieke zeldzaamheden o a ook 
watermolen-verzameling Belangrijke prachtkoopi € 850,-

136) MUNTEN etc betaal-en reclamepenningen etc (overw Nederland) gezel
lige, grote onuitgezochte verz /partij van dit fascinerende verzamelgebied 
Gaspenningen, boordgeld, automatiek en telefoonpenningen etc , etc (zeer geva
neerd ruim 2000 penningen w i talloze hooggenoteerde topstukken, incl zilver, 
cat w resp aanschafw ruim € 6 000,-) Nu € 400,-

137) MUNTEN/penningen/postzegelsetc GEHELE WERELD enz g 'numismati
sche 1 e dagomslagen" enorm grote coli /partij merendeels in de sfeer van de z g 
"Franklin-Mint"-uitgaven, penningen, veelal massief zilver van een hoog gehalte, 
Wereldnatuurfonds, Jaar voor het Kind etc , etc (oorspronkelijke uitgifte/abonne
mentswaarde HEEL ZEKER ruim € 10 000,-) Nu gaat alles voor een kleinigheidje 
de deur uit € 700,-

138) MUNTEN NEDERLAND grote, belangrijke collectie/partij om uit te zoeken w i 
ook mooi klassiek/19e Eeuws matenaal (o a halfjes, 2y2cent-stukken (plak), stui
vers rond en vierkant, oude dubbeltjes, kwartjes, halve guldens, gulden en voor
oorlogse rijksdaalders en gouden dukaten) Enorm hoge cat waarde' 
Spotkoopje' € 1 000,-

139) MUNTEN FRANKRIJK ca 1850/1980 gigantische, belangrijke collectie/partij om 
uit te zoeken incl vele prachtige klassieke oude grote zilveren munten Een "'n mer 
a boire' voor de liefhebberi € 1 000,-

140) MUNTEN NEDERLAND periode ca 1850/2000 waann vele mooie oude zeldzame 
stukken incl zilver, ook wat buitenland, veel avontuur en sorteergenot o a zeer ge
schikt voor handel, ruil, opzet/aanvulling collectie, veilinghouder etc Spotkoopje' 
Belangnjke prachtkoop' € 3 000,-

141) MUNTEN NEDERLAND 1800/ca 1980 grote, belangrijke verzameling/handelaren-
voorraad incl talloze zeldzaamheden €10 000,-

142) MUNTEN periode 1750/2005 belangrijke verz Nederland en buitenland incl veel zilver 
in ruim 40 draagtassen, ook doubletten talloze topstukken, ook goud €15 750,-

143) PADVINDERIJ (thema) verz om uit te zoeken incl poststukken, pr briefkaarten 
incl zeer oud matenaal, ook div exclusief resp zeldzaam, zeer mooie 
veelzijdige prachtkoop' € 257,50 

144) PLAATJESALBUMS "Verkade Zaandam" e a albums uitgegeven door 
Nederlandse bedrijven collectie incl vele zeldzame en betere albums, sommige 
ook incompleet, ook vele losse plaatjes, bijna uitsluitend interessante motieven 
periode ca 1900/1960 (ruim 100 albums waann vele zeldzaamhedeni) € 850,-

145) RODE KRUIS (thema) uitgebreide en zeer ongebruikelijke topcollectie postzegels, 
FDC's, brieven, kaarten, afstempelingen etc , etc vanaf periode ca 1915 incl unica 
en vele zeldzaamheden, prachtkoopi € 220,-

146) ROTARY (thema) verzameling € 200,-
147) RUIMTEVAART (thema) grote, omvangrijke coli incl veel zeer zeldzaam 

en ongebruikelijk matenaal, ook histonsch met Da Vinci Kopernicus, 
Einstein enz , enz € 285,-

148) RIJWIELBELASTINGPLAATJES20er-en 30er jaren fantastische coli incl dou
bletten, varianten, met en zonder ponsgat (= voor werkelozen) etc , zeer gevan
eerd, schitterende art-deco ontwerpen geslagen bij Rijksmunt, 
ENORM hoge cat waardei (130 stuks) € 250,-

149) RIJWIELBELASTINGPLAATJES 1924/1941 100% compleet plus vele extra's 
zoals met ponsgat (= voor werkelozen) € 850,-

150) SIGARENBANDJES enz mooie, veelzijdige prachtkoop, zeer gevaneerd, motie
ven enz , enz € 125,-

151) SIGARENBANDJES, kistetiketten enz , enz grote, belangrijke coli "rijp en groen" 
incl klassiek € 485,-

152) SPELDJES grote, belangrijke, veelzijdige verzameling incl vele aantrekkelijke 
motieven, overw 50er-en 60er jaren € 200,-

153) SUIKERZAKJES penode ca 1950/1980 zeer interessante en gevaneerde/veelzij-
dige verzameling overw Nederland Vele duizenden en duizenden stuks, een auto 
vol materiaal, kan in overleg gehaald/gebracht worden gratis bezorgen door heel 
Nederland € 550,-

154) VRIJMETSELARIJ veelzijdige prachtcoll incl veel zeldzaam en ongebruikelijk 
matenaal € 250,-

155) WATERTORENS Nederland unieke verzameling op oude en zeer oude ansicht
kaarten etc penode vanaf ca 1900 incl vele klassieke zeldzaamheden, ook veel 
interessante extra's thema dnnkwaterwinning en "water, het wonder uit de kraan" 
Belangrijke prachtkoop' 300,-

Bij vooruitbetaling boven de € 450 , - 3% korting, boven de € 2250, - 5%. 
Levertijd- alle collecties worden per omgaande uit voorraad verzonden (gratis verzending) 

Wilt u a.u b uw bestelling op uw overschrijving vermelden, prompte toezending geschiedt automatisch 
ING-giro-nr: 193 598 t.n.v. W. Tieman Amsterdam ABN-AMRO Bankrek.nr: 54.01.81.307 
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BELGISCHE POSTZEGEL 
DUURDER 

Wie in een Belgisch 
postkantoor minder dan 
tien postzegels koopt, 
moet tien cent meer gaan 
betalen per zegel. De 
Belgische Post gaat die 
bijzondere maadregel in 
2010 invoeren. 
Het postbedrijf wil zo de 
wachtrijen in de postkan
toren verkleinen en de 
kosten verlagen, meldde 
het bedrijf zaterdag. Bijna 
de helft van de klanten 
koopt nu nog minder dan 
tien zegels. 
Eén enkele postzegel voor 

een gewone binnenlandse 
brief komt dan op 69 
cent. Wie tien of meer 
zegels tegelijk koopt, 
betaalt 59 cent per zegel. 
De toeslag is mogelijk 
omdat er op Belgische 
postzegels geen waarde 
in centen is afgedrukt. 
De zegels vermelden 
slechts een cijfer voor de 
categorie, zoals een i voor 
gewone brieven. 

CANON IN POSTZEGELS VERWACHT 

In het voorjaar van 2010 
komt een boek uit over 
het Canon van Nederland 
- zeg maar vaderlandse 
geschiedenis - aan de 
hand van postzegels. Dit 
unieke boekwerk vertelt 
ondermeer over admiraal 
Michiel Adriaansz. de 
Ruyter die wordt verge
zeld van de vele postze
gels, waarop in de loop 
der jaren zijn beeltenis 
heeft geprijkt. Het boek 
Canon In Postzegels is 
een unieke combinatie 
van filatelistische kennis 
met die van de geschiede
nis van het land, dat we 
nu als Nederland kennen. 
Elke postzegelverzame
laar kent de zegels met de 
historische afbeeldingen 
zoals die van de Hunebed
den, Anne Frank e.v.a. De 

commissie van Oostrom 
(ingesteld door de minis
ter van Onderwijs, Cul
tuur en Wetenschap) heeft 
uit de toppers van onze 
vaderlandse geschiedenis 
50 zogenoemde 'ven
sters' benoemd (zie ook 
http://u)U)u).entoen.nu/). 
In de uitgave Canon In 
Postzegels worden deze 
vensters gecombineerd 
met de postzegels die 
in de loop der jaren van 
deze vaderlandse toppers 
zijn verschenen. Bij elk on
derwerp wordt tevens het 
verhaal verteld van zowel 
de postzegel als de canon. 
Uitgever Lourens Uitgeef-
projecten BV komt bin
nenkort met meer details 
omtrent dit komende 
standaardwerk. Meer info: 
www.canoninpostzegels.nl 

DIGITALE FRANKEEROP-
LOSSING ZELF 'GELABELD' 

TNT Post komt met de 
zogenaamde 'digitale 
postzegel'. Dit is natuur
lijk geen echte postzegel, 
maar meer een onhne 
applicatie, waarmee thuis 
of op kantoor postzegels 
met de juiste frankeer-
waarde kunnen worden 
afgedrukt. 
De Digitale Postzegel is 
een efficiënte frankeerop-
lossing voor iedereen die 
meer dan 25 poststukken 
per maand verstuurt, vol
gens TNTPost. Gebruikers 
hebben een internetver
binding en een labelprin-
ter nodig. Na registratie 
kan het frankeertegoed 
opgewaardeerd worden 
via credit card of IDEAL. 
Hierna kan de apph-
catie op ieder moment 
postzegels met de juiste 
frankeerwaarde printen. 
Nieuw verzamelobject? 

JORT KELDER ONTMOET BESTUURDERS 

Na de presentatie van de 
Muiderslot postzegels 
als start van de nieuwe 
serie Kastelen in Neder
land door TNTPost had 
gastspreker Jort Kelder 
in de Ridderzaal van het 
Muiderslot een geani
meerd onderhoud met 
twee bestuursleden van 
onze Stichting Neder-
landsch Maandblad voor 
de Philatelic. Voorzitter 
Cees van Balen Blanken 
en bestuurslid Paul 
Walraven (i) prezen de 
kleurrijke presentator om 
zijn soms onverbloemde 
mening over postzegels. 
"Ik ben van mening, dat 
je een persoonlijk bericht 
altijd moet bezegelen 

met een postzegel: een 
bedankje voor de lunch 
bijvoorbeeld of voor een 
aangenaam diner, maar 
ook voor een liefdes
brief", legde Kelder 
uit aan ons luisterrijke 
bestuur. 

SANDD VAN FRANSE/ 
DUITSE POST? 

Sandd's huidige eigena
ren Trimoteur, Fortis en 
NIB Capital hebben hun 
belangen in de etalage 
gezet. De Deutsche Post, 
eigenaar van Selektmail, 
heeft zich gemeld als ge-
interesseerde in 's lands 
tweede postbedrijf 

SAN MARINO INTRODUCEERT STEREO SOUVENIRVELLETJES 

Om dit Europese Jaar van 
Creativiteit en Innovatie te 
vieren, heeft de republiek 
San Marino besloten om 
driedimensionale postze
gels te maken. Stereo-
scopische postzegels zijn 
helemaal niet nieuw, maar 
hebben nooit echt aan de 
verwachtingen voldaan. 
Holografie geeft betere 3D 
resultaten, maar niet voor 
klassieke postzegelforma
ten. Daarom is de beste 
oplossing toevallig de 
oudste en daarvoor is een 
stereoscoop nodig. San 
Marino is bezig om een 
geschikte postale versie 
te maken die binnenkort 
wordt gepresenteerd. 
Ondertussen zijn drie 
speciale 3D postzegels 
klaar. Afgedrukt op drie 
mini souvenir velletjes die 
in de stereoscoop passen. 
Drie van San Marino's 
meest klassieke uitzich
ten worden afgebeeld. 

Stereoscopen zijn zeker 
niet nieuw: ze waren al 
extreem populair aan het 
einde van de 19e eeuw. 
Maar een stereoscoop 
in een postbox, met een 
postzegel en 'stereo-sou
venirvelletjes', inclusief 
driekleuren postzegels 
in 3D, is een compleet 
nieuwe uitvinding. De 
emissiedatum was 25 

augustus 2009 voor de 
3D postzegels (waarde 
€ 6,00). De drie onderwer
pen, elk geprint op mini 
souvenir velletjes vanaf 
€ 1,00, verschillen behoor
lijk onderling. De Postbox 
kost € 1,40, inclusief ste
reoscoop, speciale lenzen, 
drie velletjes, instructies 
en echtheidzegel. Een 
complete set kost € 7,40; 
Maximum oplage: 80,000 
velletjes en stereoscopen. 

NIEUW ADRES WEBSITE 

Onze website die bin
nenkort geheel wordt 
vernieuwd heeft alvast een 
nieuw webadres gekregen. 
Voortaan kunt ons vinden 
op u;u)U).defilateiie.nl. De 
nieuwsvoorziening is om 
technische redenen nog 
even uit de lucht, maar 
zal begin oktober weer 
worden hervat. 

http://u)U)u).entoen.nu/
http://www.canoninpostzegels.nl


NIEUWE BEURS VOOR TWENTSE FIUTELISTEN 

Sinds enkele jaren worden 
er in heel Twente geen 
grote postzegelbeurzen 
meer georganiseerd. De 
eerdere beurzen in Hen
gelo bij "De Waarbeek" 
en die van werknemers 
van de AKZO zijn er niet 
meer. Er zijn in Twente 
heel wat postzegelvereni
gingen en over de grens 
in Duitsland is dat niet 
anders. Voor filatelisten 
in deze grensregio is er 
goed nieuws! Mede op 
verzoek van vele Twentse 
verzamelaars wordt er 
op zondag i8 oktober in 

Hengelo voor het eerst een 
grote internationale beurs 
georganiseerd. Onder de 
vijftig standhouders zijn 
ook enkele verenigingen 
die zich met een eigen 
stand zullen presenteren. 
Het deelnemersveld 
wordt aangevuld met 
enkele standhouders die 
andere verzamelobjecten 
zullen meebrengen. Het 
evenement vindt plaats 
bij Hotel Van der Valk 
(aan Ai, Afrit 30), zaal 
open 09.30-16.00 uur en 
de entree bedraagt € 3,00 
(vanaf 16 jaar). 

SPORnOP OF SPORTS TOP? 

De stikker op de pakjes 
van de nieuwe velletjes 
heeft weer een vreemde 
tekst. Op het postzegel
velletje als op de postze
gelmapje staat Sporttop. 

A Lrlwl i wiloïioa m» CJa-r 
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MEDISCHE POSTKAARTEN IN TROPENMUSEUM 

Op de stikker staat in 
2 woorden Sports Top. 
Voor Arend Spijkman is 
dit weer een foutje net als 
op de stikker van Muziek 
(musiek). 

Artlkelnr 291061 
Sports Top 

60 Stuks 

lllllllllllillllllllll 
714341"054630 

Sporttop Aandacht voor Talent 
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Over de hele wereld gaan 
mensen verschillend om 
met ziekte en genezing. 
Opvattingen over ziekte 
en gezondheid verschil
len per cultuur en hangen 
vaak samen met religie 
en spiritualiteit. In de 
19e eeuw ontwikkelde de 
VVesterse wetenschap
pelijke geneeskunst zich 
snel. Postkaarten van 
magische gebruiken en 
genezers kwamen tege
lijkertijd tegemoet aan 
het verlangen naar een 
verre exotische wereld. De 
snelle en grote versprei
ding van postkaarten is 
van grote invloed geweest 
op de beeldvorming 
over de bevolking van de 
koloniën. De basis van 
de tentoonstelling is de 
verzameling van ongeveer 
600 prentbriefkaarten van 
apotheker/klinisch far-
macoloog Peter de Smet. 

NVPH DRUKWERK 
ROLSTEMPEL 

Als eenmalig katern is in 
deze nieuwe catalogus 
opgenomen een catalogi
sering van het drukwerk 
rolstempel. Bijgaande 
afbeelding een zegel van 
I gulden type bontkraag, 
met het stempel Roosen
daal '22'. Dit stempel was 
tot op heden onbekend! 
en staat ook meteen - in 
de nieuwe catalogus. Los 
hiervan zijn zegels van iG 
zeldzaam met drukwerk 
rolstempel. 

SPORnOP TE VROEG 

Op maandag 24 augustus 
kocht Peter Prummel in 
Wedde bij de plaatselijke 
supermarkt een ijsje. Op 
de balie waar betaald 
diende te worden, lag ook 
een stapel postzegelvel
letjes van Sporttop in 
Nederland. 
Hem was bekend dat de 
dag van uitgifte 25 au
gustus 2009 zou zijn. De 
velletjes werden verkocht. 

Hij schroomde niet en 
plakte twee postzegels 
met op de tab vermeld 
de dag van uitgifte (25 
augustus) op een kaart en 
stuurde deze huiswaarts. 
Het bijgesloten poststuk 
is voorzien van een post
stempel gedateerd 24-
08-2009. Het poststuk is 
dus eerder afgestempeld 
dan de officiële eerstedag 
enveloppen. 

Zijn verzameling werd 
aangevuld met kaarten 
en gerelateerde objecten 
uit de museumcollectie, 
zoals ziektemaskers en 
wassen afgietsels van 
lichaamsdelen. 'Groeten 
uit...' vertelt het verhaal 
van de Westerse fascina
tie voor het exotische en 
afwijkende en gaat op 
zoek naar het schemer
gebied tussen nieuwsgie
righeid en amusement. 
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Bij de tentoonstelling 
'Groeten uit...' verschijnt 
dit najaar de Engelsta
lige publicatie: Different 
Truths. Ethnomedicine 
in Early Postcards van 
Peter de Smet die te koop 
is voor € 34,50 (ISBN 
9789460220173). 

Het Tropenmuseum in 
Amsterdam is dagelijks 
geopend van 10.00 tot 
17.00 uur. 

ÖSTERREICH 55 : ÖSTERREICH 75 : ÖSTERREICH 100 : 

ROZENKRANSTRIO 

Professor Ernst Fuchs 
wilde met en in zijn 
triptiek heel bewust de 
tweespalt tussen Joden
dom en Christendom 
oplossen en een discussie 
hierover aanzwengelen. 
Het eerste beeld 'De 
glorieuze rozenkrans' 
kon al in 1958 in de apsis 
van het destijds nieuw in
gerichte interieur van de 
kerk worden opgesteld. 
De beide andere 'De 
sociale rozenkrans' en 

'De lijdende rozenkrans' 
- volgden in i960; met 
kerstmis in hetzelfde jaar 
was het trio compleet. 
In zijn autobiografi
sche boek „Fuchs over 
Ernst Fuchs" schreef 
de kunstenaar eens: „Ik 
bad, mediteerde, leerde 
'mijn kerk' kennen. Dit 
was mijn uitdaging: Het 
beeld van de Messias, 
de iconen van Jezus van 
Nazareth." Waarvan akte 
en postzegels. 

POSTZEGELOORLOG EGYPTE EN IRAN 

Iran bracht onlangs een 
postzegel op de markt 
die Marwa Al-Sherbini 
herdacht, een Egyptische 
vrouw die werd vermoord 
in Duitsland voor het 
dragen van een hijaab. Als 
reactie hierop hebben de 
Egyptische autoriteiten de 
postservice gelast om alle 

post met deze postzegel 
te weigeren. Er wordt 
gezegd, dat Iran ook post
zegels heeft uitgegeven 
die de moordenaar van 
de Egyptische president 
Sadat, Khaled Islambouli, 
en Moslim Broeder
schapsleider Sayyed Qutb 
herdenken. 



1 SEPTEMBER: SERIE KASTELEN IN NEDERLAND 'GEOPEND' 

MM^k 
Het eerste postzegelvel uit 
de serie 'Kastelen in Ne
derland' met daarop het 
Muiderslot kost € 4,40. 
Het bevat tien postzegels 
van € 0,44. Kopers van dit 
vel ontvangen een bijbe
horend bewaarblad. Deze 
postzegels zijn de eerste 
uit de postzegelserie 
'Kastelen in Nederland', 
waarmee TNT Post de ko
mende maanden 25 Ne
derlandse kastelen voor 
het voetlicht brengt. De 
postzegelserie 'Kastelen 
in Nederland' is tot stand 
is gekomen in samenwer
king met de Nederlandse 
Kastelenstichting. De 
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volgende postzegelvellen 
uit de serie 'Kastelen in 
Nederland' kosten € 6,25 
en zijn alleen verkrijgbaar 
via abonnement. Abon

3 NOVEMBER: KINDERPOSTZEGELS 2009 BEKEND 

nees op deze serie ont
vangen het postzegelvel 
en bewaarblad van kasteel 
Ammersoyen met bijbe
horend bewaaralbum. 

Begin oktober zijn ook 
de beeltenissen van de 
Kinderpostzegels bekend 
geworden. De Stichting 
Kinderpostzegels heeft 

dit jaar gekozen voor het 
thema 'Laat kinderen 
leren, dat vanaf 3 novem
ber te koop zal zijn bij de 
bekende verkooppunten. 

*" ®®© P°*ï Kinderpostzegels 2009 Laat kinderen leren 
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31 AUGUSTUS: ZESTIG JAAR PORSCHE 
IN NEDERLAND 'BEZEGELD' 

Vanwege het 6ojarig 
bestaan van Porsche in 
Nederland geeft TNT 
Post drie verschillende 
Porschepostzegels uit 
met afbeeldingen van 
kenmerkende model
len in de Nederlandse 
Porschehistorie: de 356, 
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de 911 RS uit 1973 en de 
jubileumgii, waarvan er 
15 voor de Nederlandse 
markt zijn gemaakt. 
De Porschepostzegels 
maken onderdeel uit van 
de Postbox Porsche: een 
doosje met drie postzegels 
en drie luxe ansichtkaarten 
rondom hetzelfde thema. 
De Postbox Porsche werd 
ontwikkeld in samenwer
king met Pon Porsche 
Import. De Postbox Por
sche kost € 3,95 en bevat 
een postzegelvel met drie 
verschillende Porschepost
zegels met een frankeer
waarde van € 0,44 plus drie 
luxe Porsche ansichdcaar
ten met gelijke afbeeldin
gen. De Postbox Porsche 
verschijnt in een oplage van 
10.000 exemplaren. 

23 SEPTEMBER: VIJF JAAR ZONDER 
ANDRE HAZES 'GEMEMOREERD' 

< Op 23 september 2004 
^ overleed volkszanger 

.   André Hazes op 53jarige 
Q 2 2 leeftijd. Om dit onom

keerbare feit te gedenken, 
geeft TNTPost voor alle 
Hazesfans een postzegel
boekje uit met zijn biogra
fie en negen verschillende 

postzegels van € 0,44 
met daarop nooit eerder 
gepubliceerde foto's van 
de bekende Amsterdamse 
volkszanger uit Vinkeveen. 
Het postzegelboelqe kost 
€ 9,95, te versturen aan 'de 
vlieger' of als je gewoon 
'een beetje verliefd' bent. 

Dag Mn Ht poitztgrt 2009 
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1 OKTOBER: DAG VAN 
DE POSTZEGEL OP DE 
POSTEX 'GEVIERD' 

Met de Postex in aantocht 
geeft TNTPost een speciaal 
velletje uit ter gelegenheid 
van de Dag van de Postze
gel. Op de zegelindeze
gel van tien gulden uit 1905 
is koningin Wilhelmina te 
bewonderen, samen met de 
handgeschreven goedkeu
ring aan de kleurl<waliteit 
van de drukwerkcontroleur. 
Tijdens de eerste dag van de 
Postex 2009 op vrijdag 16 
olctober presenteert TNT
Post het prestigeboelqe, 
naast het postzegelvel, 
mapje, eerstedagenvelop, 
dat sinds i oktober verkrijg
baar is via de gebruikelijke 
verkooppunten. 

IMtSSIEKALENDER OKTOBERNOVEMBER 

I oktober: 
100 jaar gemotoriseerde 
luchtvaart in Nederland, vel 
met tien verschillende 
gegomde postzegels van 
€ 0,44. 
loktober: 
Persoonlijke postzegel DaQ 
van de Postzegel, vel met 
tien dezelfde zelfklevende 
postzegels van € 0,44. 

3 november: 
Kinderpostzegels 200g, post
zegelvelletje met 6 verschil
lende gegomde postzegels 
van € 0,44 4€ 0,22. 
17 november: 
Decemberzegels 200g, 10 
verschillende postzegels 
in postzegelvelletje met 
twintig zelfldevende post
zegels van € 0.34. 

1 OKTOBER: 100 JAAR GEMOTORISEERDE 
LUCHTVAART 'GEVELD' 

Aan de Rijsbergseweg in 
EttenLeur werd in igog 
de eerste vlucht met een 
gemotoriseerd vliegtuig 
uitgevoerd door Charles 
graaf de Lambert. Dit jaar 
bestaat de Nederlandse 
gemotoriseerde luchtvaart 
100 jaar. TNTPost eert dit 
bijzondere jubileum met 
een fraai velleqe, waarop 
tien verschillende post

zegels een representatief 
beeld geven van de 's lands 
luchtvaartgeschiedenis. 
Daarnaast verschijnen een 
postzegelmapje, eerste
dagenvelop, prestigeboek
je en het themaboek. Dit 
alles is (nog) op voorraad 
bij de reguliere verkoop
punten, maar ze vliegen 
letterlijk de winkels uit, 
dus wees er snel bij! 
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DE EERSTE KEER IN NORG 

TOESTEMMING 
Het overnemen van arti

kelen uit De Posthoorn is 
, maar alleen met 

bronvermelding. 

Tot 1985 was er elk jaar een Natio
nale Jeugdpostzegeltentoonstelling. 
Het was de hoogste tijd om deze te 
moderniseren. En zo ontstond de 
Dag van de jeugdfilatelie. In 1985 
werd deze voor het eerst gevierd. 
Dat gebeurde in het Drentse Norg. 
Uit het hele land waren jongens en 
meisjes met bussen naar het noor
den gekomen. Sommige kinderen 
waren om vijf uur opgestaan om 
maar op tijd in Norg te zijn. Daar 
zagen ze hoe de staatssecretaris 
van Verkeer en Waterstaat, de heer 
Scherpenhuizen, de tentoonstel
ling opende. Het thema van die 
eerste Dag van de jeugdfilatelie 
was Willem van Oranje en de 
Tachtigjarige Oorlog. De prins en 
zijn gevolgen waren natuurlijk ook 
"zelf' aanwezig. Zo'n 300 jongeren 
lieten hun verzamelingen zien. In 
De Postzegelreveu uit die dagen 
lazen we dat het een lust voor het 

oog was. "Hier zag je de prille 
beginners, die met trots hun eerste 
albumbladen toonden, maar ook 
de "groten", de jongens en meisjes 
die al in het buitenland successen 
hebben behaald en binnenkort 
naar de senioren gaan." Zouden zij 
allemaal nu nog verzamelen of heb
ben ze hun postzegels weggedaan? 
In het voorwoord van de catalogus 
schreef de staatssecretaris iets _ 
interessants. Nadat hij had ver
teld dat er meer dan i,i miljoen 
postzegelverzamelaars waren, 
kwam hij met het feit dat veertig 
procent daarvan jonger was 
dan 18 jaar. Dat waren nog eens 
andere tijden! Tegenwoordig 
zijn er veel minder jongeren die 
postzegels verzamelen. Hoe het 
ook zij, de Dag van de Jeugdfi
latelie in Norg werd een groot 
succes en was het begin van een 
mooie traditie. 

EEN SPECIALE 
POSTHOORN 

Op zaterdag 17 oktober 
vieren we voor de 25'" keer 
de Dag van de jeugdfilatelie. 
Het belooft een groot feest 
te worden in Apeldoorn. 
Speciaal voor dit zilveren 
jubileum hebben we een 
bijzonder nummer van De 

Post
khoorn 
Igemaakt. 
I Het is 
l'een nos
I talgische 
[terugblik 
;op25 

keer Dag 
van de 
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ZILVEREN DAG VAN DE' 
JEUGDFILATELIE IN APELDOORN 

POSTFRISSE STICKERZEGELS 
IN JE ALBUM 

624 

Verzamelaars die een 
exemplaar van een 
postfrisse zelfklevende 
in hun album willen heb
ben, krijgen dat niet altijd 
eenvoudig voor elkaar. Ze 
zitten vaak in een velle
tje. Met een beetje geluk 
zitten de zegels niet heel 
dicht op elkaar. Dan kun 
je met een schaar de 

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

postzegel uit het velletje 
knippen. Als de zegels 
in het velletje wel dicht 
naast elkaar zitten, heb je 
een probleem. De zegels 
van elkaar los scheu
ren, zoals bij gegomde 
zegels, lukt meestal niet. 
De Liechtensteinse post 
is meteen oplossing 
gekomen. Bij wijze van 
proef zijn er normaal 
gekartelde, zelfklevende 
postzegels uitgegeven. 
Het afscheuren van 
een postzegel is nu een 
fluitje van een cent. Je 
postfrisse zegel behoudt 
zijn karteltjes en de zegel 
blijft ook gewoon op het 
beschermende laagje 
zitten. Nu maar hopen 
dat de proef een succes 
wordt! 

Jij komt toch ook naar de 
25"= Dag van de Jeugd
filatelie op 17 oktober? 
Dit grote evenement 
voor jonge postzegelver
zamelaars vindt plaats 
in de America Hal in 
Apeldoorn, samen met 
POSTEX 2009. De zaal 
gaat open om i o uur en 
om n uur is de officiële 
opening met aansluitend 
de prijsuitreiking. Wat 
is er allemaal te doen? 
Een puzzeltocht langs 
de kaders, postzegelberg 
met gratis postzegels, de 
postzegelhoek van JFN, 
een computerhoek, de 
Stamp Kids Club, tombo

^ ^ 
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Dag van de Jeugdfilatelie iggS Leek 

la, spellencircuit, jeugd
veiling, videopresentaties 
en nog veel meer 
Om 13.30 uur is er weer 
een spannende finale 
van de Quiz Filagram 
voor jeugdverenigingen 

uit heel Nederland. Het 
thema van de Dag van 
de Jeugdfilatelie is dit 
jaar communicatie. Voor 
de jeugd is de toegang 
gratis, dus kom allemaal 
naar Apeldoorn! 

BRIEVENBUSSEN MET GROTE LETTERS 
Ben jij wel eens in Enge
land geweest? Heb je daar 
ook de verschillende rode 
brievenbussen gezien? 
Misschien is het je opge
vallen dat er grote letters 
op staan. Die letters zijn 
een verwijzing naar de 
koning of koningin die 
regeerde toen de brieven
bus geplaatst werd. Op 

de moderne brievenbus
sen staat EIIR. Dat staat 
voor Elizabeth II Regina. 
Elizabeth de Tweede is de 
huidige koningin, die al 
sinds 1952 op de troon zit. 
Regina betekent Koningin. 
De R is ook een afkorting 
voor Rex, wat Koning 
betekent. Op oudere 
brievenbussen kom je een 

van de volgende afkortin
gen tegen VR (koningin 
Victoria), ER (koning 
Edward de Zevende) CR 
(koning George de Vijfde), 
EVIIIR (koning Edward de 
Achtste) en CVIR (koning 
Ceorge de Zesde). Om 
te vieren dat in 1809 de 
eerste brievenbus in een 
muur werd gemetseld, 
heeft de Royal Mail een 
velletje uitgegeven. Het 
bevat zegels met brieven
bussen uit verschillende 
regeringsperioden. De 
eerste brievenbus is heel 
klein in de rechterboven
hoek te zien. Op die brie
venbus was de afkorting 
van de regerende koning 
nog niet te zien. 
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Heb jij een gepimpt mobieltje? 
Met die mooie glitterdingen? 

Het lijken net diamantjes, maar 
dat is Strass. Ook mooi! 

s8sg^4X^8:^>x^>^^»:se»x<^xc4X^g 
De imitatiediamant 

Strass lijkt op diamant, 
en eerlijk gezegd zie 
ik het verschil niet. De 
uitvinder was Friedrich 
Strass. Hij verwarmde 
een aantal metalen 
en zo ontstond de 
namaakdiamant. Op 
deze zegel zie trou
wens geen strass, 
hoor! Dit is echt. 

Wat is een diamant? 

Diamant is het hardste 
materiaal dat in de na
tuur voorkomt. Het is 
een doorzichtig kristal. 
Als het geslepen is 
wordt het licht er 
prachtig in weerkaatst. 
Dan spreek je van een 
edelsteen. 

De diamantmijnen 
Diamant wordt in de 
grond gevonden, in 
een gesteentelaag. 

Dat gesteente heet 
kimberliet. Het wordt 
gevormd in vulkani
sche kraterpij pen die 
200 - 3(X) km diep 
uit de aarde omhoog 
omen. 

Dus als je gaat zoeken 
naar diamant, moet 
je eerst een gaatje 
graven. 

Over de hele wereld 

Diamanten worden 
over de hele wereld ge
vonden, maar niet in 
Europa. Het bekendste 
land is Zuid-Afrika, 
daar komen veel grote 
diamanten vandaan. 
Ook in Rusland wordt 
veel diamant gewon
nen. 

Het gaat om het 
slijpen 
Kijk, dan heb je zo'n 
stukje gesteente in 
je handen, maar dan 
is het nog niks. Het 
moet geslepen wor
den. En niet een beetje 
mooi glad, nee, het 
gaat om de vlakken. 

VV^PIV^P I^PV I^V^ 

Die facetten hebben 
allemaal verschillende 
namen, zoals rondist, 
paviljoen, kollet en de 
kroon. 

De Belgische 
diamantslijpers 

Het beroep van dia
mantslijper leer je niet 
zomaar, dat begrijp je. 
En waar leer je dat? 
In Antwerpen! Want 
daar wordt de meeste 
ruwe diamant bewerkt. 
In het Diamantmu
seum in Brugge 
vertellen ze je alles 
over de historische 
achtergronden, je ziet 
ook de instrumenten 
waarmee de diaman
ten gekloofd worden 
en geslepen. 

Ook in Amsterdam 
Op een gegeven 
moment verhuisden 
de Belgische slijpers 
naar Nederland. Toen 
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leerden de Hollanders 
het vak ook. Ga maar 
eens kijken bij dia-
mantwinkel Coster in 
Amsterdam. Je kunt ze 
daar bekijken en ook 
kopen. Moet je wel de 
creditcard van je moe
der meenemen. 

Beroemde diamanten 

Diamanten worden 
geslepen en dan wor
den ze in een sieraad 
gezet. Dan spreken 
we over juwelen. Een 
beroemde diamant 
is de Koh-i-Noor. Hij 
zit in de kroon van de 
Engelse Koningin. Zij 
heeft er trouwens nog 
een: de Star of Africa. 
De Thaise koning heeft 
de Golden Jubilee, 
de grootste geslepen 
diamant ter wereld. 

Nog een gebruik van 
de diamant 
Niet van alle diamant
gesteente worden 
juwelen geslepen. 
Je weet al dat 't het 
hardste gesteente ter 
wereld is. Dus als je 
door iets héél hards 
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moet boren, wat ge
bruik je dan? Juist: een 
diamantboor. En ja: 
diamanten worden in
derdaad geslepen met 
andere diamanten. 

Het Karaat 
fwmmrwwf^iw^wvrrtw^i^iwm 

Het gewicht van 
edelstenen wordt 
het karaat genoemd. 
Eén karaat weegt 0,2 
gram. Een paar jaar 
geleden werd bekend 
dat ze in Zuid-Afrika 
een diamant hadden 
gevonden van 6000 
karaat. Je zal zo'n 
ding maar op je hoofd 
moeten dragen in een 
mooie tiara! Hij was 
trouwens vals, die 
zware diamant. Heb 
jij ook zo'n belangstel
ling voor gesteenten? 
Doe dan ook zegels 
over diamanten in je 
verzameling. 

Succes er meel 
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25 KEER DAG VAN DE JEUCDFILATELIE 
• 1. Velp iggo. De verschillende spellen zijn altijd een groc 

succes. Het vergt veel van je concentratievermogen om 
zonder de bel te laten rinkelen het eind te halen. 
2. Borculo 1991. Het uitreiken van de vele bekers is een 
van de hoogtepunten van de Dag van dejeugdfilatelie. 
Juryvoorzitter Aad van Ek heeft hier net een grote beker 
uitgereikt, terwijl jurylid Jan Pot goedkeurend toekijkt. 
3. Reuver 19S& Een keer heeft een echte minister de Da 
van dejeugdfilatelie geopend. Jeugdleidsterjo Steeghs 
begeleidde minister Eelco Brinkman van Welzijn, Volk
gezondheid en Cultuur en zijn vrouwJanneke naar de 
tentoonstellingsruimte. 
4. Katwijk iggG. Hoewel de tentoonstelling vaak in spor 
hallen plaatsvindt, zijn de activiteiten zelden zo sportief 
als toen er een echte klimwand deel uitmaakte van het 
spellenparcours. 
5. Beuningen 1997. Elke Dag van dejeugdfilatelie heeft 
zijn eigen poststempel gehad en sommige zeifi een eigei 
oantekenstrookje. Baliemedewerker CeesJansen zette 
voor de gelegenheid zijn PTT Post pet op. 
6. Katwijk igg6. Frans Weber voert het woord onder 
het toeziend oog van Frits de Bruin en Zegert van Duin. 
Jarenlang was Frans Weber betrokken bij de Dag van de 
Jeugdfilatelie als organisator, jurylid of stuwende kracht 
achter de speciale filatelie examens. 



POSTSCRIPTUM 
EUGDFILATELI 

g t; Beuningenl 
—\\ 
< 

S' in 
een i f rui t tüin 
97 " * 

_ i Land van 

7. Enschedé ig86. Wie heeft er niet meegedaan aan de quiz langs de Kaaers-' Het 
is nog steeds een vast onderdeel van de Dag van de jeugdfilatelie. 
8. Utrecht 2008. Het postzegelhoekje trekt jaar in jaar uit veel verzamelaars die 
daar tegen een kleine vergoeding hun verzameling uitbreiden. 
g. Diemen ig8Q. De Quiz Filagram onder leiding van Peter van de Leemput is 
telkens weer een spannende strijd tussen jeugdverenigingen. 
10. Middelharnis 200J. "Jeugdleider Toon" Oomens van de StampKids Club is 
inmiddels een echter BN-er, die op een vaste groep verzamelaars kan rekenen. 
11. Alphen aan den Rijn 2001. Jureren is een serieuze zaak. Onder leiding van 
Daan Koelewijn bekijken Raimond Kragten, Andre Kolner, Arie Zonjee enjanine 
Veldhoven een verzameling. 
72. Schagen 2005. Wat is er leuker dan lekker snuffelen in een bak met postzegels'^ 
73. Weert iggg. Astronaut André Kuipers staat op het punt om samen met het 

jongste lid van de vereniging Sir Rowland Hill de tentoonstelling te openen. 
14. Rosmalen 2004. Kees van Kempen, voorzitter van JFN, ontvangt de 
eerste speciale JFN-gouden-jubileumpostzegels. 
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100 JAAR GEMOTORISEERDE 
LUCHTVAART IN NEDERUND 

'ALLES OK? DRAAIEN MAAR!' 
PAUL D A V E R S C H O T , L ID NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR F I L A T E L I E , ERMELO 

De eerste jaren 
Hoewel de datum van 19 oktober 
1907 als geboortedatum van de 
Nederlandse luchtvaart wordt 
aangehouden, de dag waarop 
de 'Nederlandse Vereniging 
tot Bevordering van de Lucnt-
scheepvaart' werd opgericht, 
werd pas op 27 juni 1909 de 
eerste vlucht met een motor
vliegtuig in Nederland gemaakt. 
Deze vlucht vond plaats met een 
Wright-tweedekker door Charles 
graaf de Lambert in Etten-Leur 
in Noord Brabant en duurde on
geveer 3K minuut. Met dit type 
vliegtuig maakten de gebroeders 
Wright in Amerika in 1903 de 
eerste gemotonseerde vlucht in 
de geschiedenis (afb. i, 2). In 
de eerste jaren daarna werden 

Op 1 oktober gaf TNT Post een velletje met tien 

verschillende postzegels (afb. o) uit, omdat in Nederland 

op 27 juni 1909 de eerste gemotoriseerde vlucht plaats 

vond bij Etten-Leur. Aan de hond van deze emissie 

wordt in vogelvlucht oondocht besteed oon 100 joor 

gemotoriseerde luchtvaart in Nederlond. 

Nederland in meerdere plaatsen 
vliegdemonstraties door verschil
lende aviateurs gegeven; een van 
de meest bekende is Jan Oliesla
gers (afb. 3). De luchtvaart bleef 
echter voorlopig nog aviatiek, 
een soort kermisattractie. De 
dreiging van de Eerste Wereld

oorlog bleek de stimulans tot 
een serieuze ontwikkeling. Op i 
mei 1913 werd de Militaire Lucht-
vaartafdelmg, nu de Koninklijke 
Luchtmacht, opgencht. Gelukkig 
bleef ons land van 1914 tot 1918 
buiten die oorlog, maar het was 
wel het begin van de georgani

seerde luchtvaart in Nederland. 
Het waren dan ook enkele pilo
ten van de Luchtmacht die na 
de oorlog de aanzet gaven tot de 
burgerluchtvaart m Nederland. 

Van aviatiek naar luchtvaart 
Om de burgerluchtvaart in 
Nederland te stimuleren or
ganiseerden twee militaire 
vliegers, de luitenanten Albert 
Plesman en Manus Hofstee, de 
Eerste Luchtvaart Tentoonstel
ling Amsterdam (ELTA). De 
tentoonstelling waar ook veel 
buitenlandse vliegtuigen werden 
gedemonstreerd, werd van 1 
augustus tot 15 september 1919 
gehouden op een terrein in 
Amsterdam-Noord. En het was 
een geweldig succes. Naast een 



half miljoen bezoekers vereerde 
ook Hare Majesteit Koningin 
Wilhelmina de tentoonstelling 
met een bezoek en grepen 4.000 
mensen de gelegenheid aan om 
een rondvlucht te maken (afb. 4). 
Al enkele w/eken later, op 7 okto-
bengig, werd de KLM, officieel 
de NV Luchtvaart Maatschappij 
voor Nederland en Koloniën, 
opgericht. Kennelijk was Hare 
Majesteit zeer onder de indruk 
van de ELTA, want al op 12 
september werd bij voorbaat het 
predicaat Koninklijk toegekend. 
Albert Plesman die zijn orga
nisatietalent had bewezen met 
de ELTA, werd aangesteld om 
de maatschappij op poten te 
zetten (afb. 5,6). Schiphol werd 
als thuishaven gekozen en op 
17 mei 1920 opende de KLM de 
eerste lijndienst naar Londen 
met een gehuurd Engels vlieg
tuig. Kort daarna kocnt de KLM 
enkele militaire De Havilland 
DH-9 toestellen, die als pas
sagiersvliegtuig werden ingericht 
en daarmee werd op juli 1920 
ook de eerste officiële luchtpost 
op de lijn Amsterdam-Lonclen 
vervoerd (afb. 7). 

KLM en Fokker 
In hetzelfde jaar dat de KLM 
werd opgericht, werd op 21 juli 

1919 de NV Nederlandsche 
Vliegtuigenfabriek opgericht met 
als directeur Anthony Fokker. 
Als jongen van twintig was hij 
in Duitsland begonnen aan de 
bouwvan een vliegtuig, dat hij 
de Spin noemde. Op 31 augustus 
1911 gaf hij met dit toestel een 
demonstratie boven zijn ouder
lijke woonplaats Haarlem (afb. 
8). In 1912 richtte Fokker een fa
briek op in Duitsland en bouwde 
talloze typen vliegtuigen voor de 
Duitse luchtmacht. Onmiddel
lijk na de Eerste Wereldoorlog 
smokkelde hij de hele inboedel, 
waaronder 220 vliegtuigen en 
400 vliegtuigmotoren, naar 
Nederland om inbeslagname 
door de geallieerde overwin
naars te voorkomen. Fokker kon 
zijn bedrijf als het ware gewoon 
voortzetten in Nederland. 
Overigens was Fokker niet de 
enige vliegtuigfabnek in Ne
derland, maar wel de grootste. 
Enkele andere fabrieken waren 
bijvoorbeeld Pander en Koolho
ven. Hoewel de KLM ook enkele 
Koolhoven-vliegtuigen in gebruik 
had, bestond de luchtvloot van 
de KLM in de eerste jaren vooral 
uit Fokker-vliegtuigen. In 1920 
werd de KLM de eerste klant 
van Fokker met de aankoop van 
twee F-ll passagiersvliegtuigen. 

een jaar later gevolgd door F-lll 
toestellen voor vijf passagiers. 

Fokkers over de hele wereld 
De technische ontwikkelingen 
gingen steeds sneller en in 1924 
verscheen de F-7 voor acht pas
sagiers. Bijna overal ter wereld 
werden luchtvaartmaatschappij
en opgericht en groeide de vraag 
naar vliegtuigen. De Fokker F-7 
bleek een groot succes en met 
de H-NACC maakte Thomas
sen è Thuessink van der Hoop 
eind 1924 de eerste postvlucht 
naar het toenmalige Nederlands-
indië (afb. 9,10, n). Vijftig jaar 
later herinnerde de KLM met 
een machinestempel aan dit 
historische feit (afb. 12). Toen de 
F-7 met twee extra motoren tot 
de F-7a/3m werd gemodificeerd, 
werd dit toestel een wereldsuc
ces. Rond 1930 bestond het 
grootste deel van de passagiers
vliegtuigen uit dit type en werden 
er veel opzienbare andere 
vluchten mee gemaakt. In 1928 
maakte de beroemde Ameri
kaanse aviatrice Amelia Earhart 
de eerste vlucht door een vrouw 
over de Atlantische oceaan aan 
boord van een F-7b/3m met de 
naam Friendship en in datzelfde 
jaar vloog de bekende Australi
sche vlieger Kingsford Smith met 

eenzelfde toestel, de Southern 
Cross, als eerste over de Grote 
oceaan van de Verenigde Staten 
naar Australië. Vandaar vloog hij 
later naar Europa en vervolgens 
in 1930 terug naar Amerika. Hij 
voltooide daarmee een vlucht 
rond de wereld (afb. 13,14). 

De gouden jaren, ook voor de 
aerofilatelie 
In oktoben927 maakte de KLM 
meteen hoeveelheid post de 
tweede vlucht naar Nederlands-
Indië. De Fokker F-7a/3m met 
de toepasselijke naam Postduif 
werd bestuurd door de Luite
nant Koppen van de Militaire 
Luchtvaartafdeling, die toen ook 
testvlieger was bij Fokker (afb. 
15, i6). Daarna volgden nog een 
aantal succesvolle proefvluchten 
en werd een overeenkomst met 
de PTT gesloten voor het vervoer 
van post op de Indië-lijn. Op 
25 september 1930 begon een 
geregelde veertiendaagse dienst, 
die vanaf 1 oktober 1931 werd 
voortgezet als wekelijkse dienst 
en in 1937 werd zelfs al driemaal 
per week naar Indië gevlogen 
(afb. 17). De Indië-lijn was in 
die tijd de langste luchtlijn ter 
wereld. Bij Fokker zat men echter 
niet stil en nieuwe en verbeterde 
vliegtuigen deden hun intrede 

K £ E R S T i V L U C H T 2 O C T O B E R 1 9 3 7 
N a t i o n a a l l i u e h t v a a r t t o n d s 



bij de KLM. Twee bijzondere 
vluchten met een F18 brachten 
destijds het Nederlandse volk 
tot groot enthousiasme: de 
Kerstvlucht van de Pelikaan naar 
I ndië in 1933 en de Atlantische 
vlucht van de Snip naar Curasao 
in 1934. Om het monopolie van 
de KLM op het postvervoer op 
de Indiëlijn te doorbreken, werd 
het StudieComité Snelpost 
NederlandI ndië opgericht, dat 
met steun van enkele Neder
landse scheepvaartmaatschap
pijen een speciaal postvliegtuig 
liet bouwen bij de vliegtuigfa
briek Pander. Het toestel met de 
naam Postjager vertrok begin 
december 1933 naar Indië met 
271 kg post (afb. i8,19). Door 
motorpech bleef het vliegtuig 
echter wekenlang in Brindisi aan 
de grond staan. Plesman, die 
van oordeel was dat de KLM de 
post even snel met gewone pas
sagiersvliegtuigen kon vervoeren 
en het postcontract met de 
PTT natuurlijk wilde behouden, 
nam de uitdaging aan. Voor een 
snelle retourvlucht naar Indiè 
met kerstpost koos hij de nieuwe 
F20 Zilvermeeuw, het eerste 
verkeersvliegtuig van Fokker met 
een intrekbaar landingsgestel 
(afb. 20, 21). Dit toestel Tiet het 
echter bij start afweten en werd 

vervangen door de F18 Pelikaan. 
In recordtijd vloog het toestel 
naar Indië en terug en nam op 
de heenreis ook nog de post uit 
de gestrande Postjager mee (afb. 
22, 23). Voor deze vluchten wer
den door de PTT's in Nederland 
en Indië de bijzondere drie
hoekszegels uitgegeven. Naar 
aanleiding van het succes van de 
PelikaanvTuchtwerd in 1934 de 
Stichting Nationaal Luchtvaart
fonds opgericht ter bevordering 
van de Nederlandse luchtvaart. 
Ten bate van dit fonds gaf de 
PTT in 1935 een frankeerzegel 
met toeslag uit, de eerste die 
in Nederland aan de lucht
vaart werd gewijd (afb. 24). De 
Postjager vloog uiteindelijk wel 
door naar Indië en vervolgens 
terug naar Nederland, maar het 
Comité Snelpost werd opgehe
ven. Een jaar later schreef^e F18 
Snip geschiedenis met de eerste 
KLMvlucht over de Atlantische 
oceaan naar WestI ndië; dit ter 
gelegenheid van de 300jarige 
vereniging van Nederland en 
Curasao (afb. 25, 26). Een bij
zonder evenement vond plaats 
in 1932 toen op 29 en 30 april de 
eerste Nederlandse Rondvlucht 
werd gemaakt. Aan deze vlucht 
namen twaalf sportvliegtuigen 
en drie KLMtoestellen deel. 

Op alle landingsplaatsen waren 
festiviteiten georganiseerd en 
voor verzamelaars waren er 
poststukken die overal werden 
afgestempeld. Het is echter geen 
officiële luchtpost (afb. 27). 

Een nieuw tijdperk 
Langzamerhand was de tijd van 
vliegtuigen met houten vleu
gels en met linnen bespannen 
rompen voorbij en kwamen in 
het buitenland geheel metalen 
vliegtuigen op de markt. In het 
begin van de jaren dertig koos 
de KLM voor de Amerikaanse 
Douglas DC2 en kwam er voor
lopig een einde aan de relatie 
met Fokker In oktober 1934 nam 
de KLM met de DC2 Uiver deel 
aan de bekende Melbournerace, 
en met succes. Van de twintig 
deelnemende vliegtuigen arri
veerde de Uiver, die als enige op 
deze vlucht ook passagiers ver
voerde, als tweede in Melbourne, 
maar eindigde als eerste in de 
handicapklasse (afb. 28,29). 
Helaas verongelukte de Uiver 
later in dat jaar. Ter herinnering 
aan de Uivervlucht in 1934 werd 
deze in 1983 nogmaals gemaakt 
met een andere, gerestaureerde 
DC2 (afb. 30). In 1935 kwam 
een einde aan het gebruik van 
Fokkervliegtuigen op de Indiëlijn 

en werden daar alleen nog DC2 
en de verbeterde uitvoering 
daarvan, de DC3, ingezet. In de 
Tweede Wereldoorlog zou de 
DC3 s's militair transportvlieg
tuig beroemd worden onder de 
naam Dakota (afb. 31). 

De Tweede Wereldoorlog 
Mede door de dreiging van de 
Tweede Wereldoorlog concen
treerde de Fokkerfabriekzich 
eind dertiger jaren op militaire 
vliegtuigen. Voor onze lucht
macht bouwde Fokker onder 
meer de beroemde Gi en D21 
jachtvliegtuigen; helaas zijn deze 
nooit afgebeeld op Nederlandse 
postzegels. Alleen de Golfstaat 
Oman gaf ooit een zegel uit 
met de Fokker D21 (afb. 32). 
Bij de aanval op Nederland in 
mei 1940 ging onze luchtmacht 
van ruim honderd vliegtuigen 
door bombardementen op onze 
vliegvelden en in luchtgevechten 
eervol ten onder (afb. 33). 
De Duitse Luftwaffe leed echter 
grotere verliezen, in die strijd ver
loren de Duitsers 328 vliegtuigen. 
Ook Schiphol en de daar aan
wezige KLMvliegtuigen werden 
voor net grootste deel verwoest. 
De KLM bleef echter actiefin het 
buitenland; al in juni 1940 werd 
een tweemaal wekelijkse dienst 

1— De bemanning van de Pelikaan 
2 VI n r Smirnoff Soer Crosfeld en 
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tussen Londen en Lissabon ge
opend, die tot 1945 in stand bleef. 

Een nieuw begin 
Tijdens de oorlog waren vliegvel
den en vlieetuigrabrieken zwaar 
beschadigden leeggeroofd en 
moest de luchtvaart in Neder
land helemaal opnieuw begin
nen. Al in 1945 slaagde Plesman 
er in om in de Verenigde Staten 
een aantal overtollige militaire 
versies van de DC-3 en DC-4 
vliegtuigen te kopen. Het Euro
pese luchtnet kwam weer in be
drijf en vanaf 1 februari werd ook 
alweer viermaal per week naar 
Indië gevlogen. De KLM was ook 
de eerste Europese maatschap
pij die in 1946 een begin maakte 
met transatlantische vluchten 
naar New York en vandaar verder 
naarWest-Indië. Het lijnennet 
van KLM werd steeds verder uit
gebreid en in 1951 werd Australe 
met de nieuwe Lockheed Con
stellation als laatste werelddeel 
in het routenet opgenomen (afb. 
34,35). In 1959 vierde de KLM 
haar veertigjarig jubileum en gaf 
de PTT twee gelegenheidszegels 
uit. Dit jubileum markeerde 
tevens het begin van het tijdperk 
van de straalvliegtuigen bij de 
KLM. Op beide postzegels werd 
al de Douglas DC-8 afgebeeld, 

De Uiver bij de tussenlanding in üttona in Italië 

die vanaf i960 op de interconti
nentale routes werd ingezet (afb. 
36). Ook de bouw van vliegtui
gen op eigen bodem kwam weer 
op gang. Fokker hield zich vooral 
bezig met de licentiebouw van 
buitenlandse militaire vlieg
tuigen voor onze luchtmacht, 
zoals de Closter Meteor, de 
Lockheed Starfighter en later ook 
de General Dynamics F-16 (afb. 
37). Daarnaast werden eigen 
ontwerpen, zoals de S-11 en S-14 
opleidingsviiegtuigen voorde 
luchtmacht gebouwd. Het eerste 
grote commerciële succes van 
Fokker was de F-27 Friendship, 
waarvan vele honderden werden 
gebouwd en die, behalve door 
buitenlandse maatschappijen, 
ook door de KLM in dienst werd 
genomen (afb. 38). Daarmee 
werd de vroegere relatie tussen 
KLM en Fokker hersteld. 

De luchtvaart groeit 
Sinds de jaren zestig is het 
luchtverkeer enorm gegroeid. 
Nieuwe luchtvaartmaatschap
pijen werden opgericht, zoals 
Martinair en Transavia, die zich 
toelegden op het vervoer van 
vracht en vakantiegangers (afb. 
39 en 40). Ook de technische 
ontwikkelingen in de vliegtuigin
dustrie namen een hoge vlucht 

en alle luchtvaartmaatschappijen 
vernieuwden hun luchtvloten 
met vliegtuigen die steeds meer 
passagiers konden vervoeren. 
In i960 nam de KLM de eerste 
straalvliegtuigen, de Douglas 
DC-8, in dienst op de intercon
tinentale lijnen en later deden 
de wide-body vliegtuigen hun 
intrede, zoals de Amerikaanse 
Boeing B-747 jumbojet, die ruim 
400 passagiers en 20 ton vracht 
kan vervoeren (afb. 41). Om het 
toenemende aantal passagiers 
en de hoeveelheid vracht het 
hoofd te kunnen bieden, moest 
ook Schiphol worden uitgebreid. 
In 2008 reisden ruim 47 miljoen 
passagiers via Schiphol en werd 
ruim 1,5 miljoen kg vracht ver
werkt, wel iets meer dan de 345 
passagiers en 22 ton vracht in 
1920. Ook de Fokkerfabriek ont
wierp nieuwe vliegtuigen, zoals 
de F-28 Fellowship, later gevolgd 
door de F-100, het grootste 
vliegtuig ooit gebouwd bij Fokker 
(afb. 42 en 43). Omdat uitein
delijk de verkoop stagneerde en 
door concurrentie van buiten
landse vliegtuigen ging Fokker 
in 1996 helaas bankroet. Enkele 
onderdelen van Fokker werden 
echter overgenomen door het 
bedrijf Stork, waar ze als Stork 
Fokker Aerospace voortleven. 

Nederland luchtvaartland 
Als betrekkelijk klein land heeft 
Nederland een rijke historie en 
neemt nog altijd een belangrijke 
plaats in de wereldluchtvaart. 
Sinds 1909 is veel veranderd. 
Hoewel de KLM in 2004 
fuseerde met de luchtvaart
maatschappij Air France en 
Fokker gedeeltelijk in 1996 werd 
overgenomen door Stork, vieren 
beide ondernemingen dit jaar 
hun 90-jarig bestaan. Voor wie 
meer wil weten van 100 jaar 
gemotoriseerde luchtvaart in 
Nederland is een bezoek aan het 
Nationaal Luchtvaart-Themapark 
Aviodrome op het vliegveld Lely
stad en het Militaire Luchtvaart 
Museum bij Soesterberg zeer 
aan te bevelen (afb. 44, 45). 

Met dank aan de heren J.L.C.M. 
Schroots en J. Bot voor een aantal 
afbeeldingen bij dit artilcel. 

Literatuur: 
Vermetele Vliedende Hollanders; 
ISBN 90 228 3987 7 
Luchtvaart en Luchtpost encyclopedie 
deel 1; ISBN go 900 35 gi-5 
100 jaar ulieijen voorbij; ISBN 
978-90-439121-8-1 
Fokker - The Man and the Aircrajt; 
Argus Books Ltd, England 
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LUCHTVAART, 
STEMPELS EN 
MAXIMAFIUE 

In 1954 verschenen twee 
toeslagzegels voor het 
Nationaal Luchtvaart
fonds, waarvan de toeslag 
naar jeugdpropaganda 
voor de luchtvaart ging. 
Hoewel luchtvaart popu
lair was, kozen slechts en-
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kelen voor het beroep van 
vliegenier. Kaart [i] met 
de groene zegel beeldt 
een spelende jongere af 
met zijn zweefvliegtuig. 
Propaganda met behulp 
van maximafilie beoefen
de de KLM perfect door 
haar relaties maximum-
kaart [2] toe te sturen 
met de blauwe zegel van 
haar oprichter. Dr. Albert 

Plesman. Deze was apart 
gestempeld met het 
speciale rubberstempel 
's-Gravenhage-Wittebrug 
23 augustus 1954, (ie 
dag). Het postkantoor 
Wittebrug was het 
dichtstbijzijnde bij het 
KLM hoofdkantoor. Op 
de achterkant stond zowel 
in het Nederlands als in 
het Engels de beschrijving 
[3] van de levensloop van 
Plesman en zijn grote 
betekenis voor KLM. 
Met de bijsluiter van afb. 
[4] met uitleg wat een 
maximumkaartwas, werd 
de kaart verzonden in een 

afwijkend formaat ie dag 
envelop en gefrankeerd 
met de Plesmanzegel, ge
stempeld met het speciale 
ie dagstempel. Maximaler 
kan niet. Afb. [5] toont 
zo'n envelop, in deze 
vorm schaarser dan met 
alleen het blauwe zegel. 

Kaart 1 kent een groot 
paars stempel, vaker ziet 
u hem met een klei
ner zwart stempel. Dit 
zijn ook door de KLM 
gemaakte kaarten die 
ze voor 40 et. aan het 
personeel verkocht. Ze 
hebben als Stempeldatum 
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7 september, de ge
boortedag van Plesman. 
Zeldzaam zijn maximum-
kaarten zoals [6] met het 
speciale stempel van afb. 
[7]. Op de kaart is Ples
man in gesprek is met een 
jeugdige zweefvlieger. Dit 
stempel was verkrijgbaar 
bij het autopostkantoor 
tijdens de manifestatie 
op het Malieveld voor 
jeugd en luchtvaart, 
georganiseerd door het 
Luchtvaartfonds op de 
uitgiftedag van de twee 
postzegels. Een andere 
zeldzame maximumkaart 
met een luchtpostzegel is 
maximumkaart [8] met de 
vliegende meeuw van 15 
gulden. 

De speciale ie dagstem-
pels zijn normaal op 
maximumkaarten van de 
Antillen en Suriname, 
waar het stempel niet 
exclusief is voor FDC's. 
De maximumkaarten [9] 
en [11] tonen beide de le
gendarische Snip, Fokker 
type F. XVIII. Op de Suri
naamse zegel van kaart 
9 staat de Snip afgebeeld 
en ook als tekst vermeld 
op het vliegtuig, zie detail 
[10]. De kaart is ontwaard 
met het eerste dagstempel 
dat gebruikt werd tg.v. 
de officiële opening van 
het stationsgebouw op 
het vliegveld Zanderij. Op 
de Antilliaanse kaart [11] 
prijkt het ie dagstempel 
25 jaar luchtverbinding 
met Nederland. De 
voorkant van de Snip is 
pas goed te zien op detail 
[12]. 

Van TNT mag de Vereni
ging voor Kinderpostze
gels en Maximafilie twee 
maal per jaar een speciaal 
stempel aanvragen t.b.v. 
goede maximumkaarten 
met maximale beeldover
eenkomst. Het stempel 
van afb. [13] past perfect 
bij de fraaie postzegels uit 
het schitterende velletje 
van 100 jaar gemoto
riseerde luchtvaart in 
Nederland. Bedankt TNT. 
Waarom komen er niet 
vaker van deze mooie 
grote postzegels uit met 
heldere beelden? Vergelijk 
dit eens met die kleine 
zegels van "Mooi Neder
land". Heeft u filatehs-
tisch materiaal, dat u van 
dit bijzondere stempel 
wilt laten voorzien? Stuur 
dit dan (samen met een 
aan uzelf geadresseerde 
en voorgefrankeerde 
retourenveloppe) naar: R. 
van der Leeden, Laan van 
Meerdervoort 870, 2564 
AS Den Haag. 
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KlASSIEKE MUZIEK IN EEN IERS PRESTIGEBOEKJE 

Tentoonsteilinfl in de Hermitage. 

Nederland 
Al de tentoonstelling in de 
Hermitage bezocht? 
Dat was een mogelijk
heid om aan het presti-
geboekje met persoon
lijke zegels 'Hermitage 
Amsterdam' (nummer 
PP20) te komen. Toch 
niet verkeerd natuurlijk 
zo'n bezoek, want de 
openingstentoonstelling 
'Aan het Russische hof' 
levert interessante stukjes 
concrete geschiedenis. 

Maar het ging natuurlijk 
ook om het boekje. Zoals 
ik al eerder schreef, kon 
men bij deelname aan 
de Bankgiroloterij per 
lot van € 8.00 gratis een 
prestigeboekje krijgen. In 
de hal van het museum 
beschikte de loterij tot 
eind september over een 
stand, waar dat ook mo
gelijk was. Wel handig, 
natuurlijk. iVleteen weer 
opzeggen mocht niet. Dat 
moest dan weer schrifte
lijk gebeuren. In de muse-
umwinkel was het boekje 
ook verkrijgbaar. Maar 
dan voor de normale post-
kantoorprijs van € 9.95. 
Bovendien waren deze 
exemplaren beplakt met 
een stevige prijssticker! 

En daar zit de verzamelaar 
niet op te wachten. Wel 
een beetje dwaas natuur
lijk, dat hetzelfde artikel 
op enkele meters afstand 
van elkaar tegen verschil
lende prijzen te koop was. 

Australië 
Twee boekjes met vogels 
Er vliegen in Australië 
maar liefst 750 soorten 
vogels rond. Een klein 
deel daarvan, maar wel 
de meest opvallende, zijn 
zangvogels. Vier families 
zijn te vinden op een op 
9 september verschenen 
serie postzegels: de groe
ne katvogel, scrub-bird 
(lijkt op winterkoninkje), 
mangrove-fluiter en de 
scharlaken dwerghoning-
eter. Oef, wat een namen. 
Natuurlijk horen er ook 
boekjes bij. Een gewoon 
boekje met tien van deze 
zegels, en een prestige
boekje, waarin zich 

zegelparen bevinden. 
Plus natuurlijk een grote 
hoeveelheid informatie, 
bijeengebracht door de 
ornitholoog John Gould. 
Prijs van dit boel<werk is 
$12.95. En voor wie dat 
nog allemaal nog niet 
genoeg is: het boekje van 
$5.50 is ook per twintig 
stuks verkrijgbaar in een 
zogenaamd chequebook. 
Hetgeen de laatste jaren 
overigens voor vrijwel alle 
normale boekjes geldt. 

Speelgoed uit uerulogenjaren 
Speelgoed uit de periode 
tussen 1950 en 1980 staat 
afgebeeld op een vijftal 
postzegels, verschenen op 
25 september. Speelgoed 
dat velen van ons zich ook 
uit hun jeugd kunnen her
inneren: een trapautootje, 
een bordspel, de befaamde 
Barbie-pop, een kinder
fietsje (in dit geval wel de 
typisch Australische Mal
vern Star DragstarJ en een 
complete poppenfamilie. 
De nostalgie straalt tevens 
af van het bijbehorende 
prestigeboekje ($12.95) 
met blokken van vier en 
een boelqe met tien zegels 
van 55c. Dit laatste is ook 
nu weer verkrijgbaar in 
een chequebook. 

Let's get actiue' 
Bovenstaande kreet past 
aardig bij sporten als 
basketball, volleybal, 
cricket, tennis, voetbal en 
Australisch football. En 
juist deze sporten zijn erg 
populair bij de school
jeugd. Oktober is hier 
traditiegetrouw de Maand 
van de Postzegel. Dus dan 
is een serie postzegels 
met die zes sporten zo 
gek nog niet. En wie weet 
ontdekt de sportende 
jeugd zo ook de fun van 
het verzamelen. 
De serie verscheen op 6 
oktober. Helaas overdrijft 
de post dan weer schro
melijk: maar liefst zeven 
(!) boekjes met tienmaal 
55c begeleiden de uit
gifte: zes voor elke sport 
en één met alle vijf zegels 
tweemaal. Wie ook nog 
de chequebooks wenst, 
komt uit op een nominaal 
bedrag van $ 770! 

China 
Grote Hfll van het Volk 
Op 18 juli verschenen in 
China twee zegels met 
daarop afbeeldingen van 
de Grote Hal van het Volk. 
Dit kolossale parlements
gebouw ligt aan het 
Plein van de Hemelse 
Vrede (Tienamien Plein), 
waarvan gezegd wordt dat 
het 's werelds grootste 
plein is. 
Tegelijk verscheen er ook 
een boekje met viermaal de 
beide zegels van 120 fen. 

Duinrozen door de Finse 
schilder Eerojarnefelt 

derde leeuwenbekjes, 
duinrozen, amaryllissen, 
irissen, één aronskelk en 
een stilleven van anjers. 
De zegels hebben de 
aanduiding ie klas 
(=8oc). Er zijn-door 
de Nederlancise drukker 
Joh. Enschedé - 350.000 
boekjes vervaardigd. 

Frankrijk 
U u)ordt uitgenodigd uoor... 
Wanneer je in Frankrijk 
iemand een uitnodiging 
verstuurt, kun je dat sinds 
7 september met de fran
kering al duidelijk maken. 
Op die datum verscheen 
namelijk een boekje met 
14 uitnodigingszegels. 
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Lachen met de kleine Nicolaas 

Vier muzikale Australische vogds. 

Finland 
Finse schilderkunst: bloemen 
De tweede serie in de 
reeks Finse kunst kwam 
uit op 9 september. De 
zegels zijn uitsluitend in 
een zes waarden bevat
tend boekje verkrijgbaar. 
Afgebeeld zijn geschil-

Die zijn zonder waarde
aanduiding, maar kosten 
momenteel 56c, het tarief 
voor snelle post tot 20 
gram. De prijs van het 
boekje bedraagt € 7.84. 

Le Petit Nicolas 
De kleine Nicolaas is een 



Franse stripserie over 
een jongetje in de jaren 
zestig. De verhalen over 
deze jongen, zijn ouders, 
buren en vriendjes 
zijn door de verborgen 
humor ook voor volwas
senen geschikt. Auteur 
is René Goscinny en 
tekenaar Jean-Jacques 
Sempé. 
Vanwege de vijftigste 
verjaardag van het 
jongetje verscheen er op 
21 september een boekje 
met 14 postzegels met 
tekeningen en tekst
jes. Ook nu weer geen 
waarde-aanduiding en 
bedoeld voor binnen
landse post. 
Beide in september ver
schenen boekjes bevat
ten zegels in twee forma
ten: acht van 38x24mm 
en vier van 20x26mm. 

Frans Polynésië 
Vissen 
Op II september ver
scheen er een boekje van 
i24of met afbeeldingen 
van vissen die in het 
gebied van Frans Polyné-
sié voorkomen. Nadere 
gegevens ontbreken nog. 

Groot-Brittannië 
Kersttqferelen in ^las-m-lood 
De Engelse kerstzegels 
van dit jaar, te verschijnen 
op 3 november, vertellen 
het kerstverhaal zoals in 
beeld gebracht in glas-
in-lood ramen. Dat was 
ook al het geval in 1971 en 
1992. Het betreft dit keer 
moderne kunstwerken 
van William Morris en 
Edward-Burne Jones. 
Twee van de zegels zijn 
ook verkrijgbaar in een 
postzegelboekje. 
Het betreft de tweede-
klaszegel (30p) met de 
afbeelding van een engel 
en de eersteklaszegel 
(39p) waarop Maria met 
het Kind staan afgebeeld. 
Beide boekjes bevatten 
twintig zegels. 

Guernsey 
500 Jaar kroning 
Hendrik VIII 
Guernsey viert de 500ste 
ver jaardag van de kro
ning van Hendrik VIII 
met een prestigeboekje 
waarin op de zegels de 
minder bekende kanten 
van deze Engelse vorst 
staan afgebeeld: de jonge 
Hendrik (36p), kroning 
van Hendrik en Catha-
rina (43p), Hendrik VIII 
en Frans I van Frankrijk 
(51p), Hendrik met 
kardinaal Wolsey (54p), 
dansend met Anna 
Boleyn (56p) en Hendrik 
kijkend naar het zinken 

Ook de uoorzijde uan het boekje is de weergave van een papieren 
kunstwerk. 

van zijn vlaggenschip 
Mary Rose (77p). De zes 
zegels komen elk vier
maal in het boekje voor. 
De prijs van het boekje 
is gelijk aan de nominale 
waarde van deze zegels, 
namelijk £ 12.68. 
De afbeeldingen op de 
zegels zijn zeer bijzon
der. Het zijn papieren 
beeldjes tot stand ge
komen door veel knip-, 
vouw-, vorm- en plak
werk van de ontwerpster 
Gail Armstrong. De 
foto's ervan zijn te zien 
op de postzegels. 

Ierland 
Zee-oster 
De Ierse post kwam 
op 7 augustus met een 
nieuw boekje met tien 
zegels voor post overzee. 
Afgebeeld is - net als 
vorig jaar - de zee-aster 
en ook het tarief (82c) is 
ongewijzigd. De positie 
van de luchtpoststrook
jes is gewijzigd en de 
zegels zijn iets kleiner. 
Ook de kaftbedruk-
king is iets gewijzigd. 
Voor het eerst zijn deze 
boekjes vervaardigd door 
de Amerikaanse firma 
Ashton-Potter Ltd. 

Klassieke componisten 
Niet de minste compo
nisten hebben een plaats 
gekregen in een serie op 
14 augustus verschenen 
postzegels: Händel, Mo
zart (elk 55c), Chopin en 
Haydn (elk 82c). Ze zijn 
alle vier ook verkrijgbaar 
in een prestigeboekje, 
dat - behalve een aantal 
zegels - ook gevuld is 

met uitgebreide informa
tie over de vier muzikale 
grootheden. De prijs 
van het boekje bedraagt 
€ 12 .00 . 

Jersey 
2010 
Het eiland Jersey heeft al 
bekendgemaakt op 8 mei 
van het komende jaar de 
vierde serie uit de reeks 
Postale Geschiedenis uit 
te geven. Dit keer met af
beeldingen van postsche-
pen. Het gaat daarbij om 
schepen die tussen 1794 
en 1948 post vervoerden 
van en naar het eiland. 
Er komt ook - want daar 
het gaat hier toch om -
een prestigeboekje bij. 

Nieuw-Zeeland 
Ziiuer 
De Nieuw-Zeelandse 
post doet heel geheim
zinnig over een boekje 
met tien zegels van 50c. 
Het gaat om een nieuw 
ontwikkeld product, 
waarvan de tekst KIWI 
STAMP in zilverdruk 
is. De oplage bedraagt 
11.000 genummerde 
boekjes. 
Ze worden niet in abon
nement uitgeleverd. 
Verzamelaars kunnen 
maximaal één exemplaar 
kopen. Nadere informa
tie volgt. 

Rusland 
Nieuuie permanente zegels 
Historische symbolen 
staan afgebeeld op de 
twee nieuwe permanente 
zegels van Rusland: 
6.60 R met een fregat 
(de windwijzer op de 

Russische boekjes met tien zegels uan 6.60 R en 9 00 R. 

gouden torenspits van 
de Admiraliteit, symbool 
voor Sint Petersburg) en 
9.00 R met Sint Joris en 
de draak (het wapen van 
Moskou). De zegels ver
schenen op 6 augustus 
en zijn beide in boekjes 
van tien en van twintig 
verkrijgbaar. 

Zweden 
Eerste Zweedse astronaut 
Op 24 september gaf de 
Zweedse post een vijf 
waarden tellende serie 
postzegels uit die het 

verhaal vertellen van 
Christer Fuglesang, de 
eerste Zweedse astro
naut. Hij maakte in 
2006 een reis naar het 
ruimtestation ISS en 
staat ook weer op de rol 
van een nieuwe trip dit 
najaar. 
De zegels - waarde elk 6 
kr - zijn verkrijgbaar in 
boekjes van tien stuks. 

Krulden 
Zes nieuwe zegels geven 
afbeeldingen van kruiden 
die in een keuken haast 

SVERIX5EBREV SVERIGE BREV 

SVERI^EBREV SVERIGE BREV 

De uier soorten kruiden uit het boekje. 

onmisbaar zijn: basili
cum, dille, rozemarijn, 
Spaanse peper, knoflook 
en bieslook. Vier van 
deze zegels zijn sinds 
24 september verkrijg
baar in een boekje en 
twee als rolzegel (knof
look en bieslook). Het 
boekje bevat tien zegels 
met de vermelding brev. 
(=6kr). 

Zeflelmhoud uan hei Zweedse ruimteuaartboekje. 
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GABRAV 
De Zwitserse Vereni
ging van Verzamelaars 
van Postwaardestukken 
SGSSV hield dit jaar 
voor de vijfde keer een 
tentoonstelling onder de 
naam GABRA (Ganzsachen 
und BriefeAusstellung). 
GABRA V was van gii 
oktober te zien in Bern, 
en onder de inzendingen 
op het gebied van post
waardestukken en brieven 
bevonden zich ook ver
schillende Nederlandse 
collecties. Net als bij vo
rige edities van de GABRA 
(1976,1985,1993 en 
2001) heeft de Zwitserse 
PTT een gelegenheids
briefkaart uitgegeven, 
deze keer met als thema 
het honderdjarige monu
ment van de Wereldpost
vereniging (UPU) in Bern. 
In het zegelbeeld van de 
brieflcaart (100 rappen) 
ziet men de skyline van 
Bern en het embleem 
van de tentoonstelling. 
Naast het zegelbeeld, in 
de rechterbovenhoek, is 
een tweedimensionale 
barcode afgedrukt ten 
behoeve van de automa
tische postverwerking. 
Een foto van het UPU
monument, met gegevens 
over de tentoonstelling, 
beslaat het grootste deel 
van de linkervoorzijde van 
de kaart. 

De thema's van de vorige 
GABRAbriefl<aarten 
waren: 50 jaar SGSSV met 
het ontwerp voor de voor
gefrankeerde enveloppe 
uit 1867 (1976), Brieflcaart 
type1870 (1985), Post
wissel uit 1867 (1993) en 
75 jaar Rijdend Postkan
toor (2001). 
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Australië 
Voor liefhebbers van 
watervogels heeft 
Australia Post dit najaar 
een mooie reeks 'Port 
betaald'postwaarde
stukken uitgegeven van 
drie enveloppen en vijf 
luchtpostbladen. De acht 
afgebeelde vogelsoorten 
zijn alle trekvogels, die 
een deel van het jaar in 
Australië doorbrengen. 
Ik kan helaas alleen hun 
Engelstalige namen door
geven: Pied Heron, Eastern 
Curleu), Blacktailed Godiuit, 
Wandering Whistlin^Duck, 
Roseate Tern, Latham's Snipe, 
Yellouinosed Albatross en 
Sojtplumafled Petrel. 

De afbeeldingen zijn 
ontleend aan i9eeeuwse 
lithografieën van Henry 

Constantine Richter, oor
spronkelijk vervaardigd 
voor het zevendelige werk 
'The Birds oj Australia' van 
John Gould, uitgegeven 
in de jaren 18401848. In 
totaal heeft Richter bijna 
600 van deze lithografieën 
vervaardigd. 
De uitgiftedatum van 
de postwaardestukken 
was I september 2009. 
De enveloppen worden 
verkocht voor respectie
velijk $ 2,40 en $ 4,60 en 
$ 7,10. De luchtpostbla
den kosten $ 1,25 per stuk 
(I t/m 5). 

Het 150jarige bestaan 
van de stad Brisbane was 
op I september 2009 
aanleiding voor de uit
gifte van een prestamped 
enuelope. Ik hoop u bin
nenkort een afbeelding te 
kunnen laten zien. 

it/ms 



Strathalbyn, South Austra- kende staande formaat enkele boeken. Een compensatieregeling') 
lia(formaatC6W, 65cent) (105 x 222 mm) (7). leesbaar poststempel, een maken de verzendvoor-
Charters Towers, Queens- op de zijkant van de doos waarden uiterst duidelijk, 
land (formaat C4, $ 1,30) Frankrijk gedrukt douane-etiket CN Een nog uitgebreidere 
Forbes, New South Wales De enorme hoeveelheden 22 en een gele Nederland- reeks van voorwaarden en 
(formaat C5, $ 2,50) Franse postwaardestuk- se barcodesticker maken symbolen is te vinden op 
Warwick, Western Austra- ken die jaarlijks worden dit naar mijn smaak een de achterzijde van deze 
lia formaat B4, $ 2,90) uitgebracht, zijn in een zeer verzamelwaardig envelop, die afgelopen zo-

rubriek als deze niet postwaardestuk (8,9). mer verzonden werd van 
Voor de komende kerst- allemaal te beschrijven. Auckland naar Dinxperlo. 
dagen zijn al ruim op tijd Thematisch zijn het vaak Nieuw-Zeeland (10,11) 
vier sets van tien kaarten aardige aanwinsten. Een grote kunststoffen 
plus enveloppen verkrijg- maar het is toch wel vaak envelop voor aangete- Slovenië 
baar: De enveloppen zijn 'meervan hetzelfde'. Als kende zendingen naar Sinds 2001 wordtin de 
voorgefrankeerd voor ik echter de kans krijg het buitenland is aan stad Trbovlje elke twee 
gebruik binnen Australië, een echt gebruiksstuk de onderrand voorzien jaar twee tentoonstel-
elke set kost $ 9,99. te beschrijven, zal ik het van een reeks symbolen, üngen gehouden: de 

nooit laten. met uitieg. Een gewicht FIRAMLA (voorjeug-
China (Taiwan) ('maximaal 200 gram'), dige filatelisten) en de 
Op 26 augustus 2009 Zo kreeg ik van een een wereldbol ('voorge- FIMERA. Dit jaar waren 
kwam een aanteken- filatelistische vriend een frankeerd voor bezorging de tentoonstellingsda-
envelop uit met zegel- 'Post Export'-doos cadeau wereldwijd'), een wekker gen 21-24 mei. Voor elke 
beeld NT$ 26 Eilandmerel voor zendingen tot 2 kilo ('bezorging binnen 3-10 tentoonstelling werd een 
(Turduspoliocephalus). De naar EU-landen of Zwit- werkdagen'), vellen papier kleurrijke briefljaart uit-
envelop, bedoeld voor seriand. Een onhandig ('alleen bestemd voor gegeven met zegelbeeld 
binnenlands gebruik, is kartonnen geval, gebruikt documenten') en een Posthoorn (12,13). 
uitgevoerd in het kenmer- voor het versturen van gebroken glas ('er is een 

Datzelfde geldt voor een 
pre-stamped envelope die op 
9 september werd uitge
geven ter gelegenheid van 
de Tasmonmn Ferry Service, 
waarmee de verbinding 
over zee onderhouden 
wordt tussen Melbourne 
en Devonport. 

Op I oktober 2009 
verscheen een reeks van 
zeven enveloppen met in 
het zegelbeeld ('Port be
taald') afbeeldingen van 
historische Australische 
postkantoren (6). 
Het gaat om postkan
toren uit de volgende 
plaatsen: 
Kempsey, New South 
Wales (formaat DL, prijs 
65 cent) 
Flemington, Victoria (for
maat DLW, 65 cent) 
Kyneton, Victoria (for
maat C6, 65 cent) 



HANDIG: DE PLATTEGROND VAN POSTEX 2009 
1 Crea-doe 

2 Voorschotense pzh. 

3 Leuchtturm Nederland 

4 Fa. Meinhardt 

5 Ronald Bouscher 

6 NVPV Dubbeltjeshoek 

7 8 9 10 Fa.Kniffl<a (D) 

11 Günther AG (CH) 

12 13 14 Vergossen Filatelie 

15 Importa 

16 j .D . Alderkamp 

17 Anthony v.d. Bogaard 

18 19 Vansteenkiste (B) 

20 stamps DNS 

21 H. Ankersmit (CH) 

22 23 Philapost 

24 25 Pzh. van Vliet 

26 Interphila 

27 Werner GmbH (D) 

28 M. v.d. Heuvel 

29 Fa. Auf der Heide 

30 I^arigny Philatelie (F) 

31 Europost Breda 

32 33 Geertzen Philatelie 

34 Pzh. Dirk van Rossem (B) 

35 Filcon v.o.f. 

35 Pzh. R. van Lingen 

37 Pzh. C. Opscholtens 

38 Bredase Pzh. 

39 Van Lokven Filatelie bv. 

40 Pzh. P. Hafakker 

41 Pzh. Bredenhof 

42 Pzh. K. den Hertog 

43 Pzh. W. Mast 

44 Pzh.'t Crayenest 

45 J.A.J. van Dijk 

46 47 Pzh. :oke v.d. Berg 

48 49 50 51 Philamunt 

52 Mondial Stamps 

53 TNT COLLECT CLUB 

54 55 Vincennes Philatelie (F) 

55 57 Dutchstamp 2000 bv. 

58 KNBF bondsbibliotheek 

59 NVPH/KNBF keuringsdienst 

60 Overijsselse Postzegelveiling bv. 

61 Academie voor de Filatelie 

62 Ton ter Vrugt 

63 't Postzegelhöes 

64 65 Smits Philately 

66 Davo 

67 68 Gespecialiseerde Verenigingen 

Postex 2009 

f P Shopping Mali G 

B Trap naar verdieping H 

C Postzegelbak I 

D Terras J 

E Podium K 

F Individuele Tentoonstelling L 

Vliegende Hollander M 

Academie voor de Filatelie N 

NVPV O 

JFN 

JFN / Dag van de Jeugdfilatelie 

Maandblad Filatelie 

Dag van de Postzegel 

NVPV - Salon 

Junior Plaza 



DIT MAG DE POSTZEGELLIEFHEBBER 
NIET MISSEN! 

Postex 2oog deze keer op 16, rj en 18 oktober in Apeldoorn 
DOOR COR O P P E L A A R , Z W A M M E R D A M 

Datum en plaats 
Postex wordt zoals altijd gehou
den in de grote en goed verlichte 
zaal van de Americahal te Apel
doorn, Laan van Erica 50. Op 
vrijdag 16 oktober en zaterdag 
17 oktober is Postex geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur en op 
zondag 18 oktober van 10.00 
tot 16.00 uur. De toegangsprijs 
bedraagt € 5,00 per persoon, 
de jeugd t /m 17 jaar heeft gratis 
toegang. Óp vertoon van de 
ledenpas van de KNBF bedraagt 
de toegangsprijs € 4,00. Een 
passe-partout (€ io,oo) geeft 
recht op onbeperkte toegang 
gedurende alle dagen. 

Opening 
De officiële opening van Postex 
2009 vindt plaats op vrijdag 16 
oktober om 11.00 uur door de 
heer C.N. Oppelaar, voorzitter 
van de jubilerende Nederland-
scheVereenigingvan Postzegel
verzamelaars. 
Direct na de opening zal het 
eerste exemplaar van het nieuwe 
prestigeboekje, uitgegeven ter 
gelegenheid van de Dag van de 
Postzegel, worden overhandigd 
aan professor C. Holstege, die 
zijn medewerking heeft verleend 
aan de inhoud van dit prestige
boekje. 

Jubilea 
Tijdens POSTEX 2009 vieren 
de volgende verenigingen hun 
jubileum: 
Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars, 125 jaar; 
Nederlandse Academie voor Fila
telie, 25 jaar 
Genoemde verenigingen zijn 
aanwezig met een eigen tentoon
stelling. Op deze tentoonstel
lingen zijn bijzondere, soms nog 
niet eeraer vertoonde, collecties 
te zien, zoals: 
Sint Nicolaas leeft; 
Popmuziek van A tot Z; 
Briefkaarten Saai??; 
Veiligheid op zee; 
Uitknipselfrankeringen; 
Van de hoofdonderwijzer uit 
Baardwijk; 
Westerbork, postkantoor achter 
prikkeldraad. 

25e Dag van de Jeugdfilatelie 
Doorjeugdfilatelie Nederland 
(jFN) wordt deze dag dit keer 
op POSTEX gevierd. Onze 
bekende ruimtevaarder André 
Kuipers heeft toegezegd op 

De Postex 2009 voor de verzamelaar en het hele gezin 

kent dit jaar een actief programma, dat hieronder uitge

breid wordt toegelicht. Het jaarlijkse evenement wordt 

tijdens het weekend van 16, 17 en 18 oktober georgani

seerd in de Apeldoornse Americahal. En de verwachtingen 

zijn hoog gespannen. 

Postzegelshouu 

POSTEX 20tD9 
Rpel doorn 

1 B 
1 V o k t ; o b e r 

zaterdag 17 oktober te ko
men op voorwaarde, dat zijn 
trainingsprogramma voor de 
ruimtevlucht in 2011 dit toelaat. 
Het thema is communicatie en 
tal van attracties en beziens
waardigheden op dit gebied zijn 
aanwezig, zoals zendamateurs 
en een brandweerverbindingswa-
gen, ook is er een expositie van 
ruimtevaartmodellen. De jeugd 
zal dus op een speciale manier 
kunnen communiceren met 
elkaar. Op zaterdag vindt ook 
de Filamarathon 2009 plaats, 
wordt het Filagram 2009 (quiz 
voorclubteams) gehouden, is 
er een postzegelberg met gratis 
postzegels en natuurlijk een 
tentoonstelling, met voor elke 
jeugdinzending een presentje. 

Junior Plaza 
Voor de jeugd t /m 17 jaar is er 
een Junior Plaza. Hier is de post-

zegelhoek en een infostand van 
JFtSJ, waar alle jeugdige bezoe
kers een gratis lot ontvangen van 
de verloting, waarvan de trekking 
om 16.00 uur is. Verdere acti
viteiten zijn videopresentaties, 
computerhoek, Stampkids Club, 
tombola, spellencircuit, veiling 
voor de jeugd, schminken, een 
clown en nog veel meer. 

Dag van de Aerofïlatelie 
De Nederlandse Vereniging van 
Aerophilatelisten "De Vliegende 
Hollander" houdt dit jaar haar 
Dag van de Aerofïlatelie op 
POSTEX met een grote tentoon
stelling. 

Workshop BBE (Begeleiding 
Beginnende Exposanten) 
Tijdens Postex organiseert 
de Commissie Filatelistische 
Vorming van de KNBF een 
workshop, waarbij we u op weg 
willen helpen om tot exposeren 
te komen. 
Wat moet u doen om deel te 
nemen? U kunt een brochure 
aanvragen op het Bondsbureau 
in Utrecht en die vooraf doorle
zen. U vindt daar de basisinfor
matie over het opzetten van een 
tentoonstellingsverzameling. 
Tijdens de workshop maakt u 
een rondgang langs de geëx
poseerde verzamelingen. Daar 
wordt u gewezen op de mogelijk
heden die er zijn. De workshop 
wordt gehouden op zondag om 
10.30 uur en duurt ongeveer 2 
uur 

Audio Visueel Centrum 
Dagelijks zullen er presentaties 
zijn in de Matenzaal (eerste 
etage) van het Audio Visueel 
Centrum van de KNBF met een 
aantal dialezingen en de nieuw
ste dvd-presentaties. 

Computer in filatelie 
De HCC Postzegelgroep is 
weer vertegenwoordigd met 
een stand, waar men u als 
bezoeker kan informeren over 
het gebruik van de computer in 
de filatelie. 

Tentoonstelling werken van 
Oscar Bonnevalle 
Als organisatie vinden wij het 
bijzonder dat we u werken 

HOE KOMT U NAAR POSTEX 2009? 

Postex is goed met de auto bereikbaar en de kans op files is klein. 
Waar u ook vandaan komt, neem op de A50 afrit 24 Apeldoom-Teuge, 
vervolgens rijdt u richting centrum, bij de eerste stoplichten linksaf, dit 
is de Laan van Erica. Na ongeveer 100 meter aan uw rechterhand vindt 
u de Americahal. 
Het parkeren is gratis. 

Met het openbaar vervoer is de Americahal uitstekend bereikbaar. 
U kunt met de trein naar Apeldoorn komen, naast het terrein van de 
Americahal ligt het Station Apeldoorn De Maten. 



kunnen laten zien van deze be

roemde ontwerper van Belgische 
postzegels. 

Catalogus 
Ook dit jaar ontvangen alle 
betalende bezoekers weer een 
Postexcatalogus in de "Bezoe
kerstas" welke u ontvangt bij 
binnenkomst in de Americahal. 
Dit jaar kunt u weer diverse 
filatelistische artikelen verwach
ten. Natuurlijk vindt u ook alle 
praktische informatie over het 
filatelistische evenement Postex 
en een beschrijving van de inzen
dingen op de tentoonstelling in 
de catalogus. 

Verkoopstand TNT Post 
TNT Post is op POSTEX 2009 
met een verkoopstand aanwezig, 
waar u niet alleen de nieuwste 
uitgiften van Nederland kunt 
kopen, maar ook de uitgiften 
van enige tijd geleden en andere 
zaken als postzegelboekjes, 
prestigeboekjes etc. Ook zijn 
er diverse beurspostzegels te 
verkrijgen. 

Dag van uitgifte nieuw 
prestigeboeKJe 
Op 16 oktober verschijnt pres
tigeboekje 27, uitgegeven ter 
gelegenheid van de Dag van de 
Postzegel. Bij de verkoopstand 
van TNT Post is dit bijzondere 
prestigeboekje verkrijgbaar. 

Uitgifteprogramma 
lehai^aarzoio 
Bezoekers aan POSTEX 2009 
ontvangen het emissiepro
gramma van TNTPost van het ie 
halfjaar van 2010 in de "Bezoe
kerstas". 

Verkoop envelop Dag van 
de Postz^el 
Tijdens POSTEX 2009 is de 
envelop, uitgegeven ter gelegen
heid van de Dag van de Postze

gel 2009 verkrijgbaar, alsmede 
exemplaren uit voorgaande 
jaren. 

Persoonlijke Postzegels 
Voor verzamelaars van persoon
lijke postzegels is deze POSTEX 
een bezoek meer dan waard. Er 
worden enkele promotiekaders 
ingericht en er vindt op vrijdag 
T6 oktober een bijeenkomst 
plaats voor verzamelaars en 
belangstellenden met het doel 
een gespecialiseerde vereniging 
op te richten van Persoonlijke 
Postzegels. 

Postzegelberg 
Evenals vorig jaar is er ook dit 

GESPECIALISEERDE VERENIGINGEN AANWEZIG TIJDENS 
POSTEX 2 0 0 9 

Op POSTEX 2009 zijn de volgende gespecialiseerde verenigingen met 
een uitgebreide promotiestand aanwezig: 
■ Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie 
■ Nederlandse Filatelistenvereniging Scandinavië 
■ Studiegroep Britannia 
■ Filatelistische Contactgroep Oost Europa 
■ Postzegelvereniging Griekenland 
■ Ruimtevaart Filatelie Club Nederland 
■ Landelijke Vereniging Van Aantekenstroolqesverzamelaars 
■ Contactgroep Frankrijkverzamelaars 
■ Nederlandse Vereniging voor Fiscale Filatelie 
■ Filatelisten Vereniging Duitsland 
■ USACanada Filatelie 
■ Studiegroep ie Emissie Nederland 1852 
■ Islamitische Wereld, Al Barid 
■ Filatelistenvereniging Dai Nippon 
■ Smdiegroep ZuidWest Pacific 
■ Nederlandse Postzegelvereniging De Plaatfout 
■ Studiegroep Velrandbijzonderheden 
■ Filatelisten Vereniging Gabriel 
■ Filatelisten Groep Baltisch Gebied 
■ Po&Po 

POSTEX 2 0 0 9 IN HET KORT 

Donderdag 15 
Opbouu; Postex 

oktober 
20og 

16.00 19.45 uur Verzamelingen inhangen 

Vrijdag 16 oktober 
10.00 uur 
11.00 uur 

17.00 uur 

Postex open voor publiek 
Opening Postex en uitreiking prestigeboekje 
Dag van de Postzegel 
Sluiting Postex 

Zaterdag 17 oktober 
10.00 uur 
11.00 uur 

13.30 uur 
16.00 uur 
17.00 uur 

Postex open voor publiek 
Opening 25e Dag van de Jeugdfilatelie en 
prijsuitreiking 
Finale Filagram 
Trekking verloting voor de jeugd 
Sluiting Postex 

Zondag 18 oktober 
10.00 uur 
10.30 uur 
15.00 uur 
16.00 uur 
16.15 uur 

Postex open voor publiek 
Workshop BBE 
Uitreiking publieksprijzen 
Sluiting Postex 
Inzenders kunnen hun materiaal ophalen 

jaar een postzegelberg, waar 
gedurende enige tijd naar harte
lust gesnuffeld mag worden. De 
gevonden zegels mogen gratis 
worden meegenomen. 

Nietfilatelistische activiteiten 
Tijdens POSTEX 2009 er een 
bijzondere tentoonstelling van 
eenarmige bandieten. 

Ook dit jaar wordt ruim aandacht 
geschonken aan de creativiteit 
van mensen die op een andere 
manier bezig zijn met / door 
postzegels dan het verzamelen 
ervan. Dit jaar is er elke dag 
entertainment. 

Organisatie 
De NederlandscheVereeniging 
van Postzegelverzamelaars 
organiseert Postex i.s.m. de 
Gezamenlijke Stuurgroep Evene
menten (GSE), een samenwer
kingsverband van de Koninklijke 
Nederlandse Bond van Filate
listenverenigingen (KNBF), de 
Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren (NVPH) en 
TNT Post, dit jaar voor de elfde 
maal. 
Nadere informatie: L L Lou
werse, S 0182  39 51 03 of 
C.N. Oppelaar S 0172  61 51 84 
of via de websites www.postex.nl 
o^www.wpv.nl 

http://www.postex.nl
http://www.wpv.nl


48STE DAG 
VAN DE AEROFILATELIE 

De Vliegende Hollander landt in Apeldoorn 
Tijdens de POSTEX 2009 viert 
de "Nederlandse Vereniging van 
AeroPhilatelisten De Vliegende 
Hollander" haar 48ste Dag 
van de Aerofilatelie met als 
thema "90 Jaar K.L.M.". (Zie het 
ontwerp voor de envelope i ) . 
Sinds de viering van de iste Dag 
in 1962 wordt er ieder jaar een 
thema bepaald met betrekking 
tot de aerofilatelie gekozen. 
Nu zou men kunnen denken 
dat "90 Jaar K.L.M." niet direct 
gelijk is aan 90 jaar luchtpost 
van, in en naar Nederland, 
doch dit is echter wel het geval. 
Toen de E.L.T.A. in 1919 werd 
georganiseerd kwamen vanuit 
net buitenland vele vliegtuigen 
naar Amsterdam en met één 
van deze toestellen is een brief 2 
vervoerd. Dit feit was aanleiding 
voor een uitgebreide corres
pondentie tussen de Minister 
van Buitenlandse Zaken en de 
afzender, een ambassadeur, en 

♦«« 

f j a . M E B U S  A / n S X E R D A i H <H^ANO> 
il. ■ BRIEFMARKeNHANDLUNO 
>NDt 

Deze luchtposttentoonstelling heeft als thema "90 Jaar 

KLM", georganiseerd door De Vliegende Hollanders, met 

een speciale enveloppe (in twee formaten) en speciaal 

poststempel. De tentoonstelling wordt gehouden tijdens de 

POSTEX 2009 in de Americahal te Apeldoorn. 

daardoor was de enveloppe 3 
nog aanwezig en bevindt zich 
thans in het Museum voor Com
municatie. De K.L.M, heeft ech
ter vanaf haar eerste geregelde 
vlucht in 1920 naar Londen een 
zeer grote rol gespeeld in het 
vervoer van post van, in en naar 
Nederland en vanaf 1928 ook 
naar de Overzeese Rijksdelen. 
Enkele voorbeelden zijn een 
enveloppe naar Londen, een van 
Huil naar Amsterdam en een 
enveloppe naar Indië. 
Men had voor het thema ook 
kunnen denken aan '100 jaar 

gemotoriseerde luchtvaart' in 
Nederland. Hieraan wordt ech
ter op zeer vele manieren, ook 
postaal, ruimschoots aandacht 
besteed. 
De Vliegende Hollander is niet 
de eerste vereniging, die een 
"Dag van de Aerofilatelie" orga
niseert en dit postaal vastlegt 
meteen speciaal poststempel 
5 en een speciale enveloppe 4. 
Ook verenigingen in andere lan
den organiseren 'Dagen van de 
Aerofilatelie'. Van dit onderwerp 
is op zichzelf al een zeer geva
rieerde verzameling te maken. 

NORTH OF ENOLAND-AMSTEROAM 
FIBST AIS MAIL 
HUL1.-H0LI.AND 

Een klein stukje hiervan is op 
deze tentoonstelling te zien. 
Ook dit jaar is er een speciaal 
poststempel en een bijzondere 
enveloppe (in twee formaten) 
beschikbaar van deze "Dag". 
Op de tentoonstelling van de 
Vliegende Hollander worden 
verzamelingen getoond vanaf de 
eerste gemotoriseerde vlucht in 
de vorm van o.a. prentbriefkaar
ten en vervolgens de luchtpost 
uit de 90jarige geschiedenis van 
de K.L.M, en andere luchtvaart
maatschappijen waarmee wordt 
samengewerkt. Hierbij is gepro
beerd om de gehele periode met 
luchtpost af te dekken en u zult 
elders op de tentoonstelling ook 
een verzameling met poststuk
ken kunnen zien uit de periode 
voordat de post per vliegtuig 
vanuit Nederland naar o.a. Indië 
werd vervoerd. Dit alles toont de 
grote verscheidenheid van het 
verzamelen van 'luchtpost'. 

2 Spectale K.LM 
enveloppe voor de 
retourvlucht van de 
Fokker FXII "Leeu
wenk" van Huil 
naor Amsterdam op 
ijuni 1934 

KbM 
1 "Mebus" enveloppe met 
de eerste drie luchtpostzegeh 
van Nederland ajgestempeld 
op ;^o met 1^22 (Op ijuni 
1922 werden deze zegels 
buiten gebruik gesteld) 

L DUTCH 
S , H O L L A ^ 

4en5 
Ontwerp voor 

de speciale 
enveloppe van 
de 48ste Dag 

van de Aerofilatelie 

3 Luchtpostenveloppe 
vervoerd met de "Havik" 

van Amsterdam naar 
Singapore en verder 
verzonden per boot. 

Zie het stempel over de 
aanduiding "Per Lucht

post/Par Avion". 

KLM 90 years of excellence 

641 



HIER KUNNEN WE EEN BOOM 
OVER OPZETTEN! 

Het verhaal van een drukkende apotheker 
afb. 3 

Onze Bomen 
De rode draad bij 'onze' familie 
Boom is de chemie en het druk
ken. We gaan terug naar het jaar 
1769, het geboortejaar van Gerrit 
Otto Boom, apotheker te Almelo. 
Evenals de meeste Bomen in 
ons verhaal, een kinderrijk gezin. 
Twee zonen zijn voor ons van 
belang: Bernardus (apotheker te 
Almelo) en jan Adolf (apotheker 
te Meppel). 

Zeldzame combinatie 
Jan Adolf, geboren in Almelo, 
vestigt zich in 1825 als apotheker 
in Meppel. Naast het apothe
kersvsk hield Jan Adolf zich bezig 
met ^ n chemisch bedrijfje dat 
voornamelijk planten en kruiden 
verwerkte. In 1841 werd Jan Adolf 
mede eigenaar van een drukke
rijtie, dat onder andere de Mep
peler Courant ging uitgeven. 
De liefde voor het drukKersvak 
was kennelijk groter dan voor de 
chemie en in 1859 zei Jan Adolf 
de chemie vaarwel. 

Handel in papier? 
Helaas is het bewijs hiervoor nog 
niet gevonden. Onlogisch is het 
echter niet dat Jan Adolf in (bij
zondere) papiersoorten handel 
zag. Of het nu voor de drukkerij 
was en/of voor de chemische 
tak, beiden hadden behoefte 
aan papier Het lijkt erop dat Jan 
Adolf importeur of handelsagent 
was voor een bekende Engelse 
papierfirma, gespecialiseerd in 
bijzondere soorten: de Bathford 
Paper Mills, thans eigendom van 
de voor ons filatelisten niet onbe
kende firma De La Rue. (afb. 3) 

Bath 
In de 19e eeuw was in vele 
landen waaronder Nederland

D O O R RENE H I L L E S U M , R O O S E N D A A L 

De familiegeschiedenis van een u niet bekende familie zal 

u doorgaans niet interesseren. In dit geval vraagt René 

Hillesum uit Roosendaal echter uw aandacht om toch even 

te lezen, zelfs als u geen verwante bent van de familie 

Boom, noch een echte Boom kent. 

schrijfpapier (letter paper) van 
de firma Bathford algemeen ver
krijgbaar Het werd op de markt 
gebracht onder de merknaam 
BATH, en voorzien van een 
droogstempel, waarvan er vele 
varianten bestaan. 
Er IS nu een droogstempel BATH 
aangetroffen in een 10c emissie 
1852 (voor zover bekend werd 
niet eerder op deze emissie een 
droogstempel aangetroflfen!) 
op een briefomslag: een heuse 
enveloppe, (afb. 2) 

Familieberichten 
De brief werd vermoedelijk
verzonden door jan Adolf uit 
Meppel 2241858 aan zijn broer 
Bernardus, apotheker te Almelo 
(aankomststempel 234), toen
tertijd verblijvend bij zijn (onge
huwde) tante Gesina. (afb. i) 
Als een soort voorloper perfin 
wilde hij kennelijk een zekerheid 
inbouwen tegen het oneigenlijk 
gebruik van de dure postzegel 
in die tijd. Mogelijk afgekeken in 
Engeland (daar werden droog
stempels in postzegels sedert 
1847 gebruikt) plakte hij de post
zegel op de envelop, en voorzag 

 w ^ c v H f 

het geheel van een droogstempel 
BATH. Er is geen twijfel over 
dat de droogstempel indruk 
werd gezet na opplakken van de 
postzegel (doordruk achterzijde 
in envelop) en voor stempeling 
(brokkelige inktverdeling door 
hoogteverschil van het droog
stempel). Aangezien er nog twee 
vrijwel identieke briefomslagen 
bekend zijn (ook gefrankeerd 
met IOC, zelfde correspondentie, 
gebrekkige kwaliteit, ook met 
rondstempel Meppel, maar 
zonder droogstempel) is er geen 
twijfel over de echtheid van deze 
correspondentie. 

Droogstempel: zekerheid! 
Dat droogstempels enige zeker
heid bieden zal duidelijk zijn. 
Niet voor niets wordt de term 
security embossing gebruikt. 
We kennen natuurlijk de droog
stempels in fiscaal papier (afb. 
Kelyn Zegel) en later als droog 
zegel (afb. 4). Zoals gezegd werd 
in Engeland al in 1847 gebruik ge
maakt door particulieren van een 
droogstempel in de postzegel, 
als voorloper van de perfin. In de 
Verenigde Staten verschijnt er 

afb. 2 

zelfs een mededeling in de New 
York Times van 21 december 
1862 met de titel Embossing 
Postage Stamps on Envelopes 
and Paper for Private Parties. 

Naschrift 
Er zijn nog heel wat vragen te 
beantwoorden en wellicnt dat 
de lezers kunnen helpen. Met 
name de handel en wandel van 
Jan Adolf ten aanzien van de 
handel in papier en zijn relatie 
met de Bathford Paper Mills 
is van belang. Het is natuurlijk 
ondenkbaar dat hij 'zomaar' een 
stalen droogstempel liet maken 
en gebruikte. Reacties: 
rene.hillesum@filatelist.com 

Referenties: 
200 jaar Bomen in de farmacie. 
Frits Boom, 2005 
Security embossing, J. Evans 
(http://useless.connectfree. 
co.uk/emboss.htm) 
vwAV.encyclopediearenthe.nl 
Met dank aan Mare Bakermans, 
Pons Simons, Jan Verhoeven en 
de familie Boom. 

aft).i 
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Bij aankoop van 3 velletjes: 
Grenzeloos Nederland-Brazilië 
voor €17,10 

ontvangt u GRATIS* 
een DAVO album 
Grenzeloos Nederland 

« «r inclusief de albumbladen 
t.w.v. € 40,00 

U n i e k 
aani 

i^Salfei'S'i 

Wacht geen moment 
neem nu een abonnement! 

Neem nu een abonnement op 
Grenzeloos Nederland en ontvang 
GRATIS een schitterend bijpassend 
bewaaralbum en de albumbladen met 
achtergrondinformatie. 
BIJ elke nieuwe uitgifte, voor slechts 
€ 17,10 per jaar, ontvangt u 
automatisch de postzegelvellen en 
albumbladen. Zo legt u een prachtige 
en interessante verzameling aan. 

Voor meer informatie: 050 - 586 12 34 

Uw persoonsgegevens w/orden verwerkt in de bestanden van 
TNT Post Wi] gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te 
houden van onze producten en diensten en van gerelateerde 
bedrijven Indien u geen pnjs stelt op dergelijke informatie kunt 
u contact opnemen met TNT Post Collect Club Postbus 30051 
9700 RN Groningen 
De algemene voorwaarden van TNT Post Collect Club zijn van 
toepassing 

Ja, Ik n e e m een abonnemen t op deze bi jzondere 
postzegeiserie Grenzeloos Neder land 

C Aantal abonnementen Grenzeloos Nederland 

Mijn gegevens: 

C 
G 
C 
C 
C 

Naam Voorletter(s) M/V 

Adres 

Postcode Woonplaats 

Telefoonnummer 

E-mail Geboortedatum 

Ik machtig TNT Post het verschuldige bedrag 
automatisch af te schrijven van bank/gironummer 

c Datum Handtekening 

Vul de bon in en knip deze uit of maak een kopie en stuur deze in een gesloten envelop naar 
TNT Post Collect Club, Antwoordnummer 216,9700 VB Groningen 

Beleef onze banden met overzeese lande 
De nieuwe postzegelserie Grenzeloos Nederland 

m ^(R)(7) post 
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POSTBUS 176 
7440 A D NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
RIJSSENSESTRAAT 203B 
7441 A D NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 
EMAIL info@leopardi.nl 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 164 
13 en 14 november 2009. 
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

• KIJKDAGEN: maandag 9 november t/m donderdag 12 november 
van 10.00 tot 16.00 uur. Vrijdag 13 november van 10.00 tot 19.00 uur. 
Zaterdag 14 november van 8.30 tot 12.30 uur. 

• VEILING: vrijdag 13 november vanaf 17.00 uur, de zgn. 
'kleine kavels'. Zaterdag 14 november vanaf 13.30 uur de 
verzamelingen, partijen en dozen. 

• Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
• Veiling 165 wordt geiiouden op 15 en 16 januari 2010. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

mailto:info@leopardi.nl
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Ons aanbod is nog nooit 
zo groot geweest! 

..eer don 2000 partijen, 200 .000 fdc's, 
40 .000 echt gelopen brieven, 

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

f Kijk op onze website -

(behalve de dozen) 
Dit jaar zijn wij staan wij niet op Postex. 

vwsAv.pos1zegelpartijencentrale.nl 
Openingstijden: 

maandag t/m zaterdag 
9 - 17 uur 

»ietHeinstraat 112 
518 CM Den Haag 
ei: 070 362 52 63 

Fax: 070 362 54 15 
Email: admin@postzegelpartijencentrale.nl 

http://vwsAv.pos1zegelpartijencentrale.nl
mailto:admin@postzegelpartijencentrale.nl


RONALD BOUSCHER 
Professioneel philatelist en commissionair 
lidNVPH, PTS, IFSDA en AAA 

Aanwezig bij Postex, Ämencahallen 
te Apeldoorn, 16-18 oktober 2009, 
stand 5. 

Gespecialiseerd in Nederland, Ned.-Indië, Cura9ao en Suriname. 

Grote voorraad klassiek Nederland, w.o. emissie 1852: brieven, afstempelingen en plaatposities. 
Uitgebreid assortiment poststukken en postzegels Nederland, Ned.-Indië, Curasao en Suriname. 
Bemiddeling en begeleiding, zowel in binnen- als in buitenland bij verkoop van filatelistische collecties 
en objecten. 

Namens een van onze relaties bieden we een unieke collectie emissie 1852 aan. 
Hierbij een kleine selectie van de uit 7 banden bestaande "collectie Ey". 
Prijs op aanvraag. 
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Hattem A t)p ni 1 2 tn 3 Hiilsi C op 111 1 2 en 3 

Loenen-B op nr 1, 2 en 3 Wmschoten-A in zwart op nr 1, 2 en 3 

Penbewerking volgens 
voorschrift op een 
complete vouwbrief, 
verzonden op 8-12-1852 
van Rozendaal via 
Valenciennes (F) naar 
Parijs Tot 7 Vi gm be
droeg het briefport naar 
Frankrijk 30 et, voldaan 
dmv de driekleuren-
frankenng Daar de brief 
9 gm woog, en daardoor 
in gewichtsklasse 2 viel 
(met inkt op vz aange
geven), werd volgens 
voorschrift, het woord 
"ontoereikend" op vz 
geschreven en het woord 
"FRANCO" in het 
stempel met de pen 
doorgehaald Het door 
de ontvanger te betalen 
port van 12 decimes 
(= 60 et) is met een 
zwart stempel op de vz 
aangebracht 

email: mfo@bouscher nllwwto. bouscher. nl 



Messchaertstraat 12/1077WS Amsterdam tel.: 0206795952/fax: 0206794780 

Langstempels 
<^^ 

SllEDKECHT 

Frans administratief stempel op nr 3 Buitenlands poststempel op nrs 2 en 3 Administratief stempel "P.D." op nr 1, 2, en3 

Bestelhuisstcmpcis 
Zonnemaire Hulpkantoor Gorssel 

kleinronds stempel tegen 
Utrecht voorschrift 

ongeschikt voor hergebruik dmv penvernietiging 
"M.Bleiker" 'TJtrecht" "Vlijmen" 
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Administratieve afstempelmg "aangeteekend" op omslag gefrankeerd met nr 1 
puntstempel 45 

Groningen 

Recentelijk ontvingen Postzegelveiling Wiggers de Vries BV en Ronald Bouscher, professioneel philatelist 
en commissionair, de opdracht van de heer drs L.G. Klaassen te Haren (Gr) om zijn unieke collectie 
Nederland en Overzeese Rijksdelen te verkopen. Inlichtingen aan onze stand tijdens Postex. 



Postzegelveiling Wiggers de Vries v̂ 
G.J. Garritsen Heemraadschapslaan 100 telefoon 020 - 6249740 

RegisterTaxateur 1181 VC Amstelveen e-mail gjgwdv@xs4all.nl 

Recentelijk ontvingen Ronald Bouscher, professioneel philatelist en commissionair, 
en Postzegelveiling Wiggers de Vries BV de opdracht van de heer drs. L.G. Klaassen te Haren (Gr) 

om zijn unieke collectie Nederland en Overzeese Rijksdelen te verkopen. 

mailto:gjgwdv@xs4all.nl


De collectie in 31 banden is zeer gespecialiseerd met typen en tandingen vrijwel compleet, 
veel zowel gestempeld als ongestempeld, ontbrekende kleuren en andere foutdrukken, 
perforatievariëteiten waarbij geheel of deels ongetand, postzegel- en automaatboekjes 

en poststukken en bevat vele zeldzaamheden. 

Vanaf begin 2010 presenteert Wiggers de Vries in samenwerking met Ronald Bouscher, 
in wiens stand 5 tijdens Postex een visuele presentatie aanwezig is, 

"de collectie drs. L.G. Klaassen" in meerdere veilingen. 
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DEKKER, POSTBUS 157, 
EMAIL VLIEGDEK(SGMAIL COM 

KIM 90 JAAR 

Ter ere van het 90-jarig 
bestaan van KLM wordt 
een stempel uitgegeven 
en een eerstedag enve
loppe [1,2]. 

ZEPPELIN 

100 jaar ILA (Internationale 
Luftfahrt Ausstellung) werd 
herdacht met bijgaande 
enveloppe [3]. 

LUFTHANSA 

Lufthansa op Milaan Mal
pensa, de enveloppen en 
kaarten blijven mondjes
maat terugkomen. Zo ook 
de volgende: 
Maart 2009 Londen -
Milaan A319 
Lissabon - Milaan in 3 
soorten[4, 5, 6, 7]. 

In April een vlucht met de 
CRJ-200 van Düsseldorf 
naar Geneve met post 
vanuit Zwitserland, UNO 
Wien, UNO Geneve en 
Liechtenstein [8, 9,10]. 
Ook was er een vlucht Van 
Geneve naar Frankfort 
met post uit Zwitserland, 
UNO Geneve en Liechten
stein [11,12,13]. 

Dan was het op 10 mei 
50 jaar geleden, dat er 
gevlogen werd tussen 
Frankfurt en Athene v.v. 
en dat feit werd herdacht 
met bijgaande enveloppen 
[14,15]-

Als er nieuwe vliegtuigen 
gedoopt worden van 
Lufthansa of Eurowings 
wordt daar ook aandacht 
aan besteed, zoals u kunt 
zien met bijgaande kaar
ten [16,17,18]. 
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TE KOOP GEVRAAGD 
VERZAMELINGEN/PARTIJEN POSTZEGELS 

WINKELVOORRADEN 

In onze winkel, die geopend is van woensdag 
t/m zaterdag, vindt u regelmatig een aanbod van 
diverse verzamelingen en partijen, onder het genot 
van een kop koffie kunt u deze op uw gemak 
bekijken. 
U kunt bij ons op de zoeklijst komen te staan voor 
gebieden die wij u vrijblijvend kunnen aanbieden. 

Openingstijden van 10.00 t/m 17.00 
(ooli op afspraak) 

PHZ VAN VLIET 
Molecatenlaan 16 B 
7339 CK Ugchelen/Apeldoorn 
(Gratis parkeren) 
Tel. 055-5416108 
info@pzh-vanvliet.nl 

Voor al Uw abonnementen 
zowel landen als motieven. 

Ook alle benodigdheden kunnen wij U leveren 
met aantrekkelijke kortingen. 

Speciale Beursaanbieding: 
Stockboeken Leuchtturm. 

60 bladzijden Witte of Zwarte bladen 

Gewatteerde kaft, diverse kleuren. 

Zwart € 12,95 per 5 € 62,50 

Wit € 11,95 per 5 €57,50 

Bij besteding van €50,00 
een stociiboek gratis. (32 bladzijden) 

Bij besteding van € 100,00 
fiet Postex postzegelvelletje gratis. 

postzcgethandel joke van den berg 

LOOK WHAT YOU'VE 

MISSED! 

Every week there's a Mail Bid Sale at 
Sandafayre and w i t h lots est imated 
between £ 15 and £ 15,000 there 's 
something for everyone! 

Whether it's GB and Commonwealth, 
USA and the Americas, Europe, Asia or 
whatever your interest, there's always 
something new to add to your collection. 

You will find Fine and Rare sets and single 
stamps, Proofs and Essays, Varieties, Postal 
History, Fiscals and Revenues, Topicals 
and Thematics and always lots and lots 
of Cartons and Box lots, hundreds of 
collections from Starters to Show Exhibits. 

Bernadottestraat 64 
asi 1 SG Retuwijk 

Te(/Fax:0182-3964 40, 
Mobiel:0' " ' " ' " " * 

Emait; pzh.jokevdberg@planet.nl 

Send the coupon today for your FREE 
introductory mail-bid catalogues or access 

our online sales at: w w w . s a n d a f a y r e . c o m 

THE WORLD'S MOST EXCITING STAMP SALES 
SANDAFAYRE LTD, KNUTSFORD, WAI6 8XN, UK 

Tel +44(0)1565 653214 Fax +44(0)1565 651637 ^ 

PLEASE SEND ME MY FREE INTRODUCTORY 
SANDAFAYRE CATALOGUES 

Name 

Address. 

IDAFAYRE'S COLLECTORS REQSTE 
• See lots that only match your interests 

• N o unwanted catalogues • FREE to register and use 
' Just email your details to stampregisterCSsandafayre.com 

mailto:info@pzh-vanvliet.nl
mailto:pzh.jokevdberg@planet.nl
http://www.sandafayre.com
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Nederlandse Academie 
voor Filatelie 
Deze maand is er weer de 
jaarlijkse filatelistische 
manifestatie in Apel
doorn, de Postex. Onge
twijfeld leest u daar meer 
over, elders in Filatelie. 
Een van de vele hoogte
punten op dit postzegel
festijn is de jubileumvie
ring van verschillende 
postzegelverenigingen. 
Dit jaar jubileert onder 
andere de Nederlandse 
Academie voor Filatelie. 
Ze vieren dit jaar hun 
25-jarig jubileum. Wat is 
dit voor een vereniging? 
In hun orgaan Notities 
vinden we meer infor
matie. Daar lezen we: 
De academie heeft ten 
doel het centraliseren 
van studie en onderzoek 
op het gebied van de 
filatelie, het behulpzaam 
zijn bij het verspreiden 
daarvan, het met alle 
middelen die binnen haar 
bereik liggen bijdragen 
aan de wetenschappe
lijke ontwikkeling van de 
filatelie, het bevorderen 
van wetenschappelijke 
postzegelcollecties, de 
vertegenwoordiging van 
filatelisten op nationale 
en internationale mani
festaties en al hetgeen 
met de filatelie in de 
ruimste zin des woords 
verband houdt. De 
academie tracht haar doel 
onder meer te bereiken 
door: de verspreiding 
van informatiemateriaal 
betreffende de studie 
van het postwezen, het 
houden van lezingen 
en het verzorgen van 
audiovisuele manifesta
ties; en het publiceren 
van artikelen en gespe
cialiseerde boekwerken 
en het bevorderen van 
studie betreffende onder 
meer de postgeschiede-
nis, marcofilie, filatelie en 
cartofilie. Ervaren verza
melaars kunnen aange
zocht worden om lid te 

worden van de academie. 
Op Postex tonen ze deze 
keer een aantal collecties 
van de leden, zo lezen we 
in Notities. Ook hebben 
ze een stand waar u hun 
publicaties kunt inzien en 
eventueel kunt aanschaf
fen. Uiteraard geven ze 
ook informatie over hun 
werkzaamheden. 

Over Marijke Vos en 
Nicolas Sarkozy 
Marijke Vos is in Leiden 
en omstreken bekend 
als een wereldreizigster, 
samen met haar man. In 
2006 ging ze op reis door 
Canada. In een eerdere 
aflevering van Wij lazen 
voor u, heb ik aandacht 
besteed aan die vakan
tie. Nu is ze in Rusland 
geweest. Hoe weetje dat 
allemaal, vraagt u zich af 
en wat hebben wij daar 
mee te maken ? Ik zal het 
uiüeggen. Als de Vossen 
op reis gaan, maakt Ma
rijke daar een filatelistisch 
verslag van en plaatst dat 
in Sleutelpost, het blad 
van de Leidsche Vereeni-
ging van Postzegelverza
melaars.Marijke vertelt: 
Speciaal voor de reis nam 
ik Russische les. Dat was 
niet zo makkelijk, maar ik 
heb het enigszins onder 
de knie gekregen. Ik kan 
geen gesprek voeren, op 
de gangbare toeristische 
woordjes na, maar het 
heeft enorm geholpen 
op onze reis, omdat ik 
het wel kon en kan lezen 
en, wel zo belangrijk, 
ik kan wat opzoeken 
in het woordenboek. U 
ziet dat ze zich grondig 
voorbereidt. Ook de rest 
van haar reisverslag is 
duidelijk en overzichte
lijk. Wat echter voor ons 
postzegelaars wellicht 
nog belangrijker is, is het 
feit dat ze bij alle beschrij
vingen van de plaatsen die 
ze bezoeken, passende 
filatelistische illustraties 
weet te vinden. Dit hoort 

bij haar opvatting dat 
er geen onderwerp is, 
waarvan geen postzegel 
is verschenen. Zij toont 
dit in haar artikel Een 
droomreis naar Russia. 
Ook trof ik in Sleutelpost 
nog een nieuwsfeitje aan, 
dat zij weer oppikten uit 
De Telegraaf, en dat ik u 
niet wil onthouden. Het 
gaat over de drukbezette 
Franse president Nicolas 
Sarkozy. Hij vindt in zijn 
turbulente leven rust door 
bezig te zijn met zijn 
postzegelverzameling. 
Hij schijnt over een in
drukwekkende verzame
ling te beschikken. Onder 
meer de gouverneur 
van Californië, Arnold 
Schwarzenegger en de 
Britse koningin Eliza
beth, helpen de Franse 
president zijn albums te 
vullen. Echtgenote Carla 
Bruni zegt blij te zijn dat 
haar man, naast skiën 
en hardlopen, ook een 
rustiger hobby heeft. 

Radiozegels 
In 1919 ging het eerste 
Nederlandse radiopro
gramma de ether in. In 
die beginperiode waren 
radiotoestellen nog erg 
duur, daarom ontvingen 
de meeste luisteraars 
hun programma's via 
de radiodistributie. Je 
beschikte dan alleen over 
een luidspreker en een 
programmakiezer, die 
was aangesloten op een 
plaatselijke radiocentrale. 
Het signaal werd landelijk 
verspreid via een uitge
breid kabelnet waar de 
vele lokale radiocentrales 
gebruik maakten. Over 
deze ontwikkelingen in 
de verbreiding van het ge
bruik van de radio lazen 
we in Onder de loep uit 
Hoogeveen. Zij ontleen
den de gegevens voor hun 
verhaal aan de site van de 
postzegelvereniging uit 
Helmond. Misschien een 
goede tip voor redacteu
ren van verenigingsbla
den om ook eens te kijken 
naar die sites. Daar tref je 
vaak uitstekende artikelen 
aan, die je meestal, nadat 
je toestemming hebt ge
vraagd aan de betreffende 
vereniging, mag plaatsen 
in je blad. Ik volg nog 
even de draad van het ver
haal uit Onder de Loep, 
en kom dan terecht in 
een verzamelgebied waar 
sommigen van ons zich 

mee bezighouden. Van 
1941 tot 1960 waren er in 
Nederland radiozegels 
in gebruik. Elke maand 
moest er op een luister
vergunning een zegel 
worden geplakt. Er zijn 
in totaal zes zegels uitge
geven. Die luistervergun
ningen werden verstrekt 
door de PTT, waarvoor 
een luisterbijdrage van 
negen gulden moest 
worden betaald per jaar. 
Deze luistervergunning 
kon worden betaald door 
middel van radiozegels. 
Alleen vergunningen die 
voorzien waren van deze 
zegels, gaf de houder van 
de ontvangstinrichting 
de bevoegdheid om de 
radio-uitzendingen te 
ontvangen. 
Er circuleren nog veel ra
diozegels. Voor sommige 
verzamelaars vormen 
deze plakzegels een ge
wild verzamelobject. 

Perikelen rond 
persoonlijke zegels 
In Druk Doende, het blad 
van de motiefgroep Papier 
en Druk-Nederland, 
staat een rubriek DD-
Overpeinzingen (dat DD 
wijst op de naam van het 
orgaan en op die van de 
auteur). Deze keer lazen 
we een overpeinzing over 
de persoonlijke zegels. De 
schrijver, Dicl<y (steeds) 
Drukker, is buitenge
woon enthousiast over 
deze nieuwe trend en ziet 
enorme mogelijkheden 
om in gevallen waar de 

post tekort schiet, via 
een persoonlijke zegel de 
ontbrekende informatie 
eenvoudig aan te vullen. 
Dicky komt nu tot het 
Cruijffiaanse inzicht, dat 
'elk voordeel ook zijn 
nadeel hep'. Zo werd in 
Duitsland onlangs een 
persoonlijk postwaarde-
stuk (want daar doen ze 
bij onze oosterburen ook 
in) uitgegeven met daarop 
een ingedrukt zegel van 
de plaatsvervanger van 
Adolf Hider, Rudolf Hess. 
Twintig poststukken 
slipten door de eindcon
trole en zorgden terecht 
voor veel commotie. Voor 
de losse persoonlijke 
zegels werden afbeel
dingen aangeboden van 
kinderfoto's van Hiüer. 
Gelukkig werd dit op tijd 
ontdekt en kwam het niet 
tot uitgifte van deze ze
gels. In ons land schijnen 
persoonlijke zegels te 
zijn verschenen van Lenin 
en Stalin. Toen er zegels 
werden nabesteld werd de 
opdracht tot het druk
ken van de zegels door 
TNT-Post geweigerd. Ook 
wordt er geknoeid met de 
waarde van de persoonlij
ke uitgiften. In Duitsland 
werd uit een velletje van 
10x5 cent de waarde van 
één zegel verhoogd van 
5 cent naar 100 cent. De 
Duitse post heeft toege
geven dat de controle in 
bepaalde gevallen heeft 
gefaald. 

Hoge nood 
Het bestuur van de vereni
ging Postaumaat (soms 
ten onrechte aangeduid 
als Postomaat) weet zich 
geen raad meer. Dit lazen 
we in hun tijdschrift Bul
letin. Binnenkort is deze 
club (be)stuurloos. Walter 
De Rooij, mede-oprichter, 
schrijft: 'De nood is hoog. 
Een aantal functies in 
en buiten het bestuur 
wordt door leden al sinds 
mensenheugenis vervuld. 
Zowel de voorzitter, als 
de veilingmeester en de 
hoofdredacteur van Bulle
tin stoppen er dit jaar mee 
en er zijn geen vervan
gers.' Onvoorstelbaar, dat 
een vereniging met 350 
leden straks bijna zonder 
bestuur zit. Ik zou zeggen 
postaumaters, aanmelden 
en doen! 
Gelukkig is het niet 
alleen kommer en kwel 
in het voor mij liggende 



kleurige nummer. De 
nieuwe hangboekjes en 
hangblokken worden op 
een deskundige manier 
besproken, naast het 
rolzegelnieuws en de 
nastempelingen van 
TNTPost. Wat mij altijd 
bijzonder aanspreekt zijn 
de prestigeboekjes. Num
mer 23 180 jaar Braille
schrift wordt behandeld. 
Deze boekjes munten uit 
door de prachtige uit
voering. De opgenomen 
postzegels hebben vaak 
een net andere tanding 
dan de losse zegels die 
aan het loket worden 
verkocht. De verhalen zijn 
juweeltjes van vertelkunst 
en op een prettige wijze 
geschreven. Bekende 
publicisten werken er 
aan mee. Het verhaal 
in het brailleboekje is 
geschreven door Noortje 
Krikhaar. In hetzelfde 
nummer van Postaumaat 
lazen we een bijdrage 
van H.J.T. Bos over de in 
november 2008 verzon
den enveloppen over de 
waterschapsverkiezingen. 
Op ieder adres in ons land 
werd een dergelijke brief 
met informatie en stem
biljet bezorgd, voorzien 
van een fraaie zelflde-
vende port-betaald-zegel. 
Alle waterschappen 
gebruikten de op dezelfde 
wijze uitgevoerde enve
lop. Alleen het logo is 
per hoogheemraadschap 
verschillend. Fijn dat er 
een vereniging is die over 

deze (rand)verschijnselen 
van de filatelie adequate 
informatie verstrekt. 

Bel me eens op 
Een tijdschrift waar ik 
altijd echt voor ga zitten 
om het te bestuderen is 
Maandblad, het orgaan 
van de K.V.B.P.-Studie-
kring Antwerpen. In het 
voor mij liggende blad, 
vond ik een artikel over 
de ontwikkeling van de 
telefoon, geschreven door 
Geert Huybrechts en Mare 
Symens. Als uitgangspunt 
kiezen ze hun woonplaats 
Boechout. Ze beschrijven 
de eerste decennia van de 
vorige eeuw, de opkomst 
van de telefoon in het 
algemeen en een bepaalde 
aansluiting op een afge
legen plek in Boechout 
in het bijzonder. De 
ontwikkeling vond plaats 
met vallen en opstaan. 
Bijna alle verbindingen 
waren omstreeks igio 
luchtlijnen. Dit zorgde in 
de nacht van 11 op 12 april 
1913 voor enorme proble
men. Ijzelvorming richtte 
onvoorstelbare schade 
aan. Vrijwel geheel het 
nationale telefoonnet, 
en ook het telegraafnet, 
werd vernietigd. Toch 
ging de uitbreiding van 
het telefoonnet door. In 
1914 waren er al 51.000 
abonnementshouders; in 
1930 al rond de 225.000. 
In Boechout gebeurde er 
ook het een en ander op 
telefonische gebied. In 

AfSCHEID 1 

Dit was zijn laatste 
bijdrage en de redactie 
wil Daan Koelewijn heel 
hartelijk bedanken voor 
zijn jarenlange inzet en 
interessante epistels in 
ons maandblad Filatelie. 
Niet alleen 'zijn' rubriek 
Wij lazen voor U, maar 
ook diverse artikelen 1 
over uiteenlopende filatelist 
werden met enthousiasme c 
en gretig gelezen door post 
diverse pluimage. Beste Da£ 
goed en vaarwel. 

ische onderwerpen 
loor Daan geschreven 
zegelverzamelaars van 
men Riet; Het ga je 

1909 worden de eer
ste telefoontoestellen 
geplaatst. In 1913 beraadt 
het schepencollege zich 
over een plan van het 
Ministerie. De aanleg van 
een rijkstelefoonlijn op 
gemeentegrond. Maar 
liefst negen palen zouden 
worden geplaatst in de 
Dorpstraat, de Kroon-
straat en de Heuvel
straat. Het college is niet 
enthousiast. Ze schrijven 
de minister dat ze er 
aanhoudend naar streven 
om de dorpskern er goed 
en schoon uit te laten 
zien. Ook is een behoor
lijke rooilijn opgesteld ten 
gunste van de open
bare gezondheid en de 
veiligheid. Het plaatsen 
van die negen palen, 
doorkruist en belemmert 
het gevoerde gemeente
beleid. Genoemde brief 
wordt door het Minis
terie beschouwd als een 
kennisgeving en niet als 
een bezwaarschrift. Voor 
dit laatste is de termijn 
reeds verlopen en de 
rijksoverheid blijft bij hun 
aanvankelijke plan. Wel 
wordt in september 1919 
op het gemeentehuis het 
oude toestel uitgerust 
met wisselaar met kruk
ken vervangen door een 
apparaat met draaiende 
wisselaar. De auteurs 
veronderstellen dat dit 
een kiesschijf is. In 1934 
vestigt hovenier Meeuwis 
zich met zijn gezin in 
het gehucht Toeffelhoek, 
een verre uithoek van de 
gemeente Boechout. Voor 
zijn zaak wil hij graag 
telefoon hebben, maar 
in Toeffelhoek is zelfs 
nog geen elektriciteit. Op 
enige honderden meters 
van zijn woning hadden 
ze wel stroom. Meeuwis 
besluit die honderden 
meters zelf aan te leggen. 
Hij plaatst palen en trekt 
draden. Toen die klus 
geklaard was, kreeg hij 
kort daarna een telefoon
aansluiting. Een heerlijk 
artikel om te lezen in deze 
tijd satelliettelefoons en 
mobieltjes. 

DAAN KOELEWIIN 

BUITENIANDSE BLADEN 

Luchtpost van 
Paramaribo 
Rond de jaren 30 van de 
vorige eeuw begon zich 
de intercontinentale 
luchtvaart te ontwikkelen. 
De gewone landtoestel-
len werden hiervoor nog 
nauwelijks gebruikt, de 
actieradius voor pas
sagierstoestellen was te 
gering om zonder tussen

landingen deze afstanden 
af te leggen. Vliegboten 
en Zeppelins waren hier 
wel geschikt voor. En van 
de grootste vliegboten 
van zijn tijd was de Do-X, 
gebouwd door de Duitse 
vliegtuigbouwer Dornier. 
PAA (Pan-American 
Airways) gebruikte een 
dergelijk toestel op zijn 
vluchten in het Caraïbisch 
gebied. Toen deze op 
18 augustus 1931 voor 
het eerst landde op de 
Suriname-rivier, was dat 
een aanleiding voor een 
speciale postzegeluitgifte: 
de Do-X opdrukzegels. 
In die Luftpost 2/2009 
wordt meer verteld over 
deze emissie. Naast 
details over de oplage 
en verkochte aantal
len, wordt ook en nader 
verslag gedaan over de 
verdere vlucht, waarop 
post vanuit Paramaribo 
werd meegenomen; on-

vliegtuigen boven Oost 
Europese hoofdsteden. 
Een van de getoonde 
hoofdsteden komt verder 
in het blad uitgebreider 
aan bod: Praag heeft 
van oudsher een Joodse 
buurt, welke (ondanks 
dat er nauwelijks nog 
joden wonen) voor de 
bezoeker nog steeds in-
drulwvekkend is. Een van 
de beroemdste delen van 
deze wijk is het "joodse 
kerkhof". Hier ligt het 
graf van een van de be
roemdste bewoners ooit 
van deze stad: Rabbi Löw. 
Rond deze geleerde hangt 
een beetje een zweem van 
mystiek. Zo wordt verteld, 
dat hij onder meer een 
Gollem had gemaakt. 
Vast staat in elk geval dat 
de rabbi een wijs man was 
die niet alleen zijn sporen 
verdiende in de studie van 
de heilige boeken, maar 
zelfs door de Oostenrijkse 
keizer Rudolf II bij tijd en 
wijle werd geraadpleegd. 
Een nieuwe emissie van 
Tsjechië gewijd aan deze 
wetenschapper was aan
leiding voor een artikel 
waarin zijn leven wordt 
beschreven. 

Filatelistischegctuiflcn van het uroê erc Joodse Praag 

der meer Port of Spain, 
Havanna en Miami en 
werden aangedaan. Op 27 
augustus kwam de vlieg-
boot aan in New York. 
In mei 1932 wordt een 
vlucht ondernomen naar 
New Foundland. Ook hier 
worden speciale opdruk
zegels voor uitgegeven. Al 
met al een zeer leesbaar 
artikel. In hetzelfde blad 
wordt ook ingegaan op de 
eerste luchtpostemissie 
van de DDR. Zoals blijkt 
uit de interessante ge
toonde proefdrukken ko
men uit de archieven van 
de Oostduitse posterijen 
komen nog steeds verras
singen tevoorschijn. Zo 
worden er ook ontwerpen 
getoond van een geplande 
tweede emissie, welke 
nooit is uitgegeven. 

De DBZ nummer 14 bevat 
een artikel, dat hier bijna 
naadloos op aansluit. Uit 
dezelfde archieven blijkt, 
dat er nog meer series 
waren gepland en nooit 
uitgegeven. Er wordt een 
drietal series ontwerpen 
getoond uit begin jaren 
70 met afbeeldingen van 

Gemiste treinen 
Een Duitse soldaat 
staat begin 1945 op het 
oost-station in Wenen en 
zucht: "Ik heb de trein 
gemist, en nu kan ik me 
niet bij mijn kameraden 
aan het front voegen". 
Een Weense troost hem 
met een gevatte opmer
king: "Ach, als je nog 
even wacht kun je de tram 
naar het front nemen." 
Met deze opmerking 
begint een artikel in het 
Oostenrijkse Die Briefmarke 
over het spoorverkeer in 
Oostenrijk aan het einde 
van de tweede wereldoor
log en kort daarna. Door 
het oorlogsgeweld is de 
infrastructuur sterk ont
regeld. Als er al treinen 
reden dan waren deze 
vaak afgeladen. Het arti
kel toont een aantal fraaie 
brieven van de Duitse/ 
Oostenrijkse spoorwe
gen. Opvallend stuk is 
een pakketkaart die op 16 
mei 1945 nog voorzien 
is van een Hitlerzegel. 
Verder is het artikel fraai 
geïllustreerd met enkele 
foto's van gebombardeer
de stations en bruggen. 



Tevens sluit het blad goed 
aan bij de actualiteit met 
een thematisch artikel 
over de beide maanjubi-
lea: Het 40-jarig jubileum 
van de maanlanding en 
het 50-jarig jubileum van 
de vlucht van de Rus
sische sonde Luna 3 om 
de donkere kant van de 

Gibbons Stamp Monthly 
heeft een coverartikel over 
de maanlanding. Dit ar
tikel is minder algemeen 
van opzet dan het eerder 
genoemde en geeft een 
gedetailleerde omschrij
ving van het Apollo-
project aan de hand 
van zegels. De pieken 
en dalen van dit project 
blijken goed aan de hand 
van zegels uit vele landen 
te illustreren, inclusief de 
beroemde eerste stap van 
Neil Armstrong. Het fas
cinerend om te zien hoe 
de vlucht van de Apollo XI 
tot in detail op postzegels 
kan worden gedocumen
teerd. 

Opstand tegen de bezetter 
De Studiekring Germania 
in België is een van de 
twee gespecialiseerde 
verenigingen in België 
die zich bezig houdt met 

de eerste wereldoorlog. 
Het blad valt op door niet 
alleen veldpostbrieven 
te tonen, maar ook veel 
aandacht te schenken aan 
de geschiedenis zelf In 
het herfstnummer staat 
een fraai artikel over de 
Ierse paasopstand in 
igi6. Ben groep Ierse po-
htici en activisten besloot 
om van de gelegenheid 
gebruik te maken om in 
opstand te komen en de 
onafhankelijkheid van 
Engeland uit te roepen. 
De Ierse bevolking was 
bang voor de Britse re
presailles en steunde hen 
nauwelijks. De opstand 
werd bloedig neergesla
gen en de leiders van de 
opstand eindigden voor 
hetvuurpeleton. Deze 
maatregelen hadden 
overigens een averechts 
effect en wakkerden de 
Ierse sentimenten alleen 
maar aan. De opstan
delingen verkregen de 
status van martelaar. Ze 
zijn stuk voor stuk op 
diverse emissies van de 
Ierse republiek afge
beeld. Ook is er een groot 
artikel opgenomen over 
de achtergronden van de 
interneringskampen voor 
Belgische militairen in 
Nederland. 

Jubilerende studiekring 
Juli 1916 lanceert de Britse 
legerleiding bij de Somme 
een grootscheepse aanval 
op de Duitse stellingen. 
Het doel hiervan was 
tweeledig. Aan de ene 
kant werd getracht om 
een doorbraak te forceren, 
aan de andere kant werd 
gehoopt de Franse troepen 
bij Verdun wat lucht te 
geven. De Duitse stellin
gen werden een week lang 
beschoten met artillerie. 
Toen op i juli om half 
acht 's morgens de eerste 
soldaten hun loopraven 
verlieten bleek echter, dat 
de Duitsers alles behalve 
verslagen waren. In totaal 
66.000 manschappen 

fO' to- ^ ^ _ ^ . 

Fclintatics uoor de studiekring 
eerste en tuieede ujereldoorlog 

werden ingezet, waarvan 
de helft na een halfuur 
al was uitgeschakeld. 
Het niemandsland was 
bezaaid met slachtoffers, 
er waren totaal ig.240 
doden, 35.493 gewonden, 
2152 vermisten en 585 
krijgsgevangenen. De 
Studiekring Wereldoorlog 
I en II heeft hierover in 
haar tweede nummer 
van 2009 een artikel dat 
wordt geïllustreerd met 
een aantal poststukken die 
betrekking hebben op de 
regimenten (van Duitse 
en Engelse zijde) die bij de 
aanval betrokken waren. 
De brief met de aandui
ding "Killed in action" 
toont dat geschiedenis en 
filatelie soms heel dicht 

bij elkaar liggen. Dat blijkt 
overigens ook uit het 
artikel over de padvinders-
post tijdens de opstand 
van Warszawa in 1944, 
waarbij 180 padvinders het 
leven verliezen. Er wordt 
een aantal fraaie stukken 
getoond van deze koe
riersdienst. De studiekring 
publiceert al 15 jaar een 
Nederlandstalig tijdschrift 
met interessante studies 
over de post tijdens de 
beide wereldbranden, en 
vult een hiaat op in het 
Nederlandse palet van spe
cialistische verenigingen. 
Ze viert in september haar 
jubileum, waarmee we 
de studiekring van harte 
feliciteren. 

EDWIN MULLER 

Wij hebben een stand op de 

AMERICA-HAL 
Laan van Erica 50 

NEDERLAND vanaf \%51 
gebruikt en ongebruikt vrijwel 
compleet leverbaar, ook grote 
voorraad postfrisse zegels 

EUROPESE LANDEN, 
ENGELSE KOL., U.S.A. 
met name de oudere zegels 
uitgebreid voorradig. 

P05TEX 2009 
Apeldoorn 

Ook hebben wij een stand op de 
EINDEJAARSBEURS 

Op 28 en 29 december 
STAND 100 H- 101 

De Veluwehal, Barneveld 
Tevens een stand op de 

FILATELIEBEURS 2010 
Op 29 t/m 31 januari 

Pandahallen, Loosdrecht 
En op diverse MPO-beurzen 

1 6 
i y 
1 S 

o k t o b e r 

PLAATFOTJTEN: 
uitgebreide voorraad 
V. Wilgenburg en leidraad 
H- leuke druktoevalligheden 

MOTIEFZEGELS 
Grote voorraad treinen, 
vogels, Ver. Europa 
(voor- en mee-lopers) enz. 

NEDERLAND VOOR 1900 uitgebreid gespecialiseerd voorradig zoals: plaatnummers, Y emissie, 
diverse stempeltypen vanaf P emissie, tandingen en typen op post- en portzegels, enz. 

Bij verkoop via veilingen kunt u gebruik maken van onze vakkennis bij het verkavelen van uw verzameling, waardoor voor u 
een zo hoog mogelijke opbrengst verkregen wordt; de bemiddelingskosten zijn voor u slechts 5% van het verkoopbedrag. 

POSTZEGELHANDEL 

M. VAN DEN HEUVEL 
• inkoop - verkoop - taxatie 
• bemiddeling bij aan- en verkoop via veilingen 

KANTOOR 
Jhr. Van Sypesteynlaan 19 
1231 XL Loosdrecht 

Fax(035)5824926 

E-mail: mvdhbv@xs4all.nl 
wij zijn van dinsdag t/m vrijdag geopend 

en na telefonische afspraak 
bereikbaar tussen 9.30 en 17.00 uur 

Telefoon Girorekeningnr. 3169 710 
/ n o c \ c o o H r » o v Bankrekeningnr. 3106 80 581 
(035)5821927 Rabobank Loosdrecht 

mailto:mvdhbv@xs4all.nl


Postzegel en Munthondel 

van Triest BV 

Molsnsfraat 83 
6712 CT Ede 

Tel.:(0318)618074 
Fax:(0318)651344 
e.mail: postz.triest(a)hetnet.r 

Israël heeft u 
steun nodig! 

Verzamel het land van de Bijbel 

Neem nu een abon

nement en ontvang de 
nieuwe uitgiften tegen 
de nieuwtjesprijs* 

Tevens ontvangt u gratis Ned. 
Vertalingen in l<leur over de 
nieuwste postzegels van Israël. 

Bij aankoop van € 45,00, ter 
kennismaking een catalogus 
van Israël gratis. 

Voor het opbergen van deze ver

talingen hebben wij een prachtig 
album + cassette + bladen voor 

Slechts: €14 ,80 

Prijslijst Israël postfris met tab. 
Complete jaargangen incl blok's zonder A nrs. 

*voordeliger dan op de lijst 
wordt vermeld. 

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961 

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971 

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980 

€ 12,50 
€ 4,50 
€ 6,60 
€ 1,70 
€ 3,45 
€ 5,70 
€ 43,00 
€ 20,50 
€ 21,60 
€ 27,75 
€ 19,35 
€ 10,00 
€ 18,20 
€ 5,65 
€ 6,70 
€ 8,75 
€ 12,50 
€ 18,85 
€ 13,65 
€ 12,50 
€ 3,45 
€ 5,00 
€ 6,80 
€ 8,40 
€ 11,25 
€ 6,80 
€ 13,60 

Oudere uitgiften 1948 tm 
Vraag prijsopgave. 
Elke zegel en elke serie is 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985

1986

1987 
1988 
1989 
1990

1991 

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

€14,75 
€ 17,75 
€ 28,40 
€ 25,00 
€ 34,25 
€ 37,50 
€ 37,50 
€ 38,65 
€ 56,85 
€ 50,00 
€ 38,65 
€ 40,95 
€ 38,65 
€ 39,00 
€ 41,50 
€ 52,30 
€ 47,75 
€ 45,25 
€ 44,35 
€ 52,95 
€ 54,50 
€ 51,90 
€ 49,80 
€ 52,00 
€ 49,50 
€ 52,50 
€ 52,00 
€ 49,50 

1953 uit voorraad leverbaar. 

ook los V erkrijgbaar 

Brabantse 
Postzegel en 
Muntenveiling 

V 

Houdt op 13 en 14 november 2009 
haar 161® openbare veiling 
Wij houden voor u 5 veilingen per jaar. 

Wij veilen ca. 2000 kavels, waaronder goede nummers 
Nederland, Overzee en buitenland. 

Ook hebben we steeds een ruime sortenng in goede 
verzamelingen Nederland, O.R., buitenland en 

restpartijen in dozen en kisten enz. 

Inlichtingen: 
Brabantse Postzegel en Muntenveiling 
KerverlO, 5521 DB Eersel 
Telefoon 0497512057 
Fax 0497516605 
Email info@brabantsepostzegelveiling nl 

Bezoek nu ook onze online veiling 

www.bpveiling.nl 
Vraag onze gratis catalogus aan .'.' 

Nationa/e postzegeltento ons tQWmg 

^er gelegenheid vanhet Rn i ■ . 

^'.an««„en,.sHertogen.osc. 

^8  29  30 mei 2010 

• d'^'erse activiteiten ^ ^ ' ^ ' ^ ^^"delaren 

"«^renigingen 

Met dank 
aan NVPH,TW POST KNBP 

(6 vindt u op www.hertogpostevent.nl 

http://www.bpveiling.nl
http://www.hertogpost-event.nl


MR. X ONDERWEG 
Een terugblik op 16 uerenigingsbijeenkomsten 

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

Bescheidenheid is niet mijn 
grootste eigenschap. En u heeft 
ook vast al gemerkt, dat ik graag 
mijn mening geef. Ook als ik 
vermoed dat daar niet veel prijs 
op zal worden gesteld. Zowel 
goed als slecht nieuws wordt er 
plompverloren uitgegooid. 

De afgelopen twee jaar heb ik 
zestien postzegelverenigingen be
zocht, waarvan bijna maandelijks 
een aflevering in Filatelie heeft 
gestaan. Om daar nu een samen
vatting van te moeten maken, valt 
voor iemand met de voornoemde 
eigenschappen bepaald niet mee. 
Dat doen we dan ook maar niet. 
In dit stukje wil ik u wel inzage 
geven in mijn manier van werken 
en hoe daar op werd gereageerd. 
Het eerste lijkt me zinvol, het 
tweede vind ik gewoon leuk. Want 
ik heb wat afgelachen over uw 
stiekeme reacties en uitzoeke-
rijen. En er wordt per definitie te 
weinig gelachen in deze wereld, 
dus ik gun u graag een extra do
sis. Als we dat gehad hebben, zal 
ik ook nog wat ongevraagde ad
viezen geven, die u gerust naast u 
neer kunt leggen zonder mij daar 
wakker door te laten liggen. 

Hoe en waarom 
Waarom begint iemand met zo'n 
tour? Tja, het is een mengeling 
van nieuwsgierigheid, en toch 
ook de behoefte om de Neder
landse verzamelaar enig relati
veringsvermogen bij te brengen. 
Want oh, wat zijn we bloedse
rieus, als het om postzegels 
gaat. Zeker 'echte' filatelisten. 
Kijk maar naar het onderwerp 
'tentoonstellen'. Pagina's met 
regels, juryleden, internationale 
congressen en zelfs een bonds
cursus. Nu zal ik niet ontkennen, 
dat er spelregels nodig zijn om 
iets te kunnen beoordelen en 
dat sommige mensen het leuk 

vinden om van anderen te horen 
hoe die over hun verzameling 
denken. Maar ik denk dan tegelijk 
altijd: we zijn wel met een hobby 
bezig, mensen. Laat het dus 
vooral leuk blijven. Minstens 
80% van de wereldbevolking 
heeft belangrijker dingen te doen 
om in leven te blijven. Als wij zo 
gezegend zijn om lid van een 
postzegelvereniging te kunnen 
worden, en een verzameling aan 
te leggen, laten we daar dan niet 
te dik over doen. We doen het 
voorde lol. En in verenigingsver
band? Alleen als dat ook voor de 
lol is. Die verenigingen zijn weer 
landelijk georganiseerd, en zelfs 
in Europees en wereldverband. 
Het mag, en er zijn mensen die 
daar lol aan beleven, maar de 
doorsnee postzegelaar heeft er 
geen boodschap aan. Is dat mijn 
persoonlijke mening? Ach, ik heb 
met een paar honderd gewone 
verzamelaars gepraat. 
Die behoefte om al ons gedoe 
te relativeren was de reden voor 

de gehanteerde schrijfstijl vol 
onderkoelde humor. Het ging me 
niet zozeer om een semi-weten-
schappelijke analyse van vereni
gingsbijeenkomsten, maar meer 
om een sfeertekening. En daar 
mag bij gelachen worden. Daar 
mag zelfs óm gelachen worden. 
Want wie om zichzelf kan lachen, 
is beter in staat om vooruit te 
komen. Ondertussen heeft me 
de diversiteit van de avonden wel 
verrast. Waar ik vooraf nog bang 
was om geen stof tot schrijven 
te hebben na de derde avond, 
bleek er toch wel zoveel verschil 
tussen verenigingen te bestaan, 
dat ik mijn fantasie gerust thuis 
kon laten. En daarmee komen 
we tot een andere pijler onder 
deze serie: ik heb de feiten zoals 
die zich voordeden, altijd zo 
eerlijk mogelijk beschreven. Het 
commentaar er om heen, en de 
sfeertekening waren natuurlijk 
subjectief, maar waar ik anderen 
citeerde, was dat altijd letterlijk. 
De genoemde feiten hebben zich 

ook daadwerkelijk zo voorgedaan. 
En soms heb ik me wel eens een 
enkele overdrijving veroorloofd. 
Bijvoorbeeld in het laatste verslag 
van Ede, waar ik natuurlijk niet 
aan het einde door twee mensen 
werd ingesloten die me presten 
om lid te worden. Ik ben er van 
uit gegaan dat de lezers wel 
begrepen dat dit soort situaties 
eerder bij de sfeertekening hoor
den, dan daadwerkelijk hadden 
plaatsgevonden. 
Was het leuk om te doen? Bijzon
der. Het kwam wel eens voor dat 
ik die dag totaal niet in de stem
ming was, maar eenmaal in de 
zaal aanwezig, kwam de lol weer 
snel naar boven. Vrijwel altijd heb 
ik me op m'n gemak gevoeld. 
Alleen in Hoorn voelde ik me 
letterlijk niet welkom. Maar, wat 
ik persoonlijk ook van de avond 
vond, ik ben er van overtuigd dat 
in elke plaats goedbedoelende 
mensen hun stinkende best doen 
om een postzegelvereniging te 
leiden. Dank aan al degenen die 
het hebben aangedurfd om met 
de billen bloot te gaan. U bent een 
minderheid: de meeste verenigin
gen hebben daartoe niet besloten 
en dat doet het ergste vermoeden. 

Mr. X riep reacties op 
Niets menselijks is verenigings
besturen vreemd. Zo waren er 
tal van bestuurders die na mijn 
bezoek en het voor hen teleurstel
lende relaas, de oorzaak niet bij 
zichzelf zochten. Zij gingen op 
zoek naar de identiteit van Mr.X, 
want het was overduidelijk, dat 
hij niet in staat was de kwaliteiten 
van een verenigingsavond te 
waarderen. Soms schreven ze 
daar in hun plaatselijke vereni
gingsblad een paar maanden 
later over. Via via bereikte dat mij 
dan, en ik kan u verklaren dat ik 
menige lachtraan heb moeten 
wegpinken. Daar waar ik de feiten 
die ik meemaakte, altijd zo zuiver 
mogelijk probeerde weer te ge
ven, lieten deze lieden zich inspi
reren door geruchten en verhalen 
die ze klaarblijkelijk oppikten bij 
de buurman van een neef van 
de vrouw van een ex-collega. Zo 
wist de één te vertellen dat ik bij 
TNT ontslagen zou zijn vanwege 
slecht functioneren, een ander 
dat ik juist te goed voor TNT 
zorgde, waardoor ze alleen maar 
meer rommel gingen uitgeven. Ik 
zou voor een Ouderenbond heb
ben gewerkt (sorry mensen: nog 
geen dag) en daardoor wat seniel 
zijn geworden. En dat schrijft dan 
iemand namens een vereniging, 
waar ik de gemiddelde leeftijd 



Wie is Mr. X? 
Mr. X (i960) heeft een afgeronde marketingopleiding en heeft 
als marketing manager gewerkt bij bedrijven in heel verschil

lende branches. O.a. vijfjaar op de verzamelmarkt van toen nog 
PTT Post. In 2002 heeft hij ontslag genomen en werkt nu als 

freelance project manager. Daarbij heeft hij o.a. internationale 
postorganisaties geadviseerd en getraind, en werkt voor zowel 
postzegel bed rijven als andere organisaties. Hiernaast heeft hij 
ruim tien jaar een postzegelveiling gehad. In 2004 startte hij 

een postzegelwinkel op eBay en behoort daarmee inmiddels tot 
de grootste in Nederland. Hij verzamelt sinds zijn achtste en 

is lid en bestuurslid (geweest en nog steeds) van verschillende 
postzegelverenigingen in binnen- en buitenland. Kortom, zoals 
een ontevreden verenigingsvoorzitter het in zijn blad omschreef 

na een bezoek; "Deze man weet niets van postzegels". 
Mr. X. staat ook bekend onder de naam Wieland Buit 

en woont in Amersfoort. 

maar niet van zal noemen.... Ach, 
doorgaans zeggen deze reacties 
meer over degene die het schrijft. 
En dat bestuurders van de Ko
ninklijke Nederlandse Bond van 
Filatelisten Verenigingen erg blij 
zijn, dat er een einde aan deze 
serie komt: wat zegt dat over 
hen? Op die bond kom ik ove-
ngens later nog terug. Erg leuk 
was ook de persoon die vond dat 
het overduidelijk was, dat Mr. X. 
een ingehuurde journalist was 
die duidelijk niets van postzegels 
wist. Zie het kader voor enige 
nuancering van deze mening. 
Overigens dank ik de schrijver 
hiervan voor het compliment: 
blijkbaar kon hij journalistieke 
kwaliteiten herkennen, waar ik 
me nog niet van bewust was. 
Aan de andere kant waren er ook 
mensen die genoten van de stuk
jes. Van verschillende deelnemers 
kreeg ik via de hoofdredacteur 
na afloop complimenten en 
bedankjes. Vreemd, dat waren 
juist de verenigingen waar ik met 
meer plezier een bijeenkomst 
meemaakte. En naarmate de 
serie vorderde, kreeg ik steeds 
vaker bij een bezoek, van tafel
genoten te horen dat ze genoten 
van de maandelijkse verslagen. 
Mijn standaardantwoord was dan 
altijd: "Wacht maar tot je er zelf 
in voorkomt". Enkele voorman
nen uit de filatelistische wereld 
(nee, het lijkt me niet kies om 
hier namen te noemen) vonden 
de stukjes uiterst vermakelijk, tot 
"het is goed dat het eens hardop 
gezegd wordt, en iemand moet 
het doen". En dat lijkt me meer 
ernstig bedoeld dan vermakelijk. 

Hoe moet het verder met de 
postzegelverenigingen? 
Dan komen we nu aan het be
langrijkste onderdeel. Want het 
kan niet ontkend worden, dat -
naast alle relativering- er toch vrij 
algemeen een ijzige angstwind 
gevoeld wordt in het verenigings
leven. Het gaat slecht, ledenaan
tallen dalen, vergrijzing alom, er 
is vrijwel geen jeugd, hoe zal dat 
verdergaan? 

Om maar met de deur in huis 
te vallen: ik denk dat die vraag 
verkeerd is. Er is niet veel fantasie 
nodig om te voorspellen hoe dit 
scenario verder gaat. Een zinniger 
vraag zou zijn: hoe kunnen we dit 
veranderen? Nu dreigt dit afslui
tende stuk te lang te worden, dus 
ik beperk me hier puntsgewijs tot 
enkele beschouwingen en tips. 
Natuurlijk zijn ze mijn persoon
lijke mening. Niemand hoeft iets 
te veranderen. Als je je vereniging 
wilt zien doodbloeden, leun dan 
gerust achterover, meewarig 
je hoofd schuddend over hoe 
iemand zulke domme dingen kan 
zeggen. Maar als je in de versla
gen afgelopen twee jaar gemerkt 
hebt dat er ook verenigingen 
zijn die wèl groeien, en waar een 
hartverwarmend enthousiasme 
heerst op de avonden, lees dan 
verder. 

Bij een schaakvereniging komen 
de leden om te schaken. Bij een 
modeltreinclub komen de leden 
om met een modeltrein bezig te 
zijn. En bij een postzegelvereni
ging? 
Ik moet de hondensportvereni
ging nog tegenkomen, waar de 
leden maandelijks een dialezing 
bekijken. Of de bridgeclub, waar 
men vrolijk een potje bingo 
speelt. Toch zijn er vele postze
gelverenigingen, waar dit onder
deel met grote regelmaat op de 
agenda staat. Ja maar, ik hoor het 
u zeggen, dit is nu eenmaal wat 
onze leden op prijs stellen. Oh 
ja? Ik daag u uit: test het eens. 
Organiseer volgende maand niet 
één bijeenkomst, maar twee. De 
eerste gevuld met een dialezing 
en bingo, of wat u verder voor 
creatiefs pleegt te serveren. De 
tweede met een postzegelbeurs: 
ruilen, verkopen, hoe u dat ook 
maar wilt invullen. Ik durf best te 
voorspellen op welke avond uw 
leden zullen komen. 
Tijdens mijn rondgang werd zon
neklaar dat de verenigingen waar 
postzegels het hoofdbestanddeel 
van de avond uitmaken, succes
voller zijn dan andere. 

Wilt u nieuwe leden? Doe aan 
publiciteit. Over hoe de pers te 
benaderen heb ik een uur nodig. 
Maar zorg dat u wat te melden 
hebt. Bijvoorbeeld door een gast 
met inhoud op het programma 
te hebben: iemand van TNT 
Post, een postzegelontwerper, 
een veilingmeester. En zorg voor 
prikkelende vragen of actuele 
items die nieuwswaardig zijn. 
Een bijzonderheid zorgt ook 
altijd voor aandacht in de pers. 
De bekende brief die na 20 jaar 
alsnog bezorgd wordt, komt elk 
jaar weer in het nieuws. 

Geen enkele vereniging kan van
daag zonder een internetsite. De 
potentiële nieuwe leden die u wilt 
(30-60 jaar) oriënteren zich mas
saal via Internet. Maak iemand 
in het bestuur verantwoordelijk 
voor deze site en ververs hem we
kelijks of minstens maandelijks. 
Niemand van uw vereniging kan 
dat? Ongetwijfeld heeft één van 
uw leden een zoon/dochter of 
kleinkind die dat voor een kleine 
vergoeding wel wil verzorgen. 

En als die nieuwe mensen 
dan komen: geef ze een warm 
gevoel van welkom. Hier kunnen 
bijna alle verenigingen heel snel 
scoren. Vrijwel nergens heb ik 
iemand ontdekt die speciaal lette 
op nieuwe binnenkomers. Biedt 
ze koffie aan. Vraag vooral aan ze, 
in plaats van de verenigingsbe
stuurders te gaan voorstellen, of 
laat ze zelf Iets vertellen. Begeleid 
hen naar een tafel met leden die 
gemakkelijk contact leggen. 

Klaag niet over een gebrek aan 
jeugd, maar ga gericht op zoek 
naar veertigers of vijftigers. 

Maak een verenigingsavond ook 
buiten de zaal zichtbaar. Vrijwel 
nergens gebeurt dit. Hang een 
spandoek op, zorg voor een 
lichtkrant, of plak desnoods een 
poster voor de ramen. 

Binnen moet het natuurlijk geen 
verplichte zit zijn, maar een 
gezellige bijeenkomst die niet 
lang genoeg kan duren: kijk eens 
kritisch naar de zaalopstelling. 

Maak zitjes, een bloemetje, bar. 
Een deur die de hele avond open 
staat, geeft een uitnodiging om 
binnen te komen of om te gaan 
wanneer iemand weg wil. 

Wat doet de Koninklijke Neder
landse Bond van Filatelisten 
Verenigingen voor haar leden? 
Ook daar zou, denk ik, heel wat 
kunnen verbeteren. Beste bonds
bestuurders, wat doet u allemaal 
om verenigingen te helpen in hun 
streven naar meer leden en beter 
bezochte bijeenkomsten? Het 
lijkt me niet overbodig als juist 
hier de meerwaarde van de bond 
zou kunnen blijken. Ga met een 
paar slimme marketeers om tafel, 
maak een boek vol tips en manie
ren van aanpak waar lokale vereni
gingen hun voordeel mee kunnen 
doen. Stel een persoon aan die 
verenigingen op hun verzoek 
hierin begeleidt en coacht. Dan 
doe je als bond iets in de breedte 
van de postzegelvereniging, i.p.v. 
dat waar nu de nadruk schijnt te 
liggen: de diepte. Er is toch een 
Stichting Filatelie die geld heeft? 
Dat lijkt me bij dit doel passen. En 
anders: een jaar zonder tentoon
stellingen en dat geld investeren 
in ondersteuning van plaatselijke 
verenigingen: misschien niet eens 
zo'n heel slecht idee. 

Tot slot: mijn excuses als u dit 
verhaal minder leuk om te lezen 
vond dan de vorige verslagen. De 
humorstijl ligt mij nu eenmaal 
wat beter dan een serieus verhaal. 
En een echte schrijver ben ik dui
delijk niet. Maar sommige dingen 
moeten eens gezegd worden en 
dat heb ik geprobeerd. Niet erg 
gestructureerd, dat besefik. Ik 
zou een heel blad kunnen vullen, 
maar heb u hier slechts enkele 
willekeurige krenten uit een ma
tige pap kunnen serveren. 
U mag reageren. Ook vereni
gingsbestuurders die persoonlijk 
een uitgebreider advies op prijs 
stellen, zijn welkom. U kunt me 
bereiken via buitenbus@xmsnet. 
nl. Ook als u het oneens bent met 
de strekking van dit verhaal, en 
mij dit ongezouten wilt laten we
ten, houd u vooral niet in. Ik ben 
wel weer toe aan een lachsalvo. 



DE EERSTE CHARLOTTEZEGEL (1921) 
OFWEL EEN BENAUWDE GEBOORTE 

Luxemburgse emissie met een langdurige voorgeschiedenis 
DOOR E D W I N V O E R M A N , R O T T E R D A M 

Sinds enige tijd doe ik onder
zoek naar de emissie CInarloUe 
deface van 1921 en volgende 
jaren. Deze emissie is gedrukt 
bij johan Enschedé in Haarlem, 
naar een gravure van Henri Chef
fer (18801957). In het archief 
van Enschedé is de volledige 
uitgaande correspondentie van 
Enschedé met de Luxemburgse 
postale autoriteiten aanwezig. 
Hoewel ervan de inkomende 
post niets bewaard is gebleven, 
biedt de eenzijdige uitgaande 
correspondentie in de meeste 
gevallen voldoende houvast om 
een goed beeld te krijgen van de 
geschiedenis van deze boeiende 
emissie. Enschedé drukte de 
postwaarden voor Luxemburg 
sinds 1880. In 1926 zou zij de 
opdracht voor het drukken van 
de courante zegels verliezen aan 
de American Bank Note Com
pany op kostprijsgronden. Tot 
op de dag van vandaag speelt 
Enschedé op incidentele basis 
een rol in de postzegelfabricage 
van het Groothertogdom. 
Uit wat hierna volgt zal blijken 
dat tussen het eerste contact dat 
Enschedé met Luxemburg zocht 
over de aanmaak van nieuwe 
zegels voor het binnenlands 
verkeer (dit naar aanleiding 
van de troonsbestijging van 
Groothertogin Charlotte op ^6 
januari 1919) en het daadwerke
lijk aan het loket verschijnen van 
de eerste zegel bijna twee volle 
jaren verliepen. Een heel lange 
periode! Op het laatste nippertje 
slaagde Enschedé erin een voor
raadje nieuwe zegels in Luxem
burg te krijgen die besteld waren 
voor 'een speciale gebeurtenis'. 
Enschedé piekerde zich suf wat 
deze gebeurtenis kon zijn, maar 
de Luxemburgers hielden hun 

2 kaken stijf op elkaar en spoorden 
= Enschedé slechts aan toch vooral 
^ zo snel mogelijk alles te sturen 
^ wat van de drukpers rolde... 

o 
^ Croothertogin Charlotte van 
= Luxemburg 
^ Groothertogin Charlotte (1896
" 1985) was de tweede dochter 
: ; uit een reeks van zes meisjes, 
■̂  geboren uit het huwelijk tussen 

Ondanks de bedoelingen van alle betrokken partijen, 

duurde het toch bijna twee volle jaren, voordat de Luxem

burgers van postzegels gebruik konden maken die het 

portret van hun nieuwe groothertogin Charlotte toonden. 

Edwin Voerman legt uit waarom. 

épft de van origine Portugese prinses 
3 i MariaAnna (18611942) en 

groothertog Wilhelm IV (1852
1912). Toen Wilhelm overleed 
kwam aan de dynastie Nassau
Weilburg langs de mannelijke 

lijn een einde. Dooreen tijdige 
wetswijziging was het mogelijk 
geworden dat de troonsopvol
ging ook voor vrouwen open
stond. In 1890, bij het overlij
den van koninggroothertog 
Willem III, was dit nog niet het 
geval en kwam onze prinses 
Wilhelmina niet voor de Luxem
burgse troon in aanmerking. 
Luxemburg ging toen over naar 
de tak NassauWeilburg. Na het 
overlijden van Wilhelm IV ging 
de troon daarom over op zijn 
oudste dochter MarieAdelheid 
(18941924), die al snel na haar 
troonsbestijging werd geconfron
teerd met de Eerste Wereldoor
log. Luxemburg werd in één 
dag bezet door Duitsland en na 
afloop van de oorlog beschul
digden de geallieerden Luxem
burg ervan een te coöperatieve 
houding jegens de Duitsers te 
hebben aangenomen. Voor deze 
meegaande houding werd de 
Groothertogin alleen verant
woordelijk gehouden. Op de 
achtergrond speelden annexatie
motieven van België en Frankrijk 
een rol. MarieAdelheid werd 
gedwongen afstand van de troon 
te doen op 16 januari 1919. Haar 
zuster Charlotte volgde haar per 
direct op. Deze troonsopvolging 
werd door middel van een volks
raadpleging op 28 september 
nog eens bekrachtigd. Ruim 80 
procent van de kiezers stemde 
voor het behoud van het be
staande koningshuis en voor het 
aanblijven van de Croothertogin. 
Charlotte regeerde maar liefst 
vijfenveertig jaar en is tot op he
den onbetwist de meest geliefde 
vorst(in) van Luxemburg. 

Nieuwe postzegels en het 
opgebruiken van de oude 
Met het aantreden van de 
nieuwe vorstin werd het nood
zakelijk dat er nieuwe postzegels 
kwamen, met de beeltenis van 
Charlotte. Luxemburg beschikte 

in 1919 nog over een ruime 
voorraad postzegels van de oude 
vorstin MarieAdelheid, die eerst 
moesten worden opgebruikt. 
Met het ontwerpen, goedkeuren 
en vervolgens drukken van de 
nieuwe zegels was ook toen een 
flinke doorlooptijd gemoeid. Zo
lang dit proces duurde werden 
de postzegels met de beeltenis 
van MarieAdelheid bij Johan 
Enschedé gewoon bijbesteld. 
Niemand had vooraf kunnen 
bedenken dat het zó lang zou 
gaan duren! Tot eind oktober 
1920 werden nog honderddui
zenden zegels met de beeltenis 
van de oude vorstin besteld en 
afgeleverd. Op 6 decemberi920 
werden de laatste 4.300 vellen ä 
100 zegels van 15 centimes met 
het portret van MarieAdelheid 
naar Luxemburg gezonden. 
Charlotte regeerde toen al bijna 
twee jaar! 

Doorlooptijd van de aanmaak 
van de nieuwe emissie. 
De doorlooptijd die nodig was 
om tot de uiteindelijke uitgifte 
van de nieuwe Charlottezegels 
te komen was zoals gezegd heel 
lang. We zullen hem hierna chro
nologisch met u doornemen: 

1919 

* iSfebruari: Enschedé infor
meert bij de Luxemburgse post
autoriteiten of er in verband met 
het aantreden van de nieuwe 
vorstin soms behoefte bestaat 
aan nieuwe postzegels. 

* 77 augustus: Enschedé beveelt 
als graveur van de nieuwe 
postzegels de Fransman Henri 
CheflFer (18801957) aan, met 
wie Enschedé al nauw samen
werkt. Als aanbeveling dient o.a. 
de door CheflFer gegraveerde 
Belgische emissie 'Koning met 
Helm' (1919), die internationaal 

De Belgisdne 'Korting met lielm 
werden door O^effer gegraveerd. 

Voorde 'lioiortiën's(o/c Cheffereensciiit

terend portret van l<oningin Wiiineinf\ma. 

zeer goed is ontvangen. CheflFer 
excelleert in het graveren van 
portretten. Voor de Nederlandse 
koloniën graveert hij enkele jaren 
later het prachtige portret van ko
ningin Wilhelmina voor de jubile
umzegels van 1923. Enschedé 
wijst als aanbeveling tevens op 
de internationaal goed ontvan
gen Belgische zegel 'Perron van 
lluik' uit 1919, die integraal door 
Enschedé is vervaardigd. 
* 2^ November. Enschedé spreekt 
zijn dank voor het verkrijgen van 
de definitieve opdracht om de 
nieuwe courante postzegels voor 
Luxemburg te mogen vervaar
digen en zegt de Luxemburgers 
toe met bekwame spoed aan 
de slag te zullen gaan. Het is 
tenslotte al bijna 1920 en er is 
nog steeds geen zegel met de 
beeltenis van de nieuwe vorstin! 
Gravure en de aanmaak van 
nieuwe drukplaten komen voor 
rekening van Enschedé. Er is 
sprake van de aanmaak van twee 
nieuwe zegels in de waarden van 
121/2 en 15 centimes. Enschedé 
zegt toe in elk geval vóór 20 
januari 1920 een zekere hoeveel
heid van de nieuwe zegels naar 
Luxemburg te zullen sturen (dit 
houdt verband met de verjaardag 
van Charlotte op 23 januari). Ge
durende deze hele periode blijft 
Luxemburg de zegels van Marie
Adelheid bij Enschedé bestellen 



Twee foto's van groothertogin Charlotte van Luxemburg; ze moesten dienen als voorbeeld voor een portret dat op een nieuwe serie langlopende postzegels zou worden afgebeeld. 

om in de lopende behoefte aan 
postzegels te voorzien. Ensche
dé vraagt ChefFer niet alleen de 
beeltenis van de Groothertogin 
te vervaardigen, maar ook de 
gravure van de letters en de cij
fers voor zijn rekening te nemen 
en zendt daartoe een aantal 
voorbeelden mee naar Parijs, de 
woonplaats van ChefFer. 
' 1 december: Enschedé zendt 
foto's van Charlotte naar ChefFer, 
aan de hand waarvan hij zal 
moeten ontwerpen. 
* 24 december. Enschedé kan de 
Luxemburgers mededelen dat de 
gravure goed opschiet en kon
digt aan in januari 1920 proeven 
in de waarden 5 en 15 centimes 
te zullen opsturen in de kleuren 
van de lopende emissies (groen 
voor de zegel van 5 centimes 
en bruin voor de zegel van 15 
centimes). 

1920 

* 6jar]uari: Enschedé ontvangt 
de nieuwe gravure uit Parijs. 
* 20januari: Enschedé zendt 
duizend velletjes met de 
nieuwe zegel van 5 centimes 
en vijfhonderd velletjes met de 
nieuwe zegel van 15 centimes 
naar Luxemburg. Enschedé zegt 
zeer tevreden te zijn over het 
geleverde werk, dat in artistiek 
opzicht boven elke kritiek ver
heven is. Ook de Luxemburgse 
consul, die uit Amsterdam is 
gekomen om te kijken, zou zeer 
tevreden zijn... 

* 21 januari: Enschedé schrijft de 
Luxemburgers alvast begonnen 
te zijn met het vervaardigen van 
drukplaten van honderd zegels. 
Er wordt een tweede zending 
van vijfhonderd velletjes van de 
zegel van 15 centimes aFge
stuurd. Van beide zegels ligt de 
oplage dus nu op duizend stuks. 
Enschedé realiseert zich dat het 
slechts om velletjes van één 
zegel gaat, maar benadrukt dat 
dit toen al een hele krachtproeF 

is geweest en dat zij eraan hecht 
haar toezeggingen na te komen 
(een levering voor 23 januari, 
de verjaardag van groother
togin Charlotte). Enschedé is 
nieuwsgierig te vernemen wat 
de directeur der Posterijen en 
de DirecteurGeneraal Financiën 
van de nieuwe zegels vinden. 
* ■^februari: Het wordt Enschedé 
duidelijk dat de Luxemburgers 
niet tevreden zijn met de nieuwe 
zegel. Een hele teleurstelling! 
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Afgekeurde proef van Enschedé van een Charlottezegel in bruin, waarde 1S o 

Men vindt de gelijkenis met de 
Groothertogin onvoldoende. De 
hele procedure moet worden 
overgedaan. ChefFer voelt er 
niets voor om het bestaande 
ontwerp aan te passen en 
vraagt via Enschedé om nieuwe 
ongeretoucheerde Foto's van de 
Groothertogin, meeren profil, 
om een totaal nieuw ontwerp te 
kunnen maken. Enschedé deelt 
mee dat ChefFer het voornemen 
heeft naar Luxemburg te gaan 
om daar de juiste tekeningen 
van Charlotte te kunnen maken. 
* iSfebruari: Neyens, Directeur
Generaal Financiën (het minis
terie waaronder de posterijen 
ressorteren), nodigt ChefFer 
uit naar Luxemburg te komen 
waar voor hem een bezoek aan 
de Groothertogin zal worden 
geregeld opdat hij aan het juiste 
materiaal kan komen voor een 
goed gelijkend gegraveerd 
portret. Kennelijk vindt CheFFer 
niet het juiste materiaal van de 
Groothertogin in het persoonlijk 
Fotoalbum dat eigendom is van 
Neyens en door hem aan Chefl̂ er 
is uitgeleend. Er zijn inmiddels 
wel wat ontwerpjes gemaakt, 
maar kennelijk onvoldoende om 
te kunnen aFronden. Daarvoor 
zijn nieuwe, ongeretoucheerde 
Foto's nodig om tot een juiste 
gelijkenis te kunnen komen. En
schedé betwijfelt oFChefl̂ er, die 
het razend druk heeft, wel de tijd 
kan vinden om naar Luxemburg 
te gaan. Uiteindelijk gaat ChefFer 
dan ook niet naar Luxemburg en 
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zal hij het uitsluitend met nieuwe 
foto's moeten doen. 
* Begin maart: Inmiddels zijn 
er al twee voorontwerpen naar 
Luxemburg gezonden, maar is 
de gevraagde foto van de Groot
hertogin in de juiste pose, die 
nodig is om het project tot een 
goed einde te kunnen brengen, 
nog altijd niet ontvangen. 
"' 7 mei: Pas nu worden acht 
nieuwe foto's ontvangen aan de 
hand waarvan CheflFer het werk 
kan voltooien. 
* njuni: Enschedé zendt ten 
minste twee ontwerpen van 
de nieuwe Charlottezegel naar 
Luxemburg en verzoekt om 
goedkeuring met de mededeling 
dat de voorbereidingen voor de 
aanmaak van verschillende waar
den in gang zijn gezet en dat de 
productie van de Charlottezegel 
(in de lagere waarden) voorrang 

De graveur van Enschede Hendrik 
Seegers (18781^56). 

behoeft. Zodra goedkeuringvan
uit Luxemburg zal zijn ontvan
gen, duurt het vervolgens nog 
tenminste drie weken voordat de 
gravure klaar kan zijn. 
* 26Juni: Enschedé deelt Cheffer 
mee dat de Luxemburgers na 
beoordeling van enkele toege
zonden ontwerpen van mening 
zijn dat ze ditmaal op de goede 
weg zijn. Enschedé dringt er bij 
Cheffer op aan haast te maken 
met de Charlottezegel. Enschedé 
zal nu zelfzorgen voor het 
waardeinschrift en de letters. 
Dat hoeft Cheffer niet meer te 
doen, anders gaat het allemaal 
te lang duren. Cheffer hoeft 
slechts het portret te graveren. 
Voor de letters en cijfers beschikt 
Enschedé sinds 1892 over de 
getalenteerde graveur Hendrik 
Seegers (18781956), die voor 
Nederland vele fraaie zegels 
heeft gemaakt. Eén van de mooi
ste zegels van Seegers hand uit 
de periode direct voorafgaand 
aan de Charlotteperiode is 
ongetwijfeld de Belgische zegel 
'Perron van Luik' uit 1919. 
De gebruikelijke gang van zaken 
was dat de kunstenaar een 
ontwerp in potlood maakte op 
flinke grootte en dat dit ontwerp 
vervolgens fotografisch werd 
verkleind om te zien wat er op 
postzegelformaat van overbleef 
Pas na definitieve goedkeuring 
van de opdrachtgever werd ver
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Afdruk van de goedgekeurde gravure van het portret van groothertogin Charlotte. 

Uit het Enschedéarchief: zeven afdrukken ('loodafpersingen') van het Charlotteportret. 

volgens een gravure vervaardigd. 
De nieuwe gravure van Charlotte 
kon pas begin augustus 1920 
klaar zijn. Dan moest er nog een 
proefafdruk worden gemaakt die 
ter goedkeuring naar Luxem
burg moest worden gezonden. 
Afhankelijk van de dan nog 
noodzakelijke aanpassingen 
kon het dan nog wel even duren 
voordat daadwerkelijk met de 
postzegelproductie kon worden 
begonnen. 
* 17 augustus: Enschedé heeft 
bericht ontvangen uit Luxem
burg dat de toegezonden foto's 
van het ontwerp in orde zijn, 
maar dat de schaduwen in de te 
vervaardigen gravure dienen te 
worden verminderd. 
* 14 augustus: Cheffer schrijft aan 
Enschedé dat hij een betere kwa
liteit foto's nodig heeft. Ensche
dé stuurt hem er nog een aantal 

die zij al in bezit heeft. Er is nu 
dus nog steeds geen gravure... 
* 15 september. Eindelijk wordt 
dan de nieuwe gravure in 
Haarlem ontvangen. Die valt 
bij Enschedé goed in de smaak: 
fijn en met een flinke diepgang. 
Enschedé gaat nu proefafdruk
ken maken en begint vast aan 
het kader, letter en opvulwerk 
om geen tijd te verliezen. 
* 2^ september Enschedé stuurt 
vier proefjes van alleen het kopje 
naar Luxemburg ter goedkeu
ring. Er kunnen dan nog wijzigin
gen worden aangebracht. 
* 14 oktober Enschedé kan 
Cheffer feliciteren met zijn werk. 
De nieuwe Charlottezegel is 
eindelijk ook door de Luxem
burgers goedgekeurd, zonder 
enige aanmerking van een der 
betrokkenen, inclusief de Groot
hertogin. 

De Luxemburgers beginnen 
direct druk uit te oefenen en 
willen een eerste zending postze
gels zo snel mogelijk ontvangen 
'vooreen speciale gelegenheid'. 
Enschedé weet niet dat met 
deze gebeurtenis de aanstaande 
geboorte van het eerste kind van 
Charlotte wordt bedoeld (het 
zal op 6 januari 1921 worden 
geboren). Voor die gebeurtenis 
willen de Luxemburgers perse 
een nieuwe postzegel met het 
portret van Charlotte het licht 
doen zien, nu het aanbieden van 
een nieuwe zegel ter gelegenheid 
van de verjaardag van Charlotte 
op 23 januari 1920 al is mislukt 
wegens afkeuring van het eerste 
ontwerp. Charlotte is dan al 
sinds T6 januari 1919 aan de 
regering, maar nog altijd worden 
noodgedwongen de zegels van 
haar voorgangster MarieAdel
heid gebruikt. Dit is de eerste 
keer dat in bedekte termen wordt 
gerefereerd aan de aanstaande 
geboorte van kroonprins Jean. 
De Luxemburgers zelf weten 
natuurlijk ook niet precies wan
neer de aanstaande geboorte 
plaats zal vinden... Het is belang
rijk voor hen dat er zo snel 
mogelijk zoveel mogelijk van 
de eerste zegel wordt geleverd. 
Enschedé laat weten dat, indien 
de Luxemburgers willen dat er 
gedrukt wordt met platen van 
honderd zegels, zij erop moeten 
rekenen dat deze productie 
ongeveer twee maanden na de 
goedkeuring van de zegel door 
de Luxemburgse Postdirectie op 
gang kan komen, half december 
dus (half oktober is nog slechts 
het kopje goedgekeurd, maar 
nog niet de gehele zegel). Moch
ten de Luxemburgers genoegen 
nemen met productieplaten van 
vijf of tien zegels, dan komt de 
productie een maand eerder op 
gang. Minder zegels, maar wel 
eerder! De Luxemburgers slaan 
aan het rekenen. Half oktober 
plus twee maanden is te laat. 
Stel dat het kind eerder wordt 
geboren dan voorzien, dan staan 
ze wéér met lege handen! Ze 
kiezen dus voor de productie 
met een drukplaatje van maar 
vijf zegels. Dat kan het snelst in 
gebruik worden genomen. De 
productie is beperkt, maar ze we
ten dan zeker dat er in elk geval 
op tijd nieuwe postzegels in 
Luxemburg zullen zijn. Hoeveel? 
Dat is de vraag! 

Postzegelplaten komen tot stand 
door langs galvanische (elektro
lytische) weg een enkele cliché 
te vermenigvuldigen. Vijf clichés 
worden vervolgens samenge
voegd tot een rijtje van vijf en 
vervolgens wordt dit rijtje van 
vijf weer vermenigvuldigd tot 
een plaatje van 25 stuks. Daarna 
wordt deze eenheid weer verme
nigvuldigd, zodat uiteindelijk een 
drukplaat van honderd zegels 
kan worden samengesteld Dit 
vermenigvuldigingsproces, dat 
met behulp van elektrische span



Velletje met vijfCharlottezegels van vijßien centimes in het uiteindelijk gebruikte zegelontwerp 

ning in een chemisch vloeistof
bad met min en pluspolen plaats 
vindt, kost tijd Vandaar het 
aanbod van Enschedé: sneller 
leveren was mogelijk, maar dan 
via plaatjes van vijf zegels. Meer 
zegels ineens kon ook, maar dan 
duurde het nog even voordat 
de drukplaat er was. Ziehier het 
dilemma voor de Luxemburgers 
in het licht van wat zij wèl wisten 
en Enschedé niet. 
De eerste Charlottezegel van 
15 centimes werd dus in eerste 
instantie gedrukt in velletjes van 
vijf zegels, daarna in velletjes 
van 25 zegels (eerste zending 
van deze zegels naar Luxemburg 
dateert van 20 januari 1921 en 
vervolgens in velletjes van TOO 
zegels (de eerste zending naar 
Luxemburg geschiedde op 30 
maart 1921). 
"' 22 oktober Enschedé verstuurt 
een proef van de complete 
Charlottezegel in zwart ter goed
keuring naar Luxemburg, maar 
nog zonder waardeinschrift. 
Enschedé kondigt aan binnen 
acht dagen tevens een set kleur
proeven te zullen opsturen. 
"' 16 november Enschedé stuurt 
een set van zeventien kleurproe
ven naar Luxemburg waaruit 
kan worden gekozen. Enschedé 
belooft zo snel mogelijk een zo 
groot mogelijk aantal exempla
ren van de eerste oplage van de 
nieuwe zegel van 15 centimes 
naar Luxemburg te zullen sturen, 
maar vraagt wat extra tijd om de 
kwaliteit te kunnen garanderen 
en tevens om het aantal te kun
nen verhogen. 
* 3 december Enschedé belooft 
de Luxemburgers op no decem
ber de maximale productie tot 
dan toe op te zullen sturen. De 
Luxemburgers hebben kennelijk 
om 60.000 stuks gevraagd, 
maar Enschedé geeft aan dat 
voor een dergelijk aantal de 
productietijd te kort is. Dat zou 
enkele maanden vergen met 
plaatjes van vijf stuks (de eerste 
zending zou uiteindelijk niet 
meer dan 14.000 stuks omvat
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Een Charlottezegel van 75 c op een poststuk gebruikt op de eerste dag van uitgifte: 6 
januari 1921. 

ten). Ter compensatie biedt 
Enschedé de Luxemburgers 
een snelle productie aan van 
velletjes van 25 zegels aan de 
platen waarvan al wordt gewerkt 
(gezien het bestaan van deze vel
letjes moeten de Luxemburgers 
dit initiatief hebben gehono
reerd). Enschedé biedt aan 
om alles wat er gedrukt is aan 
velletjes van vijf zegels vóór 10 
december te zullen afsturen (het 
werd uiteindelijk 20 december). 
Verder wordt (ter geruststelling?) 
gemeld dat er geen (tijdrovende) 
controle zal plaatsvinden, tenzij 
de Luxemburgers anders willen. 
Enschedé belooft de Luxem
burgers in elk geval een paar 
duizend velletjes van vijf zegels 
en zegt tevens toe voor het 
transport van de zegels naar 
Luxemburg de diensten van de 

Luxemburgse Consul in Amster
dam te zullen inroepen, in plaats 
van die van Van Gend & Loos, 
omdat die laatste bekend staan 
om hun traagheid. 
* 20 december, de eerste 2.800 
velletjes van vijf zegels (14.000 
zegels) worden per expresbrief 
naar Luxemburg gestuurd. 

1921 
* 4januari: Enschedé stuurt 
nog eens 2.000 velletjes van 
vijf zegels (10.000 zegels) naar 
Luxemburg. 
"" ̂ januari: Enschedé stuurt 
nog eens 1.850 velletjes van 
vijfzegels ( 9.250 zegels) naar 
Luxemburg. 

Conclusie 
Het is dus wel zeker dat, 
ondanks alle moeite en haast. 

alleen de eerste zending Charlot
tezegels van 20 december 1920 
(14.000 stuks) Luxemburg 
op tijd heeft bereikt. De beide 
volgende zendingen van 4 en 5 
januari 1921 kwamen te laat voor 
de geboorte van kroonprins jean 
op 6 januari 1921. Er werden in 
eerste instantie dan ook maar 
maximaal vijf stuks (één vel
letje) per persoon verstrekt en 
uitsluitend aan het loket van het 
hoofdpostkantoor in Luxemburg
Stad. 
De volgende dienstmededeling 
ging uit aan het personeel van de 
Posterijen: 
No 20.  Noweaux timbresposte 
d l'effigié de S.A.R. la Grande 
Ducnesse Charlotte. 
A partir d'aujourd'hui, d I' oc
casion de l'évènement heureux 
ä la Courg.d., (grandducale) 
I'Administration mettra en circula
tion de noweaux timbresposte de 
15 c. en rouge, ä l'effigié de S.AR. 
la CrandeDuchesse Charlotte. 

Comme pour Ie moment 
I'Administration ne dispose que 
d'une provision tres restreinte, la 
vente de ces timbres ne pourra 
se faire provisoirement qu'aux 
bureaux de la Direction. Chaque 
personne qui s'y présentera pourra 
obtenir au maximum 5 pieces. 

A la reception d'une quantité 
süffisante les bureaux de poste en 
recevront d'office une provision 
pour être vendus aux guichets. 
Le Directeur de I'Administration 
des Postes et des Télégraphes, 
C. Faber, 6janvier ig2i. 

De zegels waren in eerste 
instantie slechts op het hoofd
postkantoor verkrijgbaar met 
een maximum van vijf zegels per 
persoon. Pas na ontvangst van 
voldoende zegels zouden ook 
de andere kantoren met de zegel 
worden bevoorraad. Op 20 janu
ari 1921 begonnen de zendingen 
naar Luxemburg van zegels van 
15 c, gedrukt in velletjes van 25 
zegels. Begin juni 1921 waren er 
bijna een miljoen zegels van 15 
c. naar Luxemburg afgestuurd. 
Daarna volgen er nog bijna twee 
miljoen van deze zegels, gedrukt 
in vellen van 100 stuks. 
Pas op 20 september 1921 
kwamen naast de zegel van 15 
c. Charlottezegels in andere 
waarden op de markt. Eerder 
lukte Enschedé dit niet. Het 
heeft dus bijna 2 jaar geduurd 
alvorens Luxemburg een nieuwe 
postzegel kreeg. Wie weet hoe 
lang het geduurd zou hebben als 
de Luxemburgers Enschedé niet 
onder druk hadden gezet 'voor 
een speciale gelegenheid'! 

Producuestaat zegel 

Waarde Kleur 

15 c. karmijn 
15 c. karmijn 
15 c. karmijn 

van 15 centimes 

Oplage 
(zegels) 

14.000 
10.000 
9.250 

(gedrukt in velletjes van v 

Cumulatief aantal 
(zegels) (vellen) 

14.000 
24.000 
33.250 

2.800 
4.800 
6.650 

ijf stuks) 

Bijzonderheden 

velletjes van 5 
velletjes van 5 
velletjes van 5 

Datum van verzending 

20 12 1920 
04011921 
05 011921 
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Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 
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Voorzitter: 
F.C.W. van Beckum 
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H. Veen 
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Bijgewerkt augustus 2009 

Zoals gebruikelijk publi
ceren wij regelmatig een 
geactualiseerd overzicht 
van in Nederland actieve 
gespecialiseerde vereni
gingen en studiegroepen. 
Het overzicht is door 
de Bond samengesteld. 
Informatie over de bij 
de Bond aangesloten 
verenigingen (en over 
de mogelijkheden tot 
aansluiting bij de Bond) 
zijn verkrijgbaar bij het 
Bondsbureau, Postbus 
4034, 3502 HA Utrecht, 
tel. 030-2894290, fax: 
030-2800128). 

De verklaring van de 
cijfers in het overzicht is 
als volgt: 
1. gebied 
2. activiteiten 
3. contactpersoon 
4. jaarlijkse contributie 
(i.g. = eenmalig inschrijf
geld of inschrijfkosten) 
5. e-mail en eventueel 
website 

GEOGRAFISCHE GEBIEDEN 

AL BARJD - Filatelistische 
Contactgroep Islamiti
sche Wereld 
1. Filatelie "Islamitische 
Wereld" in Zuidwest Azië 
en Noordoost Afrika. 
2. Ruil- en vergaderbij
eenkomsten, veihng, 
studies, voordrachten, 
bibliotheek (publicaties in 
het blad Al-Barid). 
3. S.J. Breunesse, 
Utrechtsestraatweg 20, 
3445 AR Woerden, 
tel. 0348-481070. 
4. € 20,00 
5. e-mail: sytskebreunesse@ 
hotmail.com, website: 
http://u)U)U).al-barid.com 

Filatelistengroep 'Het 
Baltische Gebied' 
1. Filatelie en postge-
schiedenis Baltische 
landen. 
2. Vergader- en ruilbij-
eenkomsten, lezingen, 
veiling, bibhotheek, pu
blicatie verenigingsblad. 
3. H.W.A. Pijpers, Her-
mionegang 15, 2719 AR 
Zoetermeer, tel. 079-
3614621. 
4. € 20,00 
5. e-mail: hans.pijpers(5) 
hccnet.nl, website: http:// 
u;u)u;. hrtbaltischegcbicd. nl 

Studiegroep China 
Filatelie 
I. China, Taiwan, Tibet en 
gebieden. 

2. Publicatie verenigings
blad China Filatehe, 
publicatie deel China 
Handboek, verenigingsbi
bliotheek, ledenvergade
ringen, rondzendingen en 
veilingen. 
3. W.P. Ronde van Smaa-
len, Boschmansweg 13, 
1871AW Schoorl, tel. 
072-5818583. 
4. €18,15 
5. e-mail: miepronde(ä)kpn-
planrt.nl, website: www. 
chinqfilatelie.nl 

Filatelistenvereniging 
Duitsland 
1. Alles wat in de Michel-
catalogus Deutschland 
Spezial staat. 
2. Veiling, rondzending, 
lezingen, publicatie Deut
sche Post, bijeenkomsten. 
3. A. Hulkenberg, Vival-
diweg 68, 3752 HC Bun
schoten, tel. 033-2983261. 
4. € 15,00 
5. e-mail: ryan.boons(5) 
home.nl, website: www. 
fleocities.com/jvduitsland 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars 
1. Frankrijk en overzeese 
gebieden, Andorra, Mo
naco, voormalige Franse 
koloniën. 
2. Bijeenkomsten, veilin
gen, lezingen, rondzen
dingen, voordelige 
abonnementen op Franse 
filatelistische tijdschrif
ten. 
3. P. Zwaag, Amstel 224-
2,1017 AJ Amsterdam, 
tel. 020-6277894. 
4. €ig,oo(i.g. €3,50) 
5. e-mail: p.zu;aafl@)hccnet. 
nl, website: www.ifii-
marianne.nl 

Postzegelvereniging 
Griekenland 
1. Griekenland en Cyprus. 
2. 4 X per jaar clubbijeen-
komst met lezing -1- eigen 
veiling, 4 x per jaar het 
bulletin Hermes, eigen 
bibliotheek, rondzend-
dienst. 
3. J.R. Blijleven, Wester
hof 2, 2987 XS Ridder
kerk, tel. 0180-415789. 
4. Met ingang van i sep
tember 2007: € 25,00 voor 
Nederland en € 30,00 voor 
in het buitenland woon
achtige leden. 
5. e-mail: InJo(a)pu-flrie-
kenland.nl, website: www. 
pu-flriekenland.nl in Neder
landse en Engels taal. 

Studiegroep Britannia 
I. Groot-Brittannië en het 
(voormalige) Gemene
best, Ierland. 

2. Bijeenkomsten met 
veilingen, eigen bul
letin, rondzendverkeer 
(Groot-Brittannië, Wil-
dings/Machins, Kanaalei
landen en Ierland, Geme
nebest en poststukken), 
bibliotheek, leestafel. 
3.P.R. deRooij, Verl. 
Horstlaan 4, 3971 MP 
Driebergen, tel. 0343-
415824. 
4. €18,00 
5. e-mail: p.r.de.rooij(a) 
planet.nl. website: www. 
sflbritannia.ni 

Contactgroep Filitalia 
1. Italië en gebieden, San 
Marino, Vaticaanstad. 
2. Ruil- en regionale 
vergaderbijeenkomsten, 
veilingen, publicatie van 
verenigingsblad (6 x per 
jaar), rondzendingen. 
3. L.H. van den Brun, Van 
Kinsbergenstraat33, 2518 
GV Den Haag, tel. 070-
3460328. 
4. € 12,00 per jaar 
5. e-mail:Jilitalia(a) 
lüanadoo.nl, website: www. 
jilitalia.nl 

Postzegelkring 
Latijns-Amerika 
1. Alle Latijns-Amerikaan-
se gebieden en -nevenge-
bieden. 
2. Bijeenkomsten 
(4 x p.j.), interactieve 
website,eigen periodiek 
Correio (2 xp.j.), pu-
bhcaties, clubveilingen, 
literatuurservice, vertaal-
assistentie. 
3. G.A.M. Reijnen, 
Leeuwstraat 11, 6531 RA 
Nijmegen, tel. 024-
3567491. 
4. € 22,00 
5. e-mail:fl.reyneni(5)che!lo. 
nl, website: uJUJiü.laca.nl 

Nederlandse Vereniging 
van Postzegelverzame
laars van het Vorstendom 
Liechtenstein (NVPVL) 
1. Postzegels en postwaar-
destukken van Liechten
stein. 
2. Bijeenkomsten (2x per 
jaar), nieuwtjesdienst, 
schriftelijke veilingen, 
mededelingenblad (4X per 
jaar). 
3. Mw. L.K.M. Crijns, 
Pr. Irenelaan 6, 3956 XR 
Leersum 
4. € 20,00 
5. e-mail: leoniec@tiscali.nl, 
website: www.nvpvlnl, tel. 
nr. 0341 417557. 

Vereniging 'Filatelistische 
Contactgroep Oost-Eu
ropa' 
I. Postzegels, poststuk

ken en postgeschiedenis 
van Oost-Europese landen 
en gebieden. 
2. Bijeenkomsten (4 x per 
jaar), blad Oost Europa 
Filatelie, veiling, nieuw
tjesdienst, rondzendin
gen. 
3. A. Welvaart, Boomste
de 424, 3608 BE Maars-
sen, tel. 0346-572593. 
4. €22,50 
5. e-mail: secr-/coe(a)2i()flo. 
nl, website: www.fcoe.nl 

Nederlandse Filatelisten 
Vereniging Skandinavië 
1. Alle Scandinavische 
landen (Zweden, Noor
wegen, Denemarken en, 
Deens West-Indië, Fin
land, Groenland, IJsland, 
Fjeroer, Aland). 
2. Bijeenkomsten, veihng, 
blad Het Noorderlicht, 
rondzendverkeer, cata
logi. 
3. F.C.J.K. Hertel, Urkwal 
74,1324 HR Almere, tel. 
036-5344650, fax 036-
5344760. 
4. € 27,50 ; Europa 
€ 27,50; buiten Europa 
€32,50. 
5. e-mail: J.hertel(a)hccnet. 
nl, website: u;u)iu.nji;skan-
dinauie.nl 

Contactgroep 
Spanje-Portugal 
1. Spanje, Portugal en 
koloniën. 
2. Bijeenkomsten, vei
lingen, verenigingsblad 
"Iberia". 
3. H. Veen, Tweede Sta
tionsstraat 258, 2718 AC 
Zoetermeer, tel. 079-
3611910. 
4. € 25,00 per 1-1-2008 
5. e-mail: l<sp-iberia(5) 
planct.nl, website: www. 
ksp-iberia.nl 

Vereniging voor Tsjecho-
slowakije-Filatelie 
1. Tsjechoslowakije en 
voorlopers, Bohemen 
& Moravië, Tsjechië en 
Slowakije, Karpaten-Oe-
kraïne. 
2. Bijeenkomsten, rond
zending, verenigingsblad, 
nieuwtjesdienst. 
3. S. Oosterhuis, Hob-
bemastraat 2, 5102 EB 
Dongen, tel. 0162-313413. 
4. € 15,00 
5. e-mail: cs-jilatelie(5) 
home.nl, website; www. 
cs-jïlatelie.nl 

Vereniging voor USA & 
Canada Filatelie 
1. Canada & Gebieden, 
USA & Gebieden. 
2. 7 Landelijke bijeen
komsten met veilingen, 
USCA-Post, Verenigings
bibliotheek, nieuwtjes
dienst, rondzenddienst. 
3. H. Winterberg, 

mailto:benmol@12mouE.nI
http://hotmail.com
http://u)U)U).al-barid.com
http://hccnet.nl
http://
http://home.nl
http://fleocities.com/jvduitsland
http://www.ifiimarianne.nl
http://www.ifiimarianne.nl
http://kenland.nl
http://planet.nl
http://jilitalia.nl
mailto:leoniec@tiscali.nl
http://www.nvpvlnl
http://www.fcoe.nl
http://dinauie.nl
http://planct.nl
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Mozartstraat 84a, 1962 
AD Heemskerk, tel. 
0251-234256. 
4. € 22,50, automatische 
incasso € 20,50 (voor 65+ 
leden € 18,25). Buiten
landse leden acceptgiro 
€25,00. 
5. e- mail: secretaris.usca(g) 
hetnrt.nl, website: www. 
usca.nl 

Filatelistenvereniging 
Zuidelijk Afrika 
1. Zuidelijk Afrika. 
2. Bijeenkomsten, veiling, 
rondzending, bibliotheek, 
nieuwsbrief Bartelomeu 
Dias, nieuwtjesdienst. 
3. P. Mulder, Ruimzicht 
304,1068 CZ Amsterdam, 
tel.nr. 020 6197689 
4. € 20,00 
5. e-mail: ppmulder(a) 
planrt.nl 

Studiegroep ZWP 
1. De (voormalige) Neder
landse overzeese gebieds
delen voor "Tropisch" 
Nederland en Australasia. 
2. Bijeenkomsten met 
veilingen, jaarlijkse club-
tentoonstelling, vereni
gingsblad. 
3. J.A. Dijkstra, Dolder-
straat 74, 6706 JG Wage
ningen, tel. 0317-417490. 
4. € 25,00 (buitenlandse 
leden € 30,00) 
5. e-mail: j.dijkstra50@ 
chello.nl, website: www. 
studie r̂oep-zujp.ni en www. 
zujp-lbstudie.nl 

Studiegroep Zwitserland 
1. Zwitserland. 
2. Bijeenkomsten, lezin
gen, rondzending, veilin
gen, blad Jungfraupost. 
3. M.N. Dijkhuizen, 
Maskerbloemstraat 26, 
3452 BA Vleuten, tel. 
030-6776434. 
4. € 65,50 incl. Schweitzer 
Briefmarken Zeitung 
(SBZ); €21,00 zonder 
SBZ. 
5. e-mail: mdijl<huizen@ 
shv.nl 

THEMATISCHE 
VERENIGINGEN 

Nederlandse Vereni
ging voor Thematische 
Filatelie 
1. Thematische filatelie. 
2. Blad Thema (5X per 
jaar), contactdagen, rond-
zendingen, schriftelijke 
veilingen, motiefcontact, 
vertaalservice, tentoon
stellingen. 
3. J.C. van Duin, Berglust-
laan 84, 3054 BK Rotter
dam, tel. 010-4610573. 
4. €33,00 
5. e-mail: je.uduin(3)hccnrt. 
nl, website: www.nvtf.nl 

Nederlandse Vereniging 
voor Verenigde Naties en 
Verenigd Europa Filatelie 
(VN-VE Filatelie) 
1. Verenigde Naties en 
Verenigd Europa. 
2. Bijeenkomsten, 
schriftelijke veiling, blad 
'Grenzenloos'. 
3. J.M. Snellenberg, Por
fier 9, 3831 VL Leusden, 
tel. 033-4943567. 
4. €25,00 
5. e-mail: porfier@hotmail. 
nl 

Filatelisten Vereniging 
Gabriel 
1. Is een oecumenische 
thematische vereniging 
voor verzamelaars van 
postzegels, poststempels 
en poststukken waarvan 
de thema's direct of indi
rect verband houden met 
Bijbel en Christendom. 
2. 4 X ledenbijeenkom
sten, filatelistische 
hteratuur m.b.t. bijbel en 
christendom, nieuwtjes 6 
X per jaar verenigingsblad 
en diverse studiegroepen. 
3.J.C.Vonk, Bellamy-
straati3, 2533 JG Den 
Haag, tel. 070-3212728. 
4. € 22,50 (Ned.), € 29,50 
(buitenland) i.g. € 3,75. 
5. e-mail: uonk.jc(5)online. 
nl, website: www.gahriel-
fila.nl 

Vereniging voor Kinder
postzegels en Maximafilie 
1. De diverse verzamel-
gebieden omtrent de 
kinderpostzegelactie 
en kinderpostzegels en 
maximafilie. 
2. Ledenbijeenkomsten 
(2 x per jaar), vereni
gingsblad (4 X per jaar), 
(schriftelijke) veilingen, 
tentoonstellingen. 
3. P.M. Klaassen, Gaard 3, 
6641WN Beuningen, tel. 
024-6771262 
4. € 17,50 (Lg. €1,25) 
5. e-mail: p.klaassen5@ 
hrtnrt.nl 

Ruimtevaart Filatelie 
Club Nederland 
1. Historische, technische 
en wetenschappelijke 
aspecten van ruimtevaart 
en kosmos. 
2. Kwartaaltijdschrift "De 
Nieuwsbrief", ruilda-
gen, deelneming aan 
ruimtevaartevenementen 
en -tentoonstellingen, 
minitentoonstellingen, 
verzorging ruimtevaartco
vers en veilingen. 
3. A.P.H.M. Jacobs, 
p/a Lupine 30, 2211 MJ 
Noordwijkerhout, tel. 
030-6562972. 
4. € 18,00 Nederland (i.g. 
€ 4,50), € 20,00 buiten 
Nederland (i.g. € 4,50), 

I Jeugd tot 18 jaar € 10,00 

5. e-mail: aolckers(5)casema. 
nl 

Filatelistische Motief-
groep "Papier en Druk" 
Nld. 
1. Papier en Druk, grond
stoffen en papiervervaar-
diging, vormvervaardi-
ging, druktechnieken, 
drukpersen en andere 
machines, geschiede
nis van het schrift en het 
drukken, manuscripten, 
boeken, kranten e.d. 
2. Twee bijeenkomsten 
per jaar, uitgave van " 
Druk Doende", stands op 
grafische vakbeurzen en 
tentoonstellingen. 
3.A.M.D. Slokkers-V\fa-
gemakers, Bloemendaal 
I, 4614 CX Bergen op 
Zoom, tel. 0164-250851. 
4. € 20,00 
5. e-mail: annie.slokkers@ 
home.nl 

Maconnieke Filatelisti
sche Studiegroep "De 
Getande Rand" 
1. Vrijmetselarij op post
zegels in de wereld en 
vrijmetselarij op FDC's. 
2. Bijeenkomsten op wis
selende data, 2 tot 3 keer 
per jaar, eigen orgaan 'De 
Verlichte Loep'. 
3. J. van Nooijen, Maar-
land Noordzijde 46, 3231 
CG Brielle, tel. 0181-
479770 
4. € l8 ,00 
5. e-mail: j.u.nooijenca) 
compaqnrt.nl 

Perfin Club Nederland 
1. Perfins 
2. Eigen verenigingsblad, 
veiling, bibhotheek, 
rondzending en 4 ruil-
vergaderbijeenkomsten 
per jaar. 
3. Mw. J.A. Birnie-de 
Gelder, Klipper 84, 3263 
NB Oud-Beijerland, tel. 
0186-614522. 
4. € 11,00 (buitenland 
€15,00). 
5. website: www.perfindub. 
nl 

OVERIGE VERENIGINGEN 

Nederlandse Vereniging 
van Poststukken- en Post
stempelverzamelaars 
1. Poststukken, postale 
afstempelingen en ove
rige filatelistische zaken, 
postgeschiedenis. 
2. Bijeenkomsten met 
lezingen/veilingen, 
bijeenkomsten Groep 
Postgeschiedenis en 
Groep Postmechanisatie, 
algemeen en gespeciali
seerd rondzendverkeer, 
uitwisselen frankeer-/ 
machinestempels, 
publicaties De Postzak 

en Verenigingsnieuws, 
posthistorische studies, 
catalogi op stempelge-
bied. 
3. E.W. Flentge, Oude 
Hoflaan 11, 9751 BK. Ha
ren, tel. 050-5349131. 
4. € 25,00 Euro (i.g. 
€12,50). 
5. e-mail: secrrtariaat@) 
po-en-po.com, website: 
u)U)u;.po-en-po.nI 

Contact- en studiegroep ie 
emissie Nederland 1852 
1. Emissie 1852. 
2. Bestudering van de 
eerste emissie, bijeen
komsten 3 X per jaar. 
3.J.W. Kok, Sledemen-
nerstraatii, 9718 BW 
Groningen, tel. 050 
3115453-
4. €25,00 Euro (i.g. 
€25,00). 
5. e-mail: j.u).kok(5)med. 
umc3.ni 

Nederlandse Vereniging 
van Aero-Philatelisten 'De 
Vliegende Hollander' 
1. Luchtpost (ontwikke
ling, eerste vluchten e.d) 
luchtpostcatalogus. 
2. Regiobijeenkomsten in 
Kudelstaart (bij Aalsmeer), 
Hilversum, Eindhoven, 
Groningen/Eelde, Vlis-
singen, (schrifiielijke) 
veilingen; jaarlijkse Dag 
van de Aerofilatelie met 
tentoonstelling. Nieuw
tjesdienst voor eerste en 
speciale vluchten met 
bijzonder poststempel, 
rondzenddienst, pubU-
catie De Aero-Philatelist 
(6 X per jaar) en diverse 
naslagwerken. 
3. W. van der Helm, 
De Kolk 13, 3931 WN 
Woudenberg, tel. 033-
2858424. 
4. € 22,00 (Nederland en 
binnen Europa); buiten 
Europa €27,50 
5. e-mail: UJ.iianderhelm@ 
ueteranen.nl, website: www. 
de-ulie^ende-hollander.com 

Studiegroep Particuliere 
Postbezorging 
1. Particuliere Postbe
zorging (Stadspost) in 
Nederland. 
2. Informatievergaringen 
-uitwisseling over Neder
landse Stadspostdiensten, 
Stadspostzegels en -
stempels. Bijeenkomsten 
in Apeldoorn (4 x per jaar), 
driemaandelijkse perio
diek. Catalogus (losbla
dig) en Nieuwtjesdienst. 
3. H. Heerema, Lehestraat 
13, 8051 CX Hattemtel. 
038-4441830. 
4. € 15,00 

Filatelistenvereniging Dai 
Nippon 
I. Nederlands-Indië onder 

Japanse bezetting en 
onder het bewind van de 
Republiek Indonesië voor 
de soevereiniteitsover
dracht. 
2. Gegevensuitwisseling, 
catalogi, blad, publica
ties, rondzending, vei
ling, vergadering. 
3. L.B. Vosse, Vinken-
baan 3,1851 TB Heiloo, 
tel. 072-5332293, fax: 
072-5339936. 
4. €25,00 
5. e.mail: leo.uosse(3)planrt. 
nl, website: www.dainip-
pon.nl 

Landelijke Vereniging van 
Aantekenstrookjesverza-
melaars 
1. Aantekenstrookjes, 
van Nederland en andere 
landen. 
2. Beurzen, eigen blad, 
schriftelijke veilingen, 
uitgifte kantorenlijst. 
3. L.L. Louwerse, Kon. 
Wilhelminastraat 51, 
2811 TT Reeuwijk, tel. 
0182-395103. 
4. € 10,00 

Studiegroep Velrandbij-
zonderheden (Plaat- en 
Etsingnummers) 
1. Plaat/etsingnummers, 
knippen/ponsen, druk-
kerstekens, paskruizen, 

I registerblokken en 
perforaties. 
2. Bijeenkomsten, ruilver-
keer, veihngen, Pubhca-
ties Randverschijnselenen 
Handboek Plaat- en 
Etsingnummers. 
3. Secretariaat p/a 
Postbus 522,1000 AM 
Amsterdam. 
4. € 18,00 
5. e-mail: secrrtaris(a)rtsin5-
nummers.nl, website: www. 
rtsin5nummcrs.ni 

Nederlandse Postzegel
vereniging 'De Plaatfout' 
1. Studie plaatfouten op 
Nederlandse postzegels 
(-t-o.r.) 
2. Bijeenkomsten, eigen 
orgaan, veilingen. 
3. J.E. van Biezen, Zicht 
3. 8061 MT Hasselt, teL 
038-4772366. 
4. € 20,00 (€ 2,50 i.g.). 
5. e-mail: joop.uon.bie2en(cD 
ji-eeler.nl 

Nederlandse Vereniging 
voor Fiscale Filatelie 
1. Fiscale filatelie. 
2. Bijeenkomsten, eigen 
orgaan, veilingen 
3.0.C.G.vanderVliet, 
Pashegge 46, 7103 
BH Winterswijk, tel. 
0543-522070. 
4. € 25,00 (Nederland en 
Europa); € 29,00 overig 
(€5,00 i.g.). 

I 5. e-mail: i;lirt307(3)ui>ö.nl, 
1 website: u)u;u).nirf.nl 

http://hetnrt.nl
http://planrt.nl
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http://shv.nl
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Ter gelegenheid van het 
aan de Bond toegekende 
predikaat Koninklijk is 
vorig jaar een speciaal vel
letje met tien postzegels 
van 44 cent uitgebracht. 
Op deze zegel, waarvan 
het basisontwerp gelijk is 
aan dat van de postzegel 
die door TNT Post ter 
gelegenheid van het jubi
leum 'loo jaar NBFV' is 
uitgegeven, zijn de letters 
KNBF en een kroontje 
aangebracht. Het ontwerp 
is van de hand van Paul 
Walraven. Het velletje was 
uitverkocht, maar naar 

aanleiding van de grote 
vraag naar dit velletje is 
deze in een kleine oplage 
bijbesteld. Zolang de 
voorraad strekt kunnen 
geïnteresseerden een vel
letje bij het Bondsbureau 
bestellen door € 9,50 over 
te maken naar reke
ningnummer 3264776 
t.n.v. NBFV, bijzondere 
activiteiten o.v.v. 'Velletje 
100 jaar KNBF', alsmede 
een volledig adres voor 
toezending. Dit adres 
kan ook via de mail 
worden gestuurd naar 
knbf(a)knbf.nl. 

NOG NIET TE LAAT VOOR WORKSHOP BBE TIJDENS POSTEX 2 0 0 9 

Op zondag 18 oktober om 
10.30 uur organiseert de 
Commissie Filatelistische 
Vorming tijdens POSTEX 
20og weer een V^^orkshop 
BBE (Begeleiding Begin
nende Exposanten). Deze 
cursus is bedoeld voor 
degenen die binnenkort 
voor het eerst willen 
meedoen aan een wed
strijdtentoonstelling en 
ook voor verzamelaars die 
al eens hebben geëxpo
seerd, maar een hogere 

beoordeling nastreven en 
daartoe hun kennis nog 
eens willen opfrissen. 
De workshop duurt ruim 
twee uur. Een belangrijk 
onderdeel hiervan is het 
praktijkgedeelte, waarbij 
aan de hand van aan
wezige verzamelingen 
wordt gekeken naar de 
belangrijkste aspecten 
die bij het tentoonstellen 
een rol spelen. Er wordt 
zowel aandacht besteed 
aan thematische als aan 

traditionele en posthisto
rische verzamelingen. 
Bent u geïnteresseerd? 
Neem dan nu contact op 
met het Bondsbureau! De 
workshop zelf is gratis 
voor alle individuele 
leden van de bij de KNBF 
aangesloten verenigin
gen. De bij de workshop 
behorende en vooraf te 
bestuderen brochure BBE 
is op het Bondsbureau 
te verkrijgen voor € 5,00 
inclusief verzendkosten. 

ZONDER DOPJES GEEN POSTZEGELTENTOONSTELLING 

De Stichting Filatelie 
heeft enkele tientallen 
jaren geleden ten behoeve 
van de internationale 
postzegeltentoonstelling 
Amphilex 67 kaders laten 
vervaardigen, ontworpen 
door Paul van Hasselt uit 
Utrecht. Deze robuuste 
kaders waren voor die tijd 
zeer modern. De kaders 
werden sindsdien op alle 
grote en kleine tentoon
stellingen in Nederland 
gebruikt. Op een vier
kante meter kon men 12 
albumbladen kwijt door 
deze op speciaal gaat
jesbord te monteren. En 

BONDSKEURINGSDIENST EN NVPH KEURINGSDIENST OP DE POSTEX 2 0 0 9 
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Echte qfualse opdrukken uit 1946.' 

Ook dit jaar zal de Bonds
keuringsdienst (BKD) 
weer vertegenwoordigd 
zijn met een (gezamen
lijke) keuringsstand op 
de Postex. Net als in 
voorgaande jaren wordt 
de stand bemand door 

^ de leden van de BKD en 
= NVPH keuringsdienst. De 
«~' aanwezige keurmeesters 
^ kunnen gevraagd worden 
=» om een oordeel te geven 
I over zegels die u mee
o neemt, maar ter plaatse 
^ kunnen geen keuringen 
i worden verricht, tenzij 
2 het 'een evident geval' van 
^ valsheid (of echtheid) is. 

Wel kunt u uw materiaal 
ter keuring afgeven of 
kunnen de keurmeesters 
een eerste indruk geven 
of een advies hoe u het 
best verder kunt gaan 
in uw zoektocht naar de 

waarheid. Zoals u wel
licht weet keurt de BKD 
naar vermogen zegels en 
filatelistisch materiaal van 
de hele wereld, dus ook 
"exotische" zegels zijn 
zeer welkom! 
Het oordeel van de BKD 
dat u op de Postex aan de 
stand krijgt kost u niets, 
dus voor de kosten hoeft 
u het niet te laten om met 
uw materiaal langs te 
komen. 
Verder zal de BKD in een 
zestal kaders ook een 
deel van de Vervalsingen 
van Nederland en OG 
laten zien uit de verzame
ling van wijlen de heer 
Pieter van de Loo; deze 
verzameling wordt door 
de BKD beheerd en bevat 
o.a. het bronmateriaal dat 
Pieter van de Loo destijds 
gebruikt heeft bij het 

schrijven van de gelijk
namige uitgave van zijn 
boek over de vervalsingen 
van Nederland en OG, tot 
op de dag van vandaag 
het standaardwerk 
over vervalsingen van 
Nederlandse postzegels. 
Uit deze verzameling 
is een selectie gemaakt 
die op de Postex wordt 
tentoongesteld. Het is één 
van de weinige keren dat 
deze verzameling aan een 
breed publiek zal worden 
getoond, dus laat deze 
unieke kans niet voorbij 
gaan. De beschrijvingen 
van de vervalsingen zijn 
zeer leerzaam voor zowel 
de beginner als de gevor
derde filatelist. 
Wij zien u graag langsko
men bij de BKD en hopen 
u ook daar ter plaatse van 
dienst te kunnen zijn. 

dat monteren gebeurde 
met kleine, kunststof 
dopjes. Als bezoeker van 
een tentoonstelling heeft 
u ze vast wel eens zien 
rondslingeren in de zaal. 
Of de inzender had een 
handvol van die eenvou
dige dopjes in zijn jaszak 
zitten en vergat ze na de 
tentoonstelling weer in te 
leveren. Ook raakten vele 
dopjes beschadigd door
dat ze uit de steeds groter 
wordende gaatjes van 
het bord vielen. Een stap 
erop en krak. Weer een 
dopje minder. Gelukkig 
was er voldoende voor
raad om 'aan de vraag' 
te voldoen. En raakte de 
bodem van de zak met 
dopjes in zicht, dan werd 
bijbesteld. Op kosten van 
de Stichting Filatelie. De 
kwaliteitvan de gaatjes
borden ging verder ach
teruit doordat de gaatjes 
steeds groter werden door 

het vele gebruik. Eind 
vorig jaar werd besloten 
om nieuwe dopjes bij te 
bestellen. Deze nieuwe 
dopjes hebben echter 
een iets grotere diameter, 
waardoor ze beter passen 
in de gaatjes. Om onder
scheid te maken tussen 
de oude en nieuwe dopjes 
is de kleur ervan ietsje 
anders. De bedoeling is, 
dat de oude dopjes uit de 
roulatie worden geno
men. Dat gebeurt, zodra 
weer een tentoonstel
ling aan de orde is. Voor 
het eerst tijdens Postex 
2009. De oude dopjes 
worden dan ingezameld 
en vernietigd. Heeft u nog 
oude dopjes ergens in uw 
jaszak? Bewaar ze niet, 
lever ze in of vernietig 
ze! Zo gaat de vervanging 
sneller en wordt de erger
nis van uitvallende dopjes 
wat minder. We rekenen 
op uw medewerking! 

KIJK EENS OP DE INTERNETSITE VAN DE 
BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek in 
Baarn heeft een eigen 
plekje op de website van 
de KNBF. Niet alleen 
is hier de catalogus te 
vinden met de gehele 
boekenschat van de bi
bliotheek, maar ook een 
aparte rubriek 'nieuwe 
aanwinsten'. Als voor
beelden: het boek Hand
leiding Postmechanisatie, 
in 2008 samengesteld 
door de heren J. Zomer, E. 
IJspeerd en J. Stroom (zie 
ook: www.poenpo.nl). 
Of Padvinderspost, het 
recent verschenen boek 
van R.E. Taselaar over 
koeriers en postdien
sten van de Nederlandse 
Padvinders aan het 
begin en het einde van de 
Tweede Wereldoorlog. 
Of het handboek tevens 
catalogus van D. Scheper 
uit Leidschendam: Perfins 

^ H Padvinderspost 
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of the Ottoman Empire, 
Turkey, Crete and the 
foreign post offices in the 
Levant (2009). 
Voor elke postzegelver
zamelaar is er wel iets te 
vinden over haar of zijn 
verzamelgebied. U kunt 
de boeken inzien, of 
lenen van de Bondsbiblio
theek (www.knbf nl) De 
Bibliotheek is er voor U! 

http://www.po-en-po.nl
http://www.knbf


De Postzegelvereniging Friesland 
nodigt u uit voor 

13 en 14 november 2009 
in Sporthal Kalverdijkje te Leeuwarden 

> 
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Openingstijden: 
Vrijdag 13.00-18.00 

Een grote postzegelbeurs 
met demonstraties, een 
mini-tentoonstelling, 
een speciale jeugdhoek 
en enkele bijzondere 
verrassingen. 

Zaterdag 10.00 - 17.00 

Voor inlichtingen: 

Frits Pietersma 058-2161407 Di t /m za 10.00 - 16.30 
Wytze van de Witte 0518-461632 of 06-20643722 

e m a i l : w.vdwi t te@planet .n l 

De meest 
actuele 

wereldcatalogus 
is Gratis! 

www.Freestampcatalogue.com 
postzegels vinden op land of op motief! 

powered by PostBeeld.COm 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegeis 
en 
fiiatelistisclie benodigdiieden. 

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

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS ; M5 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 

mailto:w.vdwitte@planet.nl
http://www.Freestampcatalogue.com


SAMENS I ELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
email: dziewon(a)xs4all.nl 
website: www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm 

P H KLEERHANGER HANGOOG 

In navolging van de 
hangblokken 10x44c 
Kon. Beatrix zouden ook 
andere hangblokken 
welke bij Walsal Security 
Printing gedrukt worden 
'kleerhangers' krijgen. 

Gemeld zijn tot nu toe de 
10x44c Voor de Liefde en 
de 5X 77c Priority binnen 
Europa. Zelf heb ik nog 
maar de 5X 77c gevonden. 
Geen veranderingen in 
drukmateriaal geconsta
teerd. 

mi 

POSÏBOMM 

Na de op 15 juni jl. 
verschenen 'postboxen' 
met daarin blokken van 
drie zegels met bijbeho
rende kaarten met als 
thema Dikkie Dik van 
Sesamstraat en Donald 
Duck zijn er stiekem nog 
andere verschenen: 
Van Gogh museum, 

Sprookjesboom, en 
Porsche. Anders dan bij 
de beide eerste hebben 
de zegels nu niet het 

oranjerode kader maar 
een grijszwart kader. De 
Postboxen kosten € 3.95 
per stuk. 

Tarieven brievenbuipost* 
Binnenland 
Europa  Prionty 
Buiten Europa  Priority 

• canefswijzigingen voorbehouden 

020g 
C0.+4 
«0,77 
€0.95 

2050g 
€0.88 
€ \M 
€ 1.90 

MUSEUM VAN DE 19DE EEUW 

Meer mfcxTiuD« over poiuodei 
producten crfTNT PoM t») u m de 
buurt' Ki|k op wwW.CntpostJil 

BEIIXSROEIIDOEeROEN 
© 2009 Kon«*li|lte TNT Po« B V 
Artikelr» 396702 

8'7U341«05309r 

In het kader van een pilot 
voor een nieuw kas en 
print systeem aan de balie 
is bij tien winkels in de 
Randstad apparatuur 
geplaatst, waarmee de be
staande Barcode Blasters 
en hun stickerrollen kun
nen worden voorzien van 
diverse nieuwe afdrukken 
naar gelang de diensten. 

De tien locaties die mee
doen zijn: 
Den Hoorn: Primera, 
Dijkshoornseweg 31 
Delft: Gemakswinkel, 
Ternatestraat^S 
Rijswijk: Tabak & Gemak, 
Lindelaan 243 
Voorburg: Bruna, Konin
gin Julianaplein 24 
Voorburg: Primera, Van 
Barbansonstraat 63 
Leiden: Spar, Lange Mare 
7880 
Leiden: Super De Boer, 
Stationsweg 44 
Katwijk: Boekhandel, 

No44e7 n> 

Ned^lpricf 

€0 
< 
ft) 
13 e

Hoornseplein 129 
Hazerswoude: Readshop, 
Ambachtsplein 9 
Ter Aar: Gemakswinkel, 
de Strooplikker i 

Op pakketten en andere 
speciale zendingen vanuit 
de pilotwinkels verstuurd 
wordt een genummerde 
sticker geplakt! 

1 

Q Handtekening vocj'̂ '̂ fjiQrtgst,^^ ' 
, „ . „ ; : " I levoldan «■'"•>»'■"" °'*' 
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http://www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
http://wwW.CntpostJil


NiDERLANDSE KASTELEN 

Op I september 2009 
verscheen een blok van 
10 zegels van 44c met een 
afbeelding van het Mui
derslot. Gedrukt in offset 
bij JESSP te Haarlem. Wie 
een abonnement neemt 
op de reeks Kastelen bij 
de Nederlandse Kastelen 
Stichting ontvangt in een 
jaar tijd 25 verschillende 
kastelenblokken met een 
bijpassend album met 
albumbladen. 

POSTZEGELS BIJEENKOMST 

i^ßß) p 

:è 44 eurocent: ë 44 eurocent: 
la l^^S^:® 

1̂ 
^ 

VEMAARDAGSZEGELS 

Op dezelfde verkoop
punten kwamen ook 
blokken van 10 Ver
jaardagszegels van 44c 
in omloop. De zegels 
zijn vervaardigd bij Joh. 
Enschedé voor wat betreft 
de kaders, de afbeelding 
voor de verjaardag werd 
in Groningen bij Lijnco 
aangebracht met een 
digitale printer. Dit laatste 
is onder meer goed te zien 
aan de „verplichte" yellow 
dots waaraan de gebruikte 
printapparatuur te herlei
den zou zijn als de USA of 
de CIA dat zou eisen (an
titerreurwetgeving e.d.). 
De blokken zijn behalve 
op de tien pilotplaatsen 
ook bij de CollectClub te 
bestellen. 

:ë 44 eurocentië 44 eurocent: 

IMIMI 
:ë 44 eurocentië 44 eurocent: 
:a ■"J" ■■" \Mjp, ̂ M H K B i : z 
: fc 
: p . ! 
js; 44 eurocent : 2; 44 eurocent j 

js; 44 eui o r e n r : 5 44 euroct^nt: 

Elders in dit blad meer 
over de bijeenkomst die 
gepland staat om half drie 
op de openingsdag van 
de Postex op vrijdag 16 
oktober 2009. 

In het juli/augustusnum
mer heeft de KNBF een 
aangepaste richtlijn 
gepubliceerd om het 
tentoonstellen van inzen
dingen met persoonlijke 
postzegels aan banden te 
leggen op door de Bond 
georganiseerde tentoon
stellingen. De zoveelste 
betutteling van de kant 
van de georganiseerde 
filatelie. Aan alles wat 
door TNTPost is 'uit
gegeven', dan wel door 
postzegelverenigingen 
e.d. is besteld wordt een 
groen licht gegeven. De 
'echte persoonlijke' post
zegel die door een privé 
persoon is besteld blijft 
personanongrata of telt 

Verjaaxxiagspostzegel 

"̂  
Mede ri and; NederlandNederland' NederlandNederland: 

Nederland; N. 
artikelnummer 296707 

.NIH "OS® 

landiNederlandils ^' * 

?r 296707 

8 

slechts onder bepaalde 
restricties mee als filate
listisch materiaal. Wordt 
hier de verzamelaar tegen 
zich zelf in bescherming 
genomen of kan het 
jurycorps langzamer
hand niet meer overzien, 
waarmee de verzamelaar 
komt aandraven in diens 
inzending? 

Het gaat in de kern van 
de zaak om het beoorde
lingsaspect 'zeldzaam
heid'. Dit aspect doet voor 
20% mee aan de wed
strijdscore. Let wel: ten
toonstellen is Topsport! 
Van een traditionele post
zegel was in de catalogus 
makkelijk terug te vinden, 
wat de prijs ervoor was. Is 
die laag dan is het zegel 
niet zeldzaam, is die hoog 
dan zeldzaam! Geen bij
zondere kennis bij de jury 
vereist dus... Maar wat 
als een zegel niet is opge
nomen in de catalogus? 
En de zegels die de KNBF 
een bijzondere positie 
als tentoonstellingsob
ject wil geven krijgen van 
de NVPH? Geen plaats in 
de catalogus! 

Als we zouden mogen 
aannemen dat zeldzaam
heid en marktwaarde niet 
aan elkaar gelijk gesteld 
zijn, dan komt zeldzaam
heid ruwweg neer op de 
moeilijkheidsgraad om 
het ten toon te stellen 
materiaal te verkrijgen. Zo 
vinden we dat ook terug 
in de reglementen en 
richtlijnen van de KNBF. 
Als bijvoorbeeld gebruikte 
postzegels niet te vinden 
zijn en daarom vaak zijn 
vervangen door zegels 
met een gelegenheids
afstempeling ook wel 
CTO (cancelledtoorder) 
genoemd dan is de jury 
zonder aanpassing van 
de regels  dankzij haar 
filatelistische kennis zeer 
goed in staat de „zeld
zamheid" naar behoren 
in te schatten! Waarom 
dit zelfde dan niet bij de 
'persoonlijke zegels'? 

Geen aanpassen van de 
regels of richtlijnen dus. 
Een betere voorlichting 
aan het jurycorps!! En 
daarmee zijn we weer 
terug bij één van de 
doelstellingen van deze 
bijeenkomst. 



SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

DE EMISSIES 
IN OKTOBER 2009 

Het gaat om de volgende 
emissies m oktober 2009: 
- 05.10 Door de bomen 

het bos niet meer kun
nen zien 

- 05.10 Feest in het strip
museum 

- 05.10 De Trein in het 
klein 

- 05.10 Europalia - China 
- 05.10 Pater Damiaan 

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

Door de bomen het bos 
niet kunnen zien 
Het blok 'Het Zoniën-
woud' (afb. i) verscheen 

op 5 oktober 2009 met 
vijf zegels van (2 = 1.18) 
in het kader van de Euro
palia. Zonièn is Vlaams 
voor Soignies, dat ligt bij 
Brussel. Het bos is over
wegend een beukenbos. 
Ontwerp en foto van Roel 
Jacobs. De zegels zijn in 
vierkleuren offsetdruk 
bij de Postdrukkerij in 
Brussel gedrukt en verder 
afgewerkt [perforatie 
e.d.] bij de Zegelwerk
plaats in Mechelen. Het 
zegelformaat is formaat 
3 - 27.66 X 40.20 mm-
met een perforatiemaat 
11% 16/22 tanden hor./ 
vert. Niet doorlopende 
perforatie in de blokran-
den. De platen omvatten 
vermoedelijk 4 blokken. 
De product-barcode op 
de rechter rand mid
denin. 

Feest in het Stripmuseum 
Op 5 oktober 2009 ver
scheen een blok (afb. 2) 
met een zegel van (i euro
pa) (2) (= 1.05) gewijd aan 
het 2o-jarige bestaan van 
het Belgische Centrum 
voor het Beeldverhaal, het 
Belgische Stripmuseum 
op de Zandstraat 20, 
1000 Brussel. Ontwerp 
van MVTJVl (Myriam Voz 
en Thierry Martin). De 
zegels zijn in vierkleu
ren rasterdiepdruk bij 
de Zegelwerkplaats 
vervaardigd op één van de 
Goebel rotatiepersen. Het 
zegelformaat is formaat 3 
- 27.66 X 40.20 mm - met 
een perforatiemaat ii54 
16/22 tanden hor./vert., 
waarbij de korte zijde de 
cilinderomtrekrichting 
vertegenwoordigt. Niet 
doorlopende perforatie 

in de blokranden. De 
cilinders omvatten ver
moedelijk vier blokken. 
Geen productbarcode op 
het blok. 

Meer informatie over het 
Stripmuseum: http-.jjwww. 
stnpmuseum.be/nl/home. 
De Belgische De Post ver
zorgt ook al tijden samen 
het Stripcentrum de reeks 
'Filastripalbums'; http:// 
u;u)u).stnpmuseum.be/nl| 
uitflflDen/de-jilastnpaibums. 

De Trein in het Klein 
Eveneens op 5 oktober 
2009 verscheen een blok 
(afb. 3) met tien zegels 
van (i) (= 0.5g) gewijd 
aan het verzamelen van 
model-treinen, afgebeeld 
zijn voornamelijk Märklin 
treintjes. Ontwerp is van 
Jean Libert. De zegels zijn 

in 4-kleuren rasterdiep
druk bij de Zegelwerk
plaats vervaardigd op één 
van de Goebel rotatie-per
sen. Het zegelformaat is 
vierkant (34.0 x 34.0 mm) 
en de zegels zijn aan de 
zijkanten van het blok 
resp. uit in het midden ge
plaatst. Dit wijst op scheer-
perforaat voor het gehele 
blok. De cylinder omvat 
vermoedelijk 2 blokken. 
De product-barcode links 
op de bovenrand. 

China in beweging 
Het op 21 september 
2009 geplande hangblok 
"China in beweging" 
(afb. 4) is uiteindelijk 
verschenen op 5 oktober 
2009 met 10 zelfklevende 
zegels van (i) (= 0.59) in 
het kader van de Europa
lia. Afgebeeld is de kop 
van een draak. Ontwerp 
MVTM (Myriam Voz 
en Thierry Martin). De 
zegelblokken zijn gedrukt 
in 4 kleuren rasterdiep
druk aan de rol op één van 
de Goebel rotatie-persen 
van de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. 

Pater Damiaan 
Op 5 oktober 2009 ver
scheen een blok (afb. 5) 
met vijf zegels van (i Eu
ropa) (= o.go) gewijd aan 
de op II oktober geplande 
heiligverklaring van Pater 
Damiaan (Josef de Veus-
ter). Het ontwerp is van 
MVTM (Myriam Voz en 
Thierry Martin). De zegels 
zijn in vierkleuren raster
diepdruk bij de Zegel
werkplaats in Mechelen, 
vervaardigd op één van de 
Goebel rotatie-persen. 
Het zegelformaat (6) is 
formaat 3 - 27.66 x 40.20 
mm - met een perforatie
maat ii'/216/22 tanden 
hor./vert. waarbij de korte 
zijde de cilinderomtrek
richting vertegenwoor
digt. Linker- en rechter
kant geheel doorlopend, 
boven- en onderkant 
slechts met i gat door
lopend. De cilinders 
omvatten vermoedelijk 
vier blokken. De product
barcode op de onderrand 
rechts van het blok. 
In het juli/augustusnum
mer van Filatelie is een 
uitvoerig artikel versche
nen van de hand van 
Frans Fierens over Pater 
Damiaan. 

http://stnpmuseum.be/nl/home
http://


^ Accessoii»M 
vSorFiic«a| 

^010 

^ leuchÉÉurth 
De nieuwe accessoirecatalogus voor filatelisten: 
meer dan 50 aantrekkelifke nieuvs^e producten! 

Nu 

U verzamelt 
munten^ Vraag don 
onze catalogus voor 
muntenaccessoires 

De nieuv/e accessoirecatalogus van LEUCHTTURM is GRATIS verkrijgbaar - direct bij ons of bij een van onze meer dan 1.000 speciaalzakenl 

LEUCHTTURM ALBENVERLAG G M B H & C O . K G 
Postfach 13 4 0 . D - 2 1 4 9 5 Geesthacht • Telefon + 4 9 (O) 4 1 5 2 / 8 0 1 - 0 • F a x + 4 9 (O) 4 1 5 2 / 8 0 1 - 2 2 2 

E-Mai l : info@leuchtturm.com • w>w\^ . leucht turm.com 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen. 
WIJ zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles! 
Een met te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 
WIJ bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel 0346-550618 
bgg 06-51360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

KILOWAAR MET 2004/2005/2006 UITGAVEN 
aROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO' S 1 
Zwitserland met toeslag en hogere w/aarden 
Oostenrijk grote sortering 
W Europa grote sortering en hoge waarden 
Skandinavie grote sortering met IJsland 
Duitsland met toeslag en hoge waarden 
Noorwegen grote variatie en hogere waarden 
Engeland vee! nieuw en met hoge waarden 
Finland grote sortering 
Wereld vele landen (iets Europa) 
MISSIEWAAR 
Duitsland Nieuw en met hogere waarden 
Australië veel nieuw en met hogere waarden 
N Zeeland veel grootformaat en hogere waarden 
Engeland met buitenland en hogere waarden 
W Europa onuitgezocht met grootformaat 

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

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

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

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

00 gr 
12,00 
20,00 
11 50 
12 50 
10,00 
10,50 
8,00 

10,00 
12,00 

8,25 

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

8,50 
12,50 
19,50 
8,00 
7,50 

99 00 
165 00 
90,00 

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

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

Gevestigd per ! september 2009 

PSvL Consultancy 
ér̂  Pecer Scorm von Leeuwen te Nieuwerkerk oon den IJssel 

Verkovelen, op t reden als velllngmeescer, advies bij a a n - en 

verkoop, coxacies voor verzekering, successie en verkoopwoarde. 

Gespecialiseerd in Neder land. Nederlands-Indië inclusief 

Japonse bezet t ing 1942-1945 en Republiek Indonesië 1945-1949, 

Nederlands Nieuw-Guinea, Suriname t o t de onafhankel i jkhe id 

en Curafoo. 

Voor informacie bene u van harte welkom op 

www.psvl-consulcancy.nl 

Gecertificeerd Regiscerloxaceur en lid von de Federatie TAAV 

Ingeschreven bij de Komer von Koophondel onder nummer 24469643 

669 

mailto:info@leuchtturm.com
http://www.psvl-consulcancy.nl


BELASTINGZEGELS WAREN GOUDMIJN 
VOOR GEMEENTEN IN 18E EEUW 

HET 'VERGETEN' REGISTER 
D O O R GEERT N I E M A N EN A N N E - M A R I E K E V A N S C H A I K , R O T T E R D A M 

in Neaeriona oesioien ae toenmalige btaien van 

Holland in 1624 om over te gaan op de invoering van 

een zegelbeiasting op akten. Ze namen dit besluit nadat 

ze kennis hadden genomen van een plan door Johannes 

van den Broeck, commies van financiën van de Staten 

van Holland. Deze zegelbelasting was uit nood geboren 

vanwege de hoge oorlogskosten. 

De Invoering kon dan weer de 
kosten van de gemeenten druk
ken. Voor de burger gaf het zegel 
zekerheid, het was een gedateerd 
bewijs van betaling. Het klein 
zegel was geboren en Johan
nes van den Broeck werd als 
eerste 'commissaris van het klein 
zegel'. Al spoedig werd er ook 
een 'controleur van 't klein zegel' 
benoemd. 
In de ons omringende landen 
werden al spoedig naar 'Neder
lands' voorbeeld vormen van 
'fiscaalzegel' ingevoerd, onder 
andere in Belgiè en Engeland 
(1697). De i8de-eeuwse heffin
gen in andere landen bestonden 
voornamelijk uit: belasting 
op speelkaarten (later ook 
ingevoerd in ons land) dob
belstenen, loterijloten en in 
Amerika op medicijnflesjes. 
In volgende eeuwen werden in 
ons land steeds meer heffingen 
zoals patentrecht, paspoorten, 
beursbelasting, omzetbelasting, 
kadaster etc. toegepast. Alle 
vervoersdocumenten zoals: factu
ren, vergunningen, certificaten, 
in- en uitvoer documenten etc. 
werden gewaarmerkt door mid
del van stempels of plakzegels. In 
januari 1972 maakte de 'Wet op 
de Belastingen van rechtsverkeer' 
een einde aan het zegelrecht. Ver
voersdocumenten worden nog 
steeds gestempeld dat geldt ook 
voor verificatie of andere vormen 
van controle door de staat. De 
enige overgebleven zegels in ons 
land zijn de tabaksaccijnszegels. 

Bestuur der Registratie en 
Domeinen, het register 
Een register voor de afdruk
ken van nieuwe - en herstelde 
zegelstempels geeft een schat 
aan informatie over de geschie
denis van een stempel, dat werd 
gemaakt en verstuurd naar 
betrokken kantoren. De titel is: 
Register voor de afdrukken van 
nieuwe en herstelde zegelstem
pels. Alle stempels, nieuw of 
hersteld, werden op deze manier 
officieel geregeld, verzonden en 
ter hand gesteld aan kantoren 
en personen, telkens gefiatteerd 
door Controleur, Ontvanger 
en Directeur der Registratie en 
Domeinen voor Zuid-Holland of 
door het Muntcollege. Het doel 
was om er documenten, akten 
of facturen mee te waarmer
ken. Met andere woorden het 
geldig of rechtsgeldig maken van 
documenten, vergunningen, etc. 

Vooral de controle van het juiste 
stempel en het versturen werden 
geregistreerd. Het boeloverk of 
register is uniek en vertelt de ge
schiedenis van het Proces-verbaal 
van de ontvangst der zegelstem
pels vanaf 1867 tot en met 1950. 
Het werd in 's-Gravenhage in 
1866 uitgegeven, zonder vermel
ding van het jaartal. 

Te zegelen 
November 1867, N1800. Het 
eerste stempel is een stalen con
trastempel, waarvan de afdruk 
hiernevens is gesteld, gericht aan 
den Directeur der Registratie en 
Domeinen voor Zuid-Holland. 
Verzonden bij opdracht van de 
Minister van Financiën door de 
Directeur van den Ontvanger en 
Controleur van het buitengewoon 
zegel en algemeen zegelkan
toor ter hand gesteld, om, als 
bestemd voor de provincie 
Utrecht aan den Directeur der 
Registratie en Domeinen in de 
provincie te worden verzonden. 
Was getekend door de Contro
leur, Ontvanger en Directeur, den 
vijfden november 1867. 

Stempelafdruk i 

Buitengewoon zegel 
De stalen zegelstempels van 
4'L cent, waarvan de afdrukken 
hiernaast zijn gesteld, zijn naar 

de Directeur der Registratie en 
Domeinen voor Zuid-Holland 
gezonden bij opdracht van het 
Muntcollege te Utrecht van den 6 
den December 1867, N529/4113, 
en op heden den elfden decem
ber 1867, door den Directeur van 
den Ontvanger en Controleur van 
het buitengewoon en Algemeen 
Zegelkantoor ter hand gesteld en 
bestemd voor Controleur van het 
Buitengewoon zegel te Amster
dam. 

Stempelafdruk 2 en 3 

Bijzonder is de manier van 
presentatie en opmaak in het 
register, dat spreekt 
over een stalen stempelafdruk 
dus een inktstempel (nat) als 
'opwaartsche' stalen zegelstem
pel en een 'inwaartsche' stalen 
stempel (droog). Een voorbeeld 
is met de 'opwaartsche' stalen 

zegelstempel (nat) gestempeld in 
het register met blauwe inkt en 
daaronder een afdruk op blauw 
papier met zwarte letters van 
het Muntcollege dat bestemd 
was voor burgerlijke akten te 
Maastricht. 

Nog leuker wordt het met de 
'inwaartsche' stalen zegelstem
pels die in 1897 al spraken van de 
vermelding van opcenten. 

Stempelafdruk 4 

Alle belastingkantoren en 
douaneposten hadden hun eigen 
merktekens om aan te geven dat 
de verschuldigde belasting was 
betaald. In het besproken 'Regis
ter' zijn deze belastingmerken 
verzameld. 

Tussen de vele afdrukken vallen 
twee stempels op door de bijzon
dere typografie. In een rond vlak 
met gestileerde golven staat de 
Nederlandse leeuw, geflankeerd 
door twee schepen met volle 
zeilen. De bovenste helft bestaat 
uit een tekstvak met de waarde 
van het stempel en daarboven 
de provincie-aanduiding, in het 
ene geval Noord-Holland, in het 
andere Zeeland. De stempel-
machine kon afdrukken maken 
variërend van ƒ 0,10 tot ƒ 9,50. 
De Zegelwet schreef voor dat for-
muheren in het midden moesten 
worden gestempeld, maar met 
deze stempelmachine was dat 
onmogelijk. 
Het stempel is in art déco 
ontworpen, de stijl die begin 
jaren '30 veel werd toegepast in 
de grafische kunst. Het stempel 
dateert van 1932. Het opvallende 
is dat daarvoor en daarna steeds 
traditionele ontwerpen werden 
gebruikt voor de fiscale zegels en 
- stempels. Het art déco-stempel 
is daarmee uniek en verdient een 
nader onderzoek. 



Stempelafdruk 5 

Vossen uitgenodigd het affiche 
te maken van de tentoonstel
ling 'Nieuwe stromingen in de 
beeldende kunst' in het Stedelijk. 
Hij stond zelf ook op dit affiche 
vermeld tussen de belangrijkste 
kunstenaars van dat moment. Een 
jaar later was hij een van de ini
tiatiefnemers voor 'Creatie', een 
'Vereniging tot bevordering van 
Absolute Kunst'. Vrij plotseling 
ging hij in 1957 weer figuratief 
schilderen. Tot zijn dood in 1963 
schilderde hij vooral landschap
pen. 

8.50 GLD 
a c h t g u l d e n 
v l j f l / g c o n ( 
don 19 COUI>ONBtUST»K 
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v i j l t i g L O n I 

Stempelafdruk 6 

Art décostempel Ontwerp André 
van der Vossen (toegeschreven) 

Er blijken fiscale zegels te be
staan met een identieke Neder
landse leeuw in art déco-stijl. (zie 
afb.) Van de zegels is bekend 
dat ze werden ontworpen door 
André van der Vossen. Mogen we 
concluderen dat het stempel ook 
door hem werd ontworpen? Het 
is in ieder geval aannemelijk. De 
kunstenaar was van 1917 tot 1933 
verbonden aan Joh. Enschedé 
en Zonen, de vaste drukker van 
officiële overheidspapieren. 
Bovendien staat vast dat hij de ze
gels voor de beursbelasting, het 
Kadaster en de omzetbelasting 
ontwierp (zie afb.). 

André van der Vossen werd op 26 
februari 1893 geboren te Haarlem, 
waar hij op i8-jarige leeftijd aan 
de School voor Bouwkunde, 
Versierende Kunsten en Kunst
ambachten begon. In 1917 trad hij 
aan als grafisch ontwerper bij de 
Haarlemse firma Joh. Enschedé en 
Zonen en maakte dat jaar zegels 
voor de beursbelasting. Deze zijn 
nog traditioneel vormgegeven. 
In 1926 ontwierp Van der Vossen 
een houtsnedeletter, die zeer 
modern was, maar een jaar later 
waren de kadasterzegels weer in 
de ouderwetse stijl, te vergelijken 
met de stempels in 'Ben vergeten 
register deel I'. In 1929 begon 
Van der Vossen te schilderen. Met 
succes, want tien jaar later had hij 
zijn eerste solotentoonstelling. 
Hij volgde de ontwikkelingen op 
het gebied van de moderne kunst 
op de voet en bezocht in 1947 en 
1948 de tentoonstellingen van 
Wassily Kandinsky en Paul Klee 
in het Amsterdamse Stedelijk 
Museum. Rond deze tijd ging hij 
zelf ook abstract schilderen. Vanaf 
1950 bracht de kunstenaar ieder 
jaar zes weken in Parijs door, waar 
hij helemaal onder invloed stond 
van de nieuwste kunstontwik
kelingen. In 1950 werd Van der 

In 1930 had Van der Vossen een 
serie kinderpostzegels ontwor
pen. In zijn werkkring bij En
schedé was hij ook al betrokken 
geweest bij het ontwerpen van 
zegels. In 1933 nam hij ontslag 
uit zijn vaste betrekking om zich 
volledig aan de kunst te wijden. 
Naast zijn vrije werk maakte hij 
postzegelontwerpen. (zie afb.) In 
1948 ontwierp hij opnieuw een 
set kinderpostzegels en in 1953 
werd hij gevraagd een 'waters-
nood'-postzegel te tekenen. Deze 

activiteiten leidden ertoe dat hij 
(ook in 1953) het docentschap bij 
de Dienst Aestetische Vormge
ving der PTT accepteerde. In 
1958 kreeg hij een prijs voor zijn 
'Europazegel', waarop een 'E' 
met een duif is samengebracht. 
Een jaar voor zijn dood maakte 
hij een ontwerp met de koelto
rens van de Staatsmijnen voor de 
postzegel van vier cent. 

Zoals vaak gebeurt, is de waarde
ring voor het werk van André van 
der Vossen na zijn dood alleen 
maar toegenomen. In 1992 was er 
een grote solotentoonstelling in 
het Stedelijk Museum Schiedam, 
een toonaangevend museum 
op het gebied van Nederlandse 
na-oorlogse kunst. Het Belasting 
& Douane Museum hoopt op 
termijn een expositie over het 
toegepaste grafische werk van 
André van der Vossen te kunnen 
organiseren, zodat u als bezoeker 
ook kunt kennismaken met zijn 
werk op miniformaat. Voor de 
meeste van u zal dit een uitgestel
de kennismaking zijn, omdat u 
in het verleden vast al zegels van 
Van der Vossen op uw correspon
dentie hebt geplakt zonder er al 
te veel bij stil te staan. 

Literatuur: 
Afdrukken van de zegelstem
pels uit het Register, Den 
Haag, 1866 
Prof dr. J. van der Poel, De ge
schiedenis van het Nederlands 
Fiscaal Zegel, Deventer, 1954 
Jonneke Fritz-Jobse en Frans 
van Burkom, Een nieuwe syn
these. Geometrisch-abstracte 
kunst in Nederland, 1945-
1960, Den Haag 1988 
Mariette Niemeyer, A.D. 
Bloemsma, Pieter Wetselaar, 
André van der Vossen (1893-
1963): dagboek in lijnen en 
kleuren, Schiedam, Stedelijk 
Museum Schiedam, tent. cat. 
1992 
Prof dr. J. van der Poel, 
De geschiedenis van het 
Belastingzegel, commentaar 
op R.Symoens, Le droit de 
timbre en Belgique, uitgave 
van de Revue der registratie en 
domeinen 

Stempelafdruk 7 



Opgaven voor deze rubriek 
in het novembernummer 
2009 (verschijnt 10 novem
ber 2009) moeten uiterHjk 
op I oktober 200g in het 
bezit zijn van de redactie van 
'Filatelie', Postbus 84, 
3645 ZK Vinkeveen of op die 
datum per email (filatelie© 
kpnmail.nl) zijn ingezonden. 

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

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

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

I tot en met 4 oktober: 
Capelle aan den IJssel. Jubi
leumtentoonstellin ,̂ georga
niseerd door filatelistenver
eniging IJssel en Lekstreek. 
Trefterp, Marsdiep i. Ope
ningstijden: op alle dagen 
van 1017 uur. Informatie: 
telefoon 0104508474. 

= 10 oktober: 
= Coevorden. Eenlcadertentoon

stelling ter gelegenheid van 
^ het vijftigjarig bestaan van 
" de Philatelistenvereniging 
^ CoevordenHardenberg e.o. 
'■^ SG De Nieuwe Veste, Van 
^ Heeckerenlaan 2. Handel, 
^ verzamelbeurs, jeugdboek, 
" veiling en aparte veiling 
2 voor de jeugd. Uitreiking 
^ prijs van de fotowedstrijd 

'Jong en oud' in de vorm 
Ä T O ^3n een foto als persoonlijke 
w / m postzegel. Velle^es a 10 stuks 

verkrijgbaar. Openingstijden: 
van 10 tot 16 uur. Informa
tie: Jan Bakker, telefoon 
0523260051 of per email 
(jbakker^cdsdeiuieksla .̂nl). 

16,17 en 18 oktober: 
Apeldoorn. Postex 200g, 
postzegelshow georgani
seerd door de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegel
verzamelaars NVPV. Ame
ricahal, Laan van Erica 50. 
Vieringjubilea 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. 

concurrentieklasse zijn nog 
welkom in alle klassen (tot i 
augustus 20og). Openingstij
den: op vrijdag 6 en zaterdag 
7 november van 10 tot 17 uur 
(officiële opening: vrijdag 16 
uur), op zondag 8 november 
van 10 tot 16 uur. Informatie: 
J. van den Bosch, telefoon 
0434592037 (email: udbo
hand@planet.nl). 
46 december: 
Monaco. MonacoPhil 200g. 
Club de Monte Carlo, Musee 
des Timbres et des Monnaies, 
11 Terrasses de Fontvieille, 
Monaco. Traditionele expositie 
'100 Philateletic Rarities' met luxe 
cataloflus. Collectieve expositie 
opgedragen aan de BelgischeJila

Gezellig rondsnujfclen en euen bijpraten tijdens de Postex 

21 tot en met 25 oktober: 
Rome (I). International 
Festiual oJFPhilateli), filatelie
festival georganiseerd door 
Poste Italiane i.s.m. drie 
grote landelijke filatelistische 
organisaties. Palazzo dei 
Congressi. Informatie: Poste 
Italiane Filatelia, Piazza 
Dante 25, 00185 Rome 
(Italië) of de speciale website 
(u;u;u).itolio2oog.it). 
23,24, 25 oktober: 
Sindelfingen (D). 27e Inter
nationale ßriefmarkenboerse. 
Gratis entree. 
31 oktober: 
Monster. Jubileumtentoonstel
ling ter gelegenheid van het 
55jarig bestaan van de PV 
Monster. Themapark De 
Westlandse Druif, Vlotlaan 
535. Thema's: Westland, 
druiven, etc. Jeugdboek met 
I miljoen postzegels, handel, 
taxatie van postzegelverza
melingen. Openingstijden: 
van 9 tot 17 uur. Informatie: 
N.J. Keijzer, telefoon 0174
241740. 
6, 7 en 8 november: 
Klimmen/Voerendaal. 39ste 
Limphilex, 'Limburg Bijzon
der'; tentoonstelling (cate
gorie 3), georganiseerd ter 
gelegenheid van het 35jarig 
bestaan van Philatelisten 
Vereniging 't Fakteurke. 
Gemeenschapshuis 'Op d'r 
Plats', Houtstraat 25. Flan
del, jeugdhonk, ruilbeurs, 
veiling en lezingen. Thema's 
o.a. ijsvogel en schutterij 
(500 jaar). Speciale envelop 
met ijsvogelzegel en/of 
schutterijzegel en met of
ficieel gelegenheidsstempel 
verkrijgbaar. Entree gratis, 
catalogus 5 euro. Aanmel
dingen voor Erehof en 

telie op het 'winged wheel'gebied, 
hetgroene 1 c Mediallon type, 
Belgische maritieme postgeschiede
nis, beunjsstukkcn, en essays van 
Belgische postzegels 18491949, 
Gefi'ankeerde Belgische enueloppcn 
naar buitenlandse bestemmingen 
tijdens de regeringsperiode uan 
koning Leopold I en de postale 
geschiedenis van de Lado Enclave. 
Meer injormatie op de speciale 
ujebsite (ujujuj.monacophil.cu). 

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, 4461NH Goes, telefoon 
0113227945. 
2 en 3 april 2010: 
Gouda. Internationale Brieuen
beurs 2010, thema Rusland. 
Info: u)U)u;.brievenbeurs.com. 
27 tot en met 31 oktober: 
Johannesburg (ZuidAfrika). 
Joburg 2010, internationale 
postzegeltentoonstelling 
annex 23"" Afiican Internatio
nal Stamp Exhibition. Hall 1 
van het Sandten Convention 
Centre. Ca. 1.500 kaders, 
Erehof, expositie van mate
riaal uit de archieven van de 
ZuidAfrikaanse posterijen, 
ca. 100 handelarenstands. 
Openingstijden: nog onbe
kend. Informatie: P.O. Box 
412505, Craighall, 20024 
(ZuidAfrika), email inJo(ó) 
joburg20iostampshou).co.2a of 
via de website (u)U)U).joburg
2010stampshouj.co.2a). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

7 oktober: 
Noordwijk Binnen. De Wie
ken, Wassenaarseweg 5,13.30
17. Telefoon 0713614198. 
10 oktober: 
Coevorden. De Nieuwe Veste, 
Van Heeckerenlaan 2,1016. 
Telefoon 0523260051. 
Dromen. Open Hof, De Zuid 
1,13301630. Telefoon 0321
314305. 
Spijkenisse. Partycentrum M. 
en E. Molenaar, SlauerhofF
straat 4, ioi6. Telefoon 
0181643045. 
11 oktober: 
Boxtel. Vmbocollege, 
Baanderherenweg 2,1013. 
Telefoon 0411673775. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773820064. 
Winschoten. Tromplaan 
86,1016. Telefoon 0597
592676. 
IJmuiden. Buurtcentrum De 
Spil, Frans Halsstraat 29,10
13. Telefoon 0641739966. 
Zeist. Graaf Adolflaan Ker
kebosch bij CCZ, 1015.30. 
Telefoon 0653344840. 
16 oktober: 
Leiden. Buurthuis 't Spoortje, 
Bernhardkade 10.1921.30. 
Telefoon 0715611719. 
17 oktober: 
Aalsmeer. Parochiehuis, Ger
berastraat, 9.3015. Telefoon 
0297343885. 
Leeuwarden. De Schakel, 
Havingastate 7, Camming
haburen, 915. Telefoon 
0582662932. 
Steenwijk. De Meenthe, Sta
tionsplein 1,1015. Telefoon 
0521515835. 
18 oktober: 
Den Haag. Van der Valk 
Bijhorst, Zijdeweg 54.1017. 
Telefoon 0306063944. 
Haarlem. Casca de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
1115.30. Telefoon 023

5334252
20 oktober: 
Hengelo. Hotel Van der Valk, 
Bornseweg400, 09.3016. 
Telefoon 05050333926. 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burg. Slotnraaker de Bruine
weg 272, vanaf 141430. Tel 
0243974654. 
23 oktober: 
Alkmaar. Clusiuscollege, 
Drechterwaard 14,1016. 
Telefoon 0725111325. 
24 oktober: 
Alkmaar. Clusiuscollege, 
Drechterwaard 14,1016. 
Telefoon 0725111325. 
Assen. De Open Hof, 
Sleutelbloemstraat i, 1016. 
Telefoon: 0504092874. 
Zeewolde. De Sfinx Flevoweg 
69,1017. telefoon 0341
426049. 
25 oktober: 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 1016. 
Telefoon 0206942002. 
Haarlem. Van der Valk Haar
lemZuid, Toekanweg 2.10
17. Telefoon 0306063944. 
St.Maartensbrug. Dorps
huis De Uitkijk, Maarten 
Breetstraat i, 1015. Telefoon 
0224531595. 
Wijk bij Duurstede. Viking
hal, Karolingersweg 234,11
15.30. Telefoon 0622650760. 
26 oktober: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burg. Slotnmaker de Bruine
weg 272, vanaf 191930. Tel 

0243974654. 
31 oktober: 
Almere. De Meergronden, 
Marktgracht 65,1015. Tele
foon 0365341427. 
HardinxveldGiessendam. 
Hervormd Centrum, Talma
straat 9,1016. Telefoon 
0620111834. 
Purmerend. De Nieuwe 
Tuinbouw, Purmerenderweg 
167,1016. Telefoon 033
4943265. 
I november: 
Rotterdam. Rotterdam 
Airport Hotel, Vliegveldweg 
5961.1017. Telefoon 030
6063944. 
Winterswijk. Zalencentrum 
Wamelink, Wooldseweg 71, 
1016. Telefoon 0543512024. 
4 november: 
Noordwijk Binnen. De 
Wieken, Wassenaarseweg 
5,13.3017. Telefoon 071
3614198. 
6 november: 
Leiden. Buurthuis 't Spoor
tje, Bernhardkade 10,19
2130. Telefoon 0715611719. 
7 november: 
Vlissingen. Mensa Campus 
De Ruyter, Van Hogendorp
weg 58a, 1017. Telefoon 
0118464109. 
Wapenveld. Senioreninloop
centrum, Nachtegaalweg 
48,1317. Telefoon 038
4479883. 
8 november: 
Alkmaar. Clusiuscollege, 
Drechterwaard 14,1016. 
Telefoon 0725333906. 
Boxtel. Vmbocollege, 
Baanderherenweg 2,1013. 
Telefoon 0411673775. 
Venlo. Zalencompl. LimianZ, 
Kaldenkerkerweg 182b, 10
13. Telefoon 0773820064. 
14 november: 
Drachten. Fries Congrescen
trum, Oprijlaan3, 09.3016. 
Telefoon 05050333926. 
Huizen. Het Visnet, De Ruy
terstraat 7,1016. Telefoon 
0355310865. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

22 september: 
Verjaardagspostzegels; vel met vijf 
verschillende gegomde zegels 
van 44 cent en een velletje met 
vijfverschillende zelfldevende 
zegels van 44 cent; 
I oktober: 
Persoonlijke postzegel 'Dag van 
de Postzegel'; velletje met tien 
identieke zelfklevende post
zegels van 44 cent; 
I oktober: 
Honderd jaar gemotoriseerde 
luchtvaart in Nederland; velletje 
met tien verschillende ge
gomde postzegels 44 cent. 
3 november: 
Kinderpostzegels 200g; postze
gelvelletje met zes verschil
lende gegomde postzegels 
van 44422 cent; 
17 november: 
Deccmberzegels 200g; tien ver
schillende zegels in een vel
letje met twintig zelfklevende 
postzegels van 34 cent. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082, 2518 AD 
's Gravenhage, telefoon: 070
3307500 
Infolijn: 0703307575 

http://kpnmail.nl
mailto:udbohand@planet.nl
mailto:udbohand@planet.nl
http://2010stampshouj.co.2a


Fax 0703608926 
Internet www muscom nl 
Openingstijden dinsdag t/m 
vrijdagvan 1017 uur, 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/m 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 bestuderen 
U kunt het materiaal in het 
depot alleen op afspraak 
bezichtigen In september is 
er geen onderzoeksdag, m 
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 mcrl(elens(a)muscom nl of 
hu£iueen@mus[om nl 

Bibliotheek 
De bibliotheek van het Mu
seum voor Communicatie is 

na telefonische afspraak met 
mevrouw Spiekman (070
3307570, in de ochtend) te 
raadplegen 

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibhotheek is 24 
uur per dag bereikbaar' Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibhotheek in Baarn 
met 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 nbjv 
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 
(bibliotheek@iknbfnl) 

De Bondsbibhotheek een 
surfbezoekje waard' 

SAMENSTELLING KEES VERHULST, POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG E MAIL k verhulsHpziggo nl 

Postex 
Het IS oktober en de Postex 
IS weer in aantocht Dit jaar 
wordt de Postex voor de 
elfde keer georganiseerd 
Ook is er weer een stand van 
TNT Post aanwezig, waar de 
persoonlijke beurspostzegels 
kunnen worden aangeschaft 
die lainnen worden voorzien 
van diverse bijzondere post
stempels die tijdens Postex in 
gebruik zijn Helaas zijn de 
afbeeldingen bij het ter perse 
gaan van dit nummer van 
Filatelie nog met bekend Er 
verschijnen stempels van 
Postex (beursstempel) 
25e Dag van de Jeugdfilatehe 
48e Dag van de Aerophilatehe 
Dagtekeningstempel Apel
doorn I 

50pIusbeurs 
Vorige maand werd in Utrecht 
de 50plusbeurs gehouden 
Van 16 tot en met 20 sep
tember werd in Utrecht daar 
een bijzonder poststempel 
(gebruikt met een afbeelding 
van een zonnebloem 

^^oSseV^' 

Negen negen negen 
Op g september 2009 (og09
09) l<wamen er weer leuke 
cijfercombinaties voor in 
de dagtekeningstempels 
Als we de cijfers uit de 
datum combineren met de 
uuraanduiding negen uur, 
levert dat heel wat negens op 
In Duitsland komt ook nog 
eens de postcode voor in het 
dagtekeningstempel Erfiirt 
levert de postcode met de 
meeste negens 

Van de oude stempel 
In Nederland kennen we in 
de dagtekeningstempels het 
Stempelnummer Zo kwam 
ik een oud model stempel 
'sGRAVENHAGE nr 9 
tegen en in Amsterdam een 
nieuw model nr 99 In de 
nieuwe stempels wordt voor 
de maand "SEP" gebruikt 
in plaats van een cijfer 9 en 
daardoor is het minder leuk 
met die nieuwe stempels 

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

Alle abonnees  of ze dit blad 
nu via een aangesloten ver
eniging ontvangen, dan wel 
individueel op ons blad zijn 
geabonneerd  kunnen voor
delig m 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) Opeen 
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, met 
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) m de ad
vertentie is verplicht Alleen 
abonnees van Filatelie mogen 
een kleine annonce plaatsen. 
Plaatsing onder nummer 
kost vier euro extra. 

AHENTIE! 

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

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

■ ■ 
■ I ■ ■ 
■ I 

■ I ■ ■ ■ ■ ■ 

lil 
n 

I 
i 10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.;o euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye m 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 m behandeling 
genomen. Sluitingstermijn minimaal vier weken voor het 

Ten name van verschijnen van'Filatelie'. 
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Overz icht van v e r e n i g i n g e n die bij het m a a n d b l a d Filatelie zijn a a n g e s l o t e n 

Landelijke secretariaten: 
NVPV; K. Schokker, Bovenweg 
249,1834 CN Sint Pancras, 
telefoon 0725626095, 
■•JklaasschoI(ker@m)pvnl. 
FedEratie I.V. Philatchco: Zwaard

vegersgaarde 130132, 2542 
TH Den Haag, telefoon 070

3663465, secretaris; J.Th.M. Bon

garts, Poihaarweg 38A, 7721DX 
Dalfsen, telefoon 0529432286, 
i'titilioti(fflhomE.nl. 
De Globe. A. van Reenen, Aagje 
Dekenweg 57, 3906 WK Veenen

daal, telefoon 0318517757, 
■• secTetans(g)fidtj\abe.nl. 
Jeu,gdFilütcIie Nederland: Kees 
Mulders, Boutenslaan 185, 
5654 AN Eindhoven, telefoon 
0654918922, Kjfii(!DcKello.nl. 
Ned. Ver. Voor TKematische Filatelie: 
J.C. van Duin, Berglustlaan 84, 
3054 BK Rotterdam, telefoon 
0104610573. 

Aalsmeer: 
P.V. Aalsmeer; M. Mijwaart, 
postbus 249,1430 AE Aalsmeer, 
telefoon 0297321656. 
De Achterhoek: 
FV 'De Globe', J.J.M. Spekschoor, 
De Haare 3, 7136 MH Ziewent, 
telefoon 0544351848, 
t*'secretans3lobeacHterhoek(a)gmail.com. 
Albiasserdam: 
P.V. De Posthoorn, A. Treure, 
Plantageweg 39, 2951 GN Albias

serdam, telefoon 0786930004. 
Alkmaar: 
NVPV; K. Schokker, Bovenweg 
249,1834 CN Sint Pancras, 
telefoon 0725626095, 
^Jklaasschokker^nupualkmaar.nl. 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, telefoon 0546

861525, '•b.karschglhccnct.nl. 
Almere: 
VPVA Almere; mw. E.M. Slokker, 
Kreeftstraat 37,1317 KP Almere, 
telefoon 0365341427. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; L.L. Louwerse, Kon. 
Wilhelminastraat 51, 2811 TT 
Reeuwijk, telefoon 0182395103. 
Altena: 
NVPV; mw. A. Sprangers

Bakkenes, Provincialeweg N 
128, 4286 EE Almkerk, telefoon 
0183403952. 
Amersfoort: 
AFV; G.A. Montfrooy, Alberikpad 
23, 3813 KT Amersfoort. 
Amstelveen: 
PVAmstelueen; J.M. Korver, Sa

turnus 25,1188 EB Amstelveen, 
telefoon 0206435403. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij, Hayavan 
Somerenlaan 50,1187 RB Am

stelveen, telefoon 0206405039. 
Hollandia; E.F. Nagel, Reijer 
Spreijstraat 12,1391 GA Abcoude, 
telefoon 0294283962. 
AV'De Philatelist'; A. Springer, De 
Oeverlander253,1441 RE Purme

rend, telefoon 0299421957. 
ASV Shell Filatelie; J.E. Holewijn, 
Shell International Chemicals BV, 
Postbus 38000,1030 BN Amster

dam, telefoon 0206302006. 
PVWAFilatehe; ER. Brugman, 
Dissel 39,1141 ZM Monnicken

dam, telefoon 0299654163. 
FV 'Statuut 80'; wnd secr.H.L.M. 
van der Palen, Remmerdenplein 
70, n o 6 AH Amsterdam, tele

foon 0206973310, 
iihlmi;dpalen@hotmail.com. 
AmsterdamNoord: 
PV AmsterdamNoord; mw. Th. 
DonkerLans, Adriaan Loosjes

straat 55,1035 XR Amsterdam, 
telefoon 0206311073. 
Apeldoorn: 
NVPV, mw G. DrostStok, 
Schópenhauerstraat 113, 7323 

LV Apeldoorn, telefoon 055

3667445,  j drost28@chello.nl. 
FV 'De Globe'; A. Maas, Klomp

straat 29, 7311 CR Apeldoorn, 
telefoon 0555223655, 
[•~arendmaas@)daxis.nl. 
Appingedam: 
PVAppin^edam; R. Bos, Abel 
Eppenstraat 151, 9902 HG Appin

gedam, telefoon 0596627625, 
MRemtbos@home.nI. 
Arcen: 
PV Arcen; mw. M. Schuurmans, 
Maasstraat 51b, 5944 CB Arcen, 
telefoon 0774731610. 
Arnhem: 
FV 'De Globe"De Vierstroom'; J.E. 
Huiskes, Winschotenstraat 41, 
6835 AS Arnhem, telefoon 026

3231678, i*j_huiskes{a)hetnet.nl. 
Assen: 
WPV Assen; Y. Postuma, Volmach

tenlaan 8, 9331 BL Norg, telefoon 
0592612413. 

Baam: 
PVBaarn; A.C. Engelberts, Le

pelaarstraat 20, 3742 XP Baam, 
telefoon 0355416496. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; mw. E. Turnhout, 
Goudenstein 149, 3772 LC Bar

neveld, telefoon 0342415311, 
'• turnhoutmeulbroek(j)plonet.nl. 
Bergen(NH): 
PV NoordHolland; J. Oostveen, 
Luiveland 26,1861JD Bergen 
(NH), telefoon 0725896190. 
Bergen op Zoom: 
PV'Onderlin,g Contact'; mw. J.E.M. 
BeijerVermeulen, Schoolstraat 
17, 4611 MD Bergen op Zoom, 
telefoon 0164234576. 
FV 'Delta Oost'; T. van Esch, Ura

nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, telefoon 0164250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV'De Globe'; mw. H. vanDeyzen, 
Koningstraat 14, 6644 KK Ewijk, 
telefoon 0487523088. 
Beverwijk: 
KPC Beuerujijk; R.v.d. Runstraat

Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 VJ 
Beverwijk, telefoon 0251224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV 'Het Postmerk'; A.G. van den 
Brink, telefoon 0306375200. 
Blitterswijck: 
FV De Maasdorpen; I.H.M. Min, 
Heuvelstraat 14, 5801 CS Venray, 
telefoon 0478515220, 
• idem in@oran,ge.nl. 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatelico, J. Dieben, Jacob Ma

rislaan 29, 2182 MA Hillegom, 
telefoon 0252520420. 
Bodegraven: 
NVPV; D. Verwoerd, Hoefslag 40, 
2411WB Bodegraven, telefoon 
0653260579, 
iueru)oerduanu)ijk®cosema.nl. 
Borne: 
NVPV; C.H. Meijer, De Schöppe 20, 
7609 CB Almelo, telefoon 0546

864988, •cor.meijer@)hccnet.nl. 
Boskoop: 
NVPV; J. de Zwijger, Wilgenhorst 
51, 2742 DD Waddinxveen, 
telefoon 0182616946, 
•jandezujijt)er@tiscali.nl. 
Boxmeer: 
PHV Boxmeer e.o.; H. Bokhorst, 
De Acacia 18, 5831 SH Boxmeer, 
telefoon 0485573000. 
Boxtel: 
WBV; J.A.C. Schüller, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, telefoon 0411

673775
Breda: 
PV Breda; wnd. D.G.M. Touw, 
Somerweide 14, 4824 EW Breda, 
telefoon 0765418419. 
Brielle: 
NVPV; H.G.T.M. Overbeek, Sluys

straat 14, 3237 AT Vierpolders, 
telefoon 0181415640. 
Bruinisse: 

PV Bruinisse; A.B. van der Wek

ken, Mast 70, 8081 NE Elburg, 
telefoon 0525684841. 
Brummen/Eerbeek: 
FV'De Globe'; C.W. Stolk, Ruygen

bosweg 55, 6961GT Eerbeek, 
telefoon 0313650802. 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum & 
Omstreken; O. Louw, Brinklaan 
152,1404 GX Bussum, telefoon 
0356933132. 

Capelle a/d IJssel: 
FVIJssel&Lekstreek; J. Alberts, Ot

tergracht 17, 3064 LN Rotterdam, 
telefoon 0104508474. 
Castricum: 
PVCastricum; M.J. Kramer, Roo

seveltlaan 43,1902 DJ Castricum, 
telefoon 0251657751. 
Coevorden: 
PVCoeuordenHardenber^ e.o.; mw. 
J.M. DalesBoxem, Oude Gracht 
3, 7741 ED Coevorden, telefoon 
0524516024, 
■i'andrejanet.dales{5)online.nl. 

Doljsen: 
P.V 't RaedthuijsDolfsen e.o.; J. 
Schoemaker, Magnolialaan 9, 
7711 LX Nieuwleusen, telefoon 
0529484061. 
Delden: 
PC Delden; N. Delfos, Hooyerinks

plein 2, 7491 DP Delden, telefoon 
0743763272, 
'"idelfosblusse(5)planet.nl. 
Delft: 
WP Delft; J.C. van Muiswinkel, 
A. van Schendelplein 71, 2624 
CR Delft, telefoon 0152564838, 
• hansmuis@jciianmuisu;inkel. 

speedlinq.nl. 
Delfzijl: 
PV 'De Fiuel'; R.A.M. Peters, 
Eemskanaal ZZ12 A, 9936 AM 
Farmsum, telefoon 0596567183, 
■»riidi.en.corri|@kpnplanet.nl. 
Deventer: 
NVPV; J.D. Portier, De Pas 46, 
8121 GROIst, telefoon 0570

562646, •ijportier@home.nl. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; P. A. van Diemen, 
Ouddiemerlaan 73, i i i i GV Die

men, telefoon 0206995314. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Dieren, 
telefoon 0313421220. 
Dinxperio: 
FV'De Globe'; L.A. Hagers, Bos

manslaan 57, 7ogiVX Dinxperio, 
telefoon 0315655010. 
DoesburgHengelo (GId): 
FV 'De Globe'; J.F. van Ushen, Aca

ciastraat 26, 6982 AR Doesburg, 
telefoon 0313474317. 
Doetinchem: 
FV 'De Globe'; W. Verschoor, Bra

sem 168, 7008 BN Doetinchem, 
telefoon 0314393676. 
Dordrecht: 
FV 'De Dordtse Posfjo^er'; R.C. Vos, 
Van Slingelandüaan 20, 3311 
DS Dordrecht, telefoon 078

6146165, 'luos.liiyten(a)i2moue.nl 
Drachten: 
PV Drachten; mw. E. Terpstra

Meijers, Slinge 35, 9204 KK 
Drachten, telefoon 0512521562. 
Driebergen: 
FV 'Stichts Oucrkuiartier'; A.J. Kop

mels, Julianaweg 15, 3941 DK 
Doorn, telefoon 0343415098, 
•adenada@het.nl. 
Dronten: 
PV Dronten e.o.; mw. A.P. 
SchippersHooglugt, De Fazant 
19, 8251 MP Dronten, telefoon 
0321313329. 
Drunen: 

PV 'Philatron'; A.C.G. van Noort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 
telefoon 0416373144. 
Druten: 
FV'De Globe'; B.K.E. van der 
Zande, Burg. Bruinemanstraat 
27 B, 6651WV Druten, telefoon 
0487514956. 
Duiven/Westervoort: 
FV 'De Globe'; B.W. van Vliet, dr. 
Schaepmanstraat 37, 6931 DM 
Westervoort, telefoon 026

3118740. 

Echt: 
PhilatelistenVerenyma Echt; W 
Utens, Molenweg 19, 6049 GA 
Herten, telefoon 0475330788. 
PhVGelreGulick/Echt; Vic Bours, 
Irenelaan 6, 6114 BS Susteren, 
telefoon 0464492604. 
EdamA'olendam: 
P.V. 'Euopost'; L.P.C. Smits, J.M. 
Osterlinghstr. 34,1135 ED Edam, 
telefoon 0299372017. 
Ede: 
FV 'De Globe'; G. Radstaat, Wil

terdinkstraat 22, 6712 EC Ede, 
telefoon 0318638634, 
'i5.radstaat@hccnet.nl. 
Eindhoven: 
EFV; H.J. Hofstede, Van Galen

straat 17, 5694 CD Son en Breu

gel, telefoon 0499 476414. 
Eist: 
FV 'De Globe"De Vierstroom'; J.E. 
Huiskes, Winschotenstraat 41, 
6835 AS Arnhem, telefoon 026

3231678, •j_huiskes@hetnet.nl. 
Emmeloord: 
IVPhilatelica; J. Gerbens, Noord

zoon 48, 8316 CJ Marknesse, 
telefoon 0527201960, 
«j.5erbens@planet.nl. 
Emmen: 
P.V. Emmen; A.K. Bos, Achter

kamp 10, 7761 DRSchoonebeek, 
telefoon 0524531750. 
Enkhuizen; 
IVPhilatelica; R.W. Reijngoud, 
Exterpad 21,1601 RB Enkhuizen, 
telefoon 0228314038. 
Enschede: 
EPV W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, telefoon 
0534281221. 
Epe: 
NVPV; wnd. W.C. Lokker, Dokter 
Mijsstraat 9, 8162 GK Epe, 
telefoon 0578614570. 

Geleen: 
WPV 'De Philatelist'; J.J. Berezin

ski. Wijngaardstraat 16, 6181 GE 
Elsloo, telefoon 0464375490, 
'•Jean.bere21nsk1@hotma1l.com. 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoeree/Ouerflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
telefoon 0187611542. 
Goes: 
FV 'De Bevelanden'; J.A. Grim

minck, VogeIzangsweg42, 4461 
NH Goes, telefoon 0113227945. 
Goor: 
NVPV; H.G. Lammersen, van 
Eedenstraat 42, 7471 ZR Goor, 
telefoon 0547273033. 
Gorinchem: 
PVGormchem e.o.; W. Bok, Over

heicop 30, 4145 KT Schoonre

woerd, telefoon 0345611614, 
■ p.u.^orinchem @kpnplanet.nl. 
Gouda: 
WPV Gouda, mw. E.J. Binee, Ros

sinistraat 20, 2807 HK Gouda, 
telefoon 0182525327. 
'sGravenhage: 
HPhV; L.H.J. Oosterloo, Benvenu

tolaan 8, 2253 AH Voorschoten, 
telefoon 0715722702. 
Philotelica Den Haa^; J. Ritter, 
Kamillestraat 30, 2565 RC Den 
Haag, telefoon 0703681412. 
PC 'De Kring'; W. Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM Den 
Haag, telefoon 0703297787. 
PV 'Vredestem'; P.W. van de Nes, 
Rietvoorndaal 160, 2553 NN Den 
Haag, telefoon 0703976965. 
Groningen: 
IV Philatelica; D. Roosjen, Mezen

laan 13, 9753 HX Haren (GR), 
telefoon 0505344229. 

PV Groningen; J.P.A. Tolsma, Phil. 
Centrum, Emmast raa t5 , 9722 
EW Groningen, telefoon 050
5018234. 

H 

Haarlem: 
IVPhilatelica; mw I. Warmerdam, 
Leuvenstraat 3,, 2034 RP Haar

lem, telefoon 0235364285. 
HFV 'Op Hoop uan Zegels'; L.A. 
Koelemij, postbus 6236, 2001 HE 
Haarlem, telefoon 0235244520. 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer; mw. M. van 

( DitzhuyzenAIbarda, Dorsers

i straat79, 2151CG NieuwVen

I nep, telefoon 0252673134. 
j HalfwegZwanenburg: 

PZV S.PA.; J.C. van der Bijl, Hout

rijkstraat 9,1165 LL Halfweg, 
telefoon 0204974024. 
Harderwijk: 
PV Harderunjk en Omstreken; W.C. 
Willemse, Bosboom Toussainstr. 
5, 3842 ZZ Harderwijk, telefoon 
0341413653. 
HardinxveldGiessendam: 
PV 'De Philatelist'; A.C.J, van 
Baaren, De Buurt 45, 3372 DB 

I BovenHardinxveld, telefoon 
0184618112, 

> *iarjanuanbaaren@planet.nl. 
I Heemskerk: 
I PV Heemskerk; H.W. van Zon, 

Frankrijklaan 59,1966 VC 
i Heemskerk, telefoon 0251

233894. 
Heerenveen: 
PV Heerenueen; D.S. Salis, Toellan 
II, 8447 DZ IIeerenveen, telefoon 
0513626073, •dsalis@planet.nl. 
Heerhugowaard: 
PHVHeerhugoicaard e.o.; mw. L.J. 
Folkers, Bloemaertlaan 11,1701 
VH Heerhugowaard, telefoon 
0725715665. 
Heerlen: 
PV Heerlen e.o.; mw. C.H. Wolsing

Grens, Promenade 267, 6411 
JJ Heerlen, telefoon 0455717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Linden, 
Atlas 42, 5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
FVDen Helder; L.J. Hordijk, Rozen

straat II, 1782 MS Den Helder, 
telefoon 0223693101. 
Hellevoetsluis: 
PV Hellevoetsluis; J.J. Koppenol, 
Handlog 6, 3224 PG Hellevoet

sluis, telefoon 0181322699. 
Helmond: 
F.V. 'De Helmueste', Helmond en Om

streken; T.A.J. Leijten, Eikenwal 15, 
5706 LJ Helmond, telefoon 0492

534793, '■ t.le1jten2@chcllo.nl. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV; J.S.P van de Ruit, 
Lod. van Nassaustr. 3, 3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (O): 
NVPV; B.E. Sauerwald, Scherphof

landen 8, 7542 CM Enschede, 
telefoon 0534763473. 
*sHertogenbosch: 
'sHertogenbossche FV; Marren Til

stra, Braspenninglaan 12, 5237 
NK'sHertogenbosch, telefoon 
0736423064, 
■«Sccretansh/u @kpnplanct.nl. 
Heusden: 
PV'Black Penny'; M.L.H. Verharen, 
Herptseweg 27, 5256 NN Heus

den, telefoon 0416661606. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; M. Versteeg, Sta

ringlaan 38,1215 BS Hilversum, 
telefoon 0356216749. 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica; Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FV Hoekscheuïaard; M. van Aalst, 
Roerdompweg53, 3263 AJ Oud

Beijerland, telefoon 0186619590. 
Holten: 
NVPV; J.C. Bogaard, Churchill

straat 141, 7451 ZE Holten, 
telefoon 0548362398. 
Hoogeveen: 
PC Hoogeveen; H.J. Ruiter, Satellie

tenlaan 18, 7904 LP Hoogeveen, 
telefoon 0528263259. 
HoogezandSappemeer: 
PHV HoogezandSappemeer; T.H. 
Nienhuis, Van Limburg Stirum

laan 19, 9602 GN Hoogezand, 
telefoon 0598321282. 

mailto:dpalen@hotmail.com
mailto:drost28@chello.nl
mailto:MRemtbos@home.nI
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Hoorn; 
NVPVqfd. WESf-Friesland; H.I. van 
der Meulen, 't Roems g, 1616 PN 
Hoogkarspel, telefoon 0228-
561828. 
Philatehca Hoorn e 0.; W.E. Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV Hoorn, 
telefoon 0229-230322. 
Huilen: 
Posteejeluercniginä Huizen en 
Omstreken, G.J. Visscher, Co 
Bremanlaan 26,1251 HV Laren, 
telefoon 035-5387550, 
•ä)uisi23(a)xs4all nl. 

K 

Kampen: 
IVPKilatehccI.G.Fidder,Gal-
Iestraat43, 8266 CV Kampen, 
telefoon 038-3315968. 
Katwijk: 
PV KatiBijk/Rijnsburij, M. te Ni|en-
huis, Oranjelaan 17, 2231 DE 
Rjjnsburg, telefoon 071-4027446. 
Kerkrade: 
EKPV, B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH Kerk
rade, telefoon 045-5415088. 
Klimmen: 
PhVtFakteurke', H.J. Raes, 
Schalenboschweg37, 6343 ED 
Klimmen, telefoon 043-4592797, 
• harri|racs@)planct nl 

L 

Langedijk: 
IV Philatelico; S. Ligthart, Anna 
van Saksenstr. ig, 1723 KR 
Noord-Scharwoude, telefoon 
0226-313764. 
Leerdam: ' 
NVPV, A. Versluis, De Waterloop ^ 
27, 4141 rv Leerdam, telefoon 
0345-616960, 
t̂ uersluis a(5)u;orldonhne nl. 
Leeuwarden: 
VPV 'Fneslond', mw. H. van de 
Witte-Bosch, Büterhoeke 17, 
9041 AA Berlikum, telefoon 05r8-
461632, ^uj.uduJitte(3)pianet nl. 
Leiden: i 
IVPhilatelito, Rob L.G. Hogenelst, 
Nassaulaan 80, 2382 GP Zoeter-
woude, telefoon 071-5895337, 
'-•.hoflen877@20nnet.nl 
LWPV; W. Groenewegen, Roer
dompstraat 12, 2352 CL Leider
dorp, telefoon 071-5891334. 
Leiderdorp: 
PV Postaumaat, H.A. Wolf, Anna 
van Burenstraat 25, 2351 RM Lei
derdorp, telefoon 071-5893209, ' 
î secretarisgipostaumaat nl 
Lekkerkerk: , 
E N.PV., I. de Bruin, Hoge Park 
24, 2923 VN Krimpen a/d Ussel, j 
telefoon 0180-513348. 
Lelystad: 
AV 'De Philatelist'; W.L. Wolschrijn, 
Karveel 56-80, 8242 CR Lelystad, 
telefoon 0320-221803. 
Leusden: ! 
VPZV 'De Loupe'; Dick Klaassen, 
Hoefijzer 31, 3833 XA Leusden, 
telefoon 033-4g46i25, 
[sJdeloupe(5)hccnet nl 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G.G. Wissenburg, 
Deugenweerd 18, 7271 XT 
Borculo, telefoon 0545-272543, 

Losser: 
PV Losser; mw. W.E. Fiselier, Gro- , 
nausestraat 335,7585 PB Glane, 
telefoon 053-5382g38. 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis (VPM); P.M.I.A. 
van der Aa, Cornells van der 
KolfFstraat 203,3144 RB Maas
sluis. 
Maastricht: 
PVZuid-Limburä, C.L.M. lanssen, 
Christinastraat 25, 6267 AS 
Cadier en Keer. 
Meppel: 
PWReflio Meppel, T.A.R Kuiper, 
lan van Scorelstraat 7, 7g44 CZ 
Meppel, telefoon 0522-256001, 
i-.to/kuiper@)hetn et.nl. 
Monnickendam: 
PV'Waterland'; I.B. van Duist, 
Hoogkamplaan 25,1156 AK 
Marken. 

Monster: 
NVPV; W. Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster telefoon 0174-
280134, • w storm@hi nl 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; H. Kraan, 
Windmolen 57, 4642 DA Mij
drecht, telefoon 02g7-24i242. 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe', mw. G. lacobs. Heu
vellaan g, 8162 CT Epe, telefoon 
0578-613396. 
Noordwijk; 
VPN,R.G. Steenbergen, 
Bloemenschans 20, 2215 DE 
Voorhout, telefoon 0252-216525. 
PV 'Onder de loupe', I.M.M. 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 
SE Noordwijkerhout, telefoon 
0252-373632. 
Noordwijkerhout: 
IV Philatehca, I.M.G. van Mul-
lekom, Maandagsewetering 
183, 2211 WT Noordwijkerhout, 
telefoon 0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV; CA. de Bil, Kuntzestraat 
150,8071 KP Nunspeet, telefoon 
0341-254522. 
Nijmegen: 
NVPV, Rob P. van Bruggen, 
Sophiaweg 125, 6564 AB Heilig 
Landstichting, telefoon 024-
3233454, * in/o^nvpfnijmeflen.nl 
FV'Nouiopost', W.I.M. Goossens, 
Vendelierstraat 15, 6562 NA Groes-
beek, telefoon 024-3974654, 
'̂  UI j m floossens(pchello.nl. 

O 

Oldenzaal: 
OPHV, H.I. Teunis, Dr. De Bruy-
nestraat 35, 7576 BI Oldenzaal, 
telefoon 0541-514243. 
Ommen: 
Verzamelaarsver Ommen en Omstre
ken, vacant. 
Oostburg: 
P V. Lond uan Cadzand, I.W. Lanse, 
Van Ostadestraat 58, 4501 KV 
Oostburg, telefoon 0117-454546. 
Oosterbeek: 
FV 'De Globe', W.I.G. Minnen, 
Nieuwe Keijenbergseweg 49, 
6871 VN Renkum, telefoon 0317-
313495-
Oosterhout: 
OWP; R Wienhoven, Tellingen 
16, 4901 DB Oosterhout, telefoon 
0162-455527. 
Oosterwolde (FrI); 
Stellinflujeruer Fil Ver; P. Rauwerda, 
Brink 3, 8423 TE Makkmga, 
telefoon 0516-441646. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e.o., E. Post, 
Beatrixstr. 26, 7591 GD Dene-
kamp, telefoon 0541-351936. 

P 

Papendrecht: 
Postzegeluer 'Iris', L.A. Koster, 
Cortv.d. Lindenstraat 8, 3354 
AD Papendrecht, telefoon 078-
6155037, "̂ 1̂ akoster(ÏDujanadoo.nl. 
Purmerend: 
IV Philatehca, I. Groeneveld, De 
Goedemeent 1,1447 PT Purme
rend, telefoon 029g-463850, 
>'} efreyfl roeneueld îhetnet. nl 
Putten: 
PV'Telstar'; H.D. Buitenwerf, Wit-
tenburg 163, 3862 EE Nijkerk, 
telefoon 033-2452484. 

R 
Raalte: 
IV Philatehca Raalte; E. Bakker, 
Melisse 21, 8101 CZ Raalte, 
telefoon 0572-353352. 
Renkum/Heelsum: 
FV 'De Globe'; W.I.G. Minnen, Nwe 
Keijenbergseweg 49, 6871 VN 
Renkum. 
Reuver: 
FV 'Filvero', R.P.L. Aerdts, Bos-
daellaan 73, 5953 BW Reuver, 
telefoon 077-4744551, 
[•Jili)ero@bosdael.net. 
Rhenen: 
FV 'De Globe'; H. Wessel, Paulus 

I Potterhof 23, 4033 AN Lienden, 
telefoon 0344-601280. 
Roden-Leek: 

I IVPhilotclica.W.v.d. Velde, 
Groningerweg 32, g32i TC Peize, 
telefoon 050-5032608, 
j.set(ä)jilatelistenrodenleek nl. 
Roermond: 
PV Roermond, mw. I. Maessen-
Hens, Karthuizerlaan 17, 6042 NB 
Roermond, telefoon 0475-321179. 
Roosendaal: 
Pu Philatehca West-Brabant, 
A.K.H.M. Coppens, Doelen 8, 

I 4875AD Etten-Leur, telefoon 
076-5035524 of 0623928445, 

j Äsecretaris@jilau)b nl 
j PV Roosendaal; H. longeneelen, 

Landjuweel 4, 4707 HX Roosen
daal, telefoon 0165-543759. 

I Rotterdam: 
1 PVPhilatelica, I.e. Salemink, 
' Zestienhovensekade loi-B, 3043 
i KK Rotterdam. 

RPhV, mw. N. Boeckholtz-Kooi-
man. Lauwersmeer 82, 3068 
PW Rotterdam, telefoon 010-
4562597. 

I PC Rotterdam, mw. M.C. Erkelens, 
Siergaarde 105, 2285 IE Rijswijk, 
telefoon 070-3961702, 

[ »secretaris kleineclub®)planet.nl. 
Rozenburg-Europoort: 
W Philatehca; E. Tabak, luliana 
van Stolberglaan 26, 3181 HH 
Rozenburg ZH, telefoon 0181-
2i2g67. 
Rijssen: 
PV Rijssen, I.H. Veurink, Ter 

j Weelstraat 18, 7462 RT Rijssen, 
telefoon 0548-5i5g7o, 
ahenueu@hotmail com 
Rijswijk: 
WPV Rijsuiijk, D. van der Winden, 
Wethouder Brederodelaan 2 K, 
2286 AL Rijswijk, telefoon 070-
3931315-

S 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS, H. van der Schuit, 
Eendrachtstraat 14, 2013 RH Haar
lem, telefoon 023-5316573, 
^huanderschuit@chello nl. 

j Sassenheim: 
i WPVSassenheim, B.G. Doorne-

kamp, Westerstraat 41, 2171 
CG Sassenheim, telefoon 0252-
216740. 
Schagen: 

] FV 'WestJTiesland', U. Terpstra, 
lepenlaan 13,1741 TA Schagen, 
telefoon 0224-2g8g65. 
Schoonhoven: 
Schoonhouense Ver. uan Postzefleluer-

I zameloars, H. Schep, Beneluxlaan 
i 8, 2871 HG Schoonhoven. 
i Schijndel: 
! SWP; EFierens, Hertog Hendrik

straat II, 5492 BA Sint-Oedenro-
de, telefoon 0413-472746, 
.ï^jransenlia^annaburcht nl 
Sittard: 
FVSittard e.o , H.M.I. Scheepers, 
Raadhuisstraat 4, 6438 GZ 
Oirsbeek, telefoon 046-4422264. 
Sliedrecht: 

i PV 'Philctica', I. van Schalk, Adama 
^ van Scheltemastraat 28, 3362 TB 
i SUedrecht, telefoon 0184-412338. 
I Soest: 

P V. Eemland; I. van der Vos, lulia-
nalaan 18, 3871V) Hoevelaken, 
telefoon 033-2534700. 
Spijkenisse/Hoogvliet: 

j IV Philatehca; mw. M.H. de Kort-
Lievaart, Mercuriusstraat 6, 3204 
BM Spijkenisse, telefoon 0181-
616995, • malief@)planet.nl 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatehca, H. Apperlo, Ahorn-
hage 10, 9501VE Stadskanaal, 
telefoon 059g-6i6693, 
KpzD-kanaalstreek(ffi2onnet.nl. 

1 Steenwijk e.o.: 
] RV. IJssclham, I. Huising, Heeren-

veenseweg 156, 8471ZC Woluega, 
»j.u).huising@ziägo nl 

T 

Terneuzen: 
PVZeeuujsch-Vlaonderen; G.v.d. 

. Bosch, Sweelinckhof 54,4536 
< HC Terneuzen, telefoon 0115-
i 648618. 
I Tiel: 

Philatelistendub Tiel; I.E.W. de 

1 Leeuw, Handelstraat 53, 4003 LA 
j Tiel, telefoon 0344-623545, 

!• secretaris(fflpostzeflelclubtiel nl. 
Tilburg: 
VPTTilbura; W.EM. Tukker, 
postbus 10418, 5000 IK Tilburg, 
telefoon 013-5714417, 
!• ijpt-tilbur5@)planet nl 

ä Uithoorn: 
' Fil Ver. Uithoorn, I.S.R Drost, Cou-
I peruslaan 6,1422 BD Uithoorn, 

telefoon 0297-563646. 
Utrecht: 
UPhV; I. van der Meulen, 

j Elbedreef 125, 3562 BN Utrecht, 
j telefoon 030-2613733. 
, PV Utrecht; I.C. Siebrasse, 

Heemcamp 16, 3gg2 SI Houten, 
telefoon 030-6373634. 

V 

1 Vaals: 
PV'Drielandenpunt'; H.I. Brouns, 
Karolingenstraat g, 636g BV 

I Simpelveld. 
\ Veendam: 
1 FVVeendam e 0., D.I. Dijkstra, Ds 

Van Petegemstraati6, g645 NV 
I Veendam, telefoon 0598-632793. 

Veenendaal: 
FV 'De Globe', CA. Meurer, Vival-
distraat 5, 3906 CA Veenendaal, 
telefoon 0318-515062. 
PV 'Fnmarket'; E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3go2 GW Veenen
daal, telefoon 0318-513512. 
Veldhoven: 
PC Groot-Veldhouen, mw. Henriette 
Schalks, Zandhei 25, 5508 WS 

I Veldhoven, telefoon 040-
I 2536511, Ej.enh schalks(a)planet nl. 

Velp/Rozendaal: 
FV 'De Globe"De Vierstroom'; I.E. 
Huiskes, Winschotenstraat 41, 
6835 AS Arnhem, telefoon 026-
3231678, ĵ_huiskes@)hetnet nl 
Venio: 

, PV 'Philo Venlo'; M.I.M. Gielen, 
Framboosstraat 9, 5g25 Hl 
Venlo, telefoon 077-3820064, 
•'injo^phiiauenlo.nl. 
Vianen: 

I FV 'De Posthoorn', H.G. Veldman, 
Biezenweg 16, 4124 AB Hage-
stein. 
Vlaardingen: 
NVPV, W.G.L. Poels, L. de Colig-
nyln 96, 3136 CS Vlaardingen, 
telefoon 010-4746725. 
Vlissingen: 
Vlissmase FV; W.E Broeke, K. 
van de Coppellostraat 15, 4384 

} BT Vlissingen, telefoon 0118-
i 464109. 
' Vlijmen: 

PV 'De Philatelist'; R. Dhondt, Kik-
kerstraat4, 5256 BG Heusden, 
telefoon 0416-665094. 
Volkel-Uden: 
IV Philatehca, E.K. Roelfsema, 

i Potbeker 65, 5384 DN Heesch, 
telefoon 0412-454110. 
Voorschoten: 
NVPV; M. van Rijn, Leidseweg 
125, 2253 AB Voorschoten, 
telefoon 071-5614612. 

W 

j Waalwijk: 
I WPV 'De Langstraat'; W. Houtza-
' ger, Grotestraatioi B, 5141 IN 

Waalwijk. 
Wageningen: 
FV'De Globe', N.H. Edelenbosch, 
Asterstraat 387, 6708 DW Wage-
nmgen, telefoon 0317-424711. 
Wassenaar: 
PCWassmaar; A.P.C. Kortekaas, 

I Schoutstraat 5, 2241 BT Wasse-
' naar, •̂ u!assenaer@aadcortecaes.nl. 

Weert: 
Filatelita Weert e 0.; Mr. E.W.Th. 
Goossens, Onder de Wieken g, 
6og3 HD Heythuysen, telefoon 
0475-494086, 
&ieurtflOOssensoi@)hetnct nl. 

I Weesp: 
PV Weesp e.o ; LI. van Rossum-v/d 

i Kraats, Bastionweg 113,1383 IC 
] Weesp, telefoon 0294-416740. 
j Wieringen: 
' PV 'De Snuffe\aar\ I. Kort, Plane-

tenlaan 8,1771 BZ Wieringer-

I werf, telefoon 0227-603166. 
j Winschoten: 

IVPhilatelico, mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD Scheem-
da, telefoon 0597-592676. 
Winterswijk: 
FV'De Klomp', R.C. Ewouds, De 

' Smidse 11, 7261ZZ Ruurlo. 
I Woerden: 

FV Woerden, G.I. van der Waal, 
Skutsje 47, 3448 KW Woerden, 
telefoon 0348-567157, 
Ejïlatelie ujoerden îuanadoo nl 

j Woudenberg: 
I WPV'OnderdeLoep', LI. Boel, 

Koningin Sophiestraat 3, 3931 
, CN Woudenberg, telefoon 033-
, 2867483. 

Wijchen: 
FV 'De Globe', I.H.G. Gosselink, 

( Margrietstraat 11, 6602 CN 
Wijchen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; G. Bosman. 
Ringoven 140, 3961 EM Wijk 
bij Duurstede, telefoon 0343-
573814, Aflerritbosman @icasema.nl. 

IJ 

Umuiden: 
PVIJmuiden; G. Swets, Kon. Em-
mastraat i, 1975 BL Ilmuiden, 
telefoon 0255-516574, incl. 
rondzendverkeer, 
Kfl sioets@quicknet.nl. 

Z 

Zaanstad: 
WZPV 'De Posthoorn', T. lansonius, 
Botenmakerstraat 137,1506 TD 
Zaandam, telefoon 075-6169518, 
0622410102, 
st.jansoniustJDuersatel nl. 

\ Zeewolde: 
! PVZeewolde, E. Brugman, Mu-
' zenlaan 59,2352 KB Leiderdorp, 

telefoon 071-5x49310. 
Zeist: 
Zeister Zeflel Zoekers 2000, wnd. P. 
Muller, Wethouder Hollaan 5, 
3984KAOdijk. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; I. Niggebrugge, 
Hoge Riem 3, 6666 IA Heteren, 

j telefoon 026-4722637. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; M. Kuipers, 
Vuurdoornstraat 23, 6903 Cl 
Zevenaar, telefoon 0316-528801. 
Zierikzee: 
PVSchouuien Duiueland; A.A. van 
Goethem, Korte Nobelstraat 26, 

, 4301 HN Zierikzee, telefoon oiii-
412460, "^auanfloethem@hetnet.nl. 

] Zoetermeer; 
( P.V. Zoetermeer en Omstr; F.A. 

Boerman, Groen-blauwlaan 10, 
2718 IA Zoetermeer, telefoon 

I 07g-36i3253. 
1 Zuidlaren: 
, IV Philatehca, H. Nijland, De Hilde 
I 36, 9476 WB Zuidlaren, telefoon 
I 050-4093722. 

Zutphen: 
I FV 'De Globe', PI.I. de Leeuw, 

Haydnstraat 130, 7204 RW Zut
phen, telefoon 0575-526299. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zuiartsluis e 0.; M. 
Schutte, Van der Meulenstraat 
9, 8064 BV Zwartsluis, telefoon 

1 038-3866228, '-imarfleĵ ihome.nl. 
} Zwijndrecht: 

WPVZuiijndrecht e o ; G. Ot-
tenheijm, Campanulastraat 38, 

1 3333 EB Zwijndrecht, telefoon 
j 078-6120086, 

Sfl.ottenheijm@)oranije nl. 
Zwolle: 
PVZuiolle, I.W. Havers, Den 
Uylstraat 14, 8015 DX Zwolle, 
telefoon 038-4600508. 

i Mutaties op dit overzicht kunt u 
' uitsluitend sturen aan: 

Mevr. E. Braakensiek 
Prins Willem Alexanderlaan 41 
3273 AS Westmaas 
e.braakenstek(J)u)orldonline nl 

Het volgende complete overzicht 
I van verenigingsadressen vindt u 
I in het januarinummer 2010. 
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Telefoon 070 365 22 27 Fax 070 365 18 85 
Email info@collectura.com 
ING 125.34.14 FortisBank 80.70.90.077 
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Michel cataloc 
Speciale catalogus GrootBrlttannië 2009/2010 69,80' 
Catalogus Overzee 3.1 ZuldAmerika Landen Al 52,00 
Catalogus Overzee 3.2 ZuidAmerika Landen KV 52,00 
Catalogus Overzee 3.1 & 3.2 ZuldAmerika compleet 89,00 
Handboek Veldpost Duitsland, 5e editie 69,80 
Catalogus Postwaardestukken Duitsland 2009 49,80 
Speciale catalogus Europa Klassiek tot 1900 98,00 

Nieuwe Gibbons catalogi 
Spec. cat. Commonwealth & Brits Empire 18401970, kleur 103,00 
Spec. cat. GrootBrlttannië Edward VllGeorge VI, 13e ed. 56,00 
Speciale catalogus Midden Oosten 7e editie, in kleur 59,50 
Speciale catalogus India & Staten 3e editie, in kleur 32,00 
Stamps of the World wereldcatalogus 2010, 5 delen, kleur 340,00 

Facit Scandinavië 2010 
, w i i p ^ y ïiM^wSPi«««'' 

NVPH speciale catalogus Nederland 2010 
Voor het eerst met harde kaft! Met gratis blauwdruk no. 7 29,90 
met zachte kaft 26,90 

Philotax Plaatfouten BRD & Berlijn 2009 49,90 

Nieuwe catalogi 
Maury spec, cat Monaco, Andorra &T/V\F 2010, in kleur 39,90 
Maury spec. cat. Franse Gebieden In Afrika 2010 (nov.) 42,90 
Sassone spec. cat. Italië, Vaticaan & San Marino tot 1945 42,50 
Sassone spec. cat. Italië, Vaticaan & San Marino 19452001 25,00 
Sassone Blu catalogus Italië, Vaticaan & San Marino 2010 18,50 
Facit catalogus Zweden 2009 34,90 
Facit speciale catalogus Stempels Zweden 16002008 69,00 
Farabaksh catalogus Perzië & Iran 2009 39,90 
Teggia speciale catalogus Argentinië 2009 69,00 

Karamitsos Griekenland 2010 2 din. 29,50 | US Postal Service USA 2010 

www.collectura.com 
Cl ,^\J 
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SQQ Signoscope Tl 
De wereld's enige 
Elektronische tanding meter 

Best.nr. 9850 
(inclusief 220 V adapter) 

De wereld "s eerste optisch 
elektronische watermerk 
Zoekker 

Best.nr. 9886 
(220V adapter apart 
bijbestellen) 

iir lamp 
met Ingebouwde loupe 

Best.nr. 1060 
''■""O V adapter apart bijbestellen 

De elektronische Droog Press 
met warme lucht circulatie 

.t.nr. 9895 
nnaar Britse Royal 

...lil "innovation" 
onderscheiding 1998) 
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CORRECTIEGEBIEDEN 
GECORRIGEERD (1) 

In de rubriek 'Wij lazen 
voor u' in 'Filatelie' 2009 
07/08 is een 'Amerikaanse 
maximumkaart' afge
beeld. Bij een maximum
kaart moet een zo groot 
mogelijke overeenstem
ming bestaan tussen de 
afbeelding, de zegel en 
het stempel. De kaart is 
niet gestempeld en kan 
dus geen maximum
kaart zijn. Het is een 
zogenaamde 'presenta-
tiekaart', want er is een 
ruimte uitgespaard om de 
zegel te plakken. So far 
so bad. 

^ i 

titel 'Der Seifkant ein 
Limburgisches Stück
chen Deutschlands 1949 
-1963'. Also im Westen 
nichts neues! 

FRANS HERMSE, SITTARD 

CORRECTIEGEBIEDEN 
GECORRIGEERD (2) 

In de Filatelie 2009-7/8 
staat, dat in de rubriek 
'Wij lazen voor u' op 
pag. 507 onder 'Tijde
lijk groter' de jaartallen 
onjuist zijn. De juiste 
data zijn: 23 april 1949 
en I augustus 1963. Op 
zaterdag 23 april 194g om 
12 uur trok de Koninklijke 
Marechaussee gevolgd 
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Martmuskerk m Elten 

Erger is het geschrevene 
over de twee Duitse gebie
den die na WO II tijdelijk 
door Nederland werden 
bestuurd. Het betreft de 
zgn. 'correctiegebieden' 
of'gecorrigeerde gebie
den (ambtelijk proza) 
Elten en Tüddern. Deze 
stonden elk onder het be
wind van een Nederlandse 
landdrost en wel van 23 
april 1949 tot I augustus 
1963. Dus niet van 1945 -
1949! In Elten was in die 
periode een Nederlands 
hulppostkantoor geves
tigd. In het drostambt 
Tüddern (doorgaans 
Selfkant genoemd) 
waren niet minder dan 
vier hulppostkantoren, 
een poststation en twee 
T-en-T-stations die alle 
ressorteerden onder het 
postkantoor Sittard. Dat 
is dus wel een beetje meer 
dan 'enkele dorpen in de 
omgeving van Sittard'. 
Over het Drostambt Tüd
dern heb ik reeds in 1989 
gepubliceerd in de cata
logus van de Nationale 
Postzegeltentoonstelling 
in Kerkrade en in 1991 bij 
de Briefmarkenfreunde 
Düsseldorf onder de 

al een flinke collectie van 
poststukken met zulke 
TNT speciale postzegels. 
Hierbij een voorbeeld uit 
de TNT collectie 'Nostal
gie'. Het is heel simpel en 
er zijn meerdere metho
den om dit te bereiken: 
Vervang het postzegelvel
letje op het verzamelblad 
door een kleurenkopie 
en gebruik de zegels ter 
frankering, laat de helft 
van het velletje in het 
verzamelblad zitten en 
gebruik de andere helft 
ter frankering en koop 
een dubbelabonnement: 
een voor uw verzameling 
en een voor frankerin
gen. Niet eens erg duur. 

door de douane vanuit 
Sittard Tüddern in. Buiten 
Elten en Tüddern waren 
er nog circa tien grens
correcties in de vorm van 
stroken land vlak langs 
de oostgrens. Bron: "De 
grens gemarkeerd" uit 
1992. ISBN 9070427850. 

HANS FRIERE, VELDHOVEN 

SPECIALE POSTZEGELS 

In Filatelie van juni 2009 
pag. 430 vind iic in de 
eerste kolom de zin: 
"deze postzegels zullen 
dus nooit voor frankering 
kunnen worden ge
bruikt." Nonsense. Ik heb 

Vrienden en familie 
worden dan wel gevraagd 
de enveloppen voor mij 
te bewaren. Hetgeen ze 
graag doen. En op die 
manier komen ze er ook 
achter, dat die postzegels 
eigenlijk best interessant 
zijn... 
FRANS RUMMENS, PER EMAIL 

ONGEPERFOREERD 
VELLETJE 

"Ik heb twee soorten", 
aldus het antwoord van de 
beambte van het toenma
lige posüontoor in Erme-
lo aan de koper toen hij 
enkele velletjes bijplak-

waarde van 10x10 cent 
bestelde om zijn restant 
decemberzegels van 34 
cent te kunnen gebruiken. 
Als veilingmeester van 
de plaatselijke postzegel
vereniging Noord Veluwe 
was hij geïnteresseerd 
in wat het tweede soort 
dan wel zou kunnen zijn. 
Het bleek een ongeperfo
reerde velletje te zijn. JVIet 
een blij gevoel kocht hij 
dit exemplaar. Er waren 
nog twee velletjes eerder 
uitgegeven, maar nu was 
de koek op... waar zijn de 
andere gebleven? 

K. DAM, ERMELO 

ACHTERUITGANG VAN 
LEESVERMOGEN OF 
ARTICULATIE? 

Het druk bezochte TNT 
Businesspoint in Harder
wijk kreeg als vervanging 
eind november 2007 een 
nieuw poststempel. Weer 
keurig rond, maar met de 
plaatsnaam Harde_wijk 
zonder 'r'. De beheerder 
H.Tooiman nam hier geen 
genoegen mee en bestlde 
een correct exemplaar. 
Op 15 januari 2008 werd 
het nieuwe stempel in 
gebruikgenomen en de 

incorrecte teruggestuurd. 
Dit laatste stempel was 
echter snel versleten en 
werd opnieuw vervangen 
begin 2009. Ook hier 
weer de hinderlijke fout: 
Harde_wijk zonder 'r'. 
Moe van alle correcties 
laat de heer Tooiman 
het er maar bij. Dus tot 
op vandaag Harderwijk 
zonder 'r', waar gaat dat 
heen? 

K. DAM, ERMELO 

UNICUM MET WIT SMETJE 

In het artikel 'Wij lazen 
voor u' van juni 2009 
wordt vermeld, dat Ber
nard Akkerman waar
schijnlijk een unicum be
zit met een spiegelbeeld 
voorafstempeling op de 
zegel 5F met de boeren-
zwaluw. Zoals u ziet heb 
ik in mijn verzameling 
ook een dergelijke zegel 
gevonden met daarbij 
nog een witte vlek op de 
keel van de vogel (deze 
variëteit is zeldzaam). 

ARSEEN DELPORTE, 
STROMBEEK-BEVER (B) 



SAMENSTELLING: ARIE N O O R L A N D 
POSTBUS 21331, 3001 AH ROTTERDAM 

In deze rubriek worden zegels 
vermeld van landen die  voor 
zover dat valt na te gaan  zijn 
aangesloten bij de Wereldpost
unie (UPU). In enkele gevallen 
worden ook nietUPUlanden 
vermeld, bijvoorbeeld als hun 
uitgiften als normale emissies 
in de algemeen gebruikte post
zegelcatalogi (zoals Michel en 
Yvert) worden vermeld. 

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

EUROPA 

ALAND 
gio'og. Kerst. 
'Julpost' (€ 0.60), 'Världen' 
(€ 0.90). Resp. kinderen met 
mutsen en kerstroos, kind 
met muts en papierrol. 

ALDERNEY 
307'og. IOC jaar Britse 
marineluchtvaart. 
36.43.51. 54. 5677 P
Vliegtuigen resp. Flying Boat, 
Swordfish, Skua's, Seaftiry 
boven Alderney, Seahawk en 
Seafury, helicopter Merlin 
landt op vliegdekschip. 

ARMENIË 
2009. Frankeerzegels Tigran 
de Grote, aanvulling serie. 
70,120 d. Afbeelding van Ar
meense koning (9555 v.C.) 
in verschillende kleuren. 
2g4'og. TushpaVan, oude 
hoofdstad van Armenië. 
220 d. Vankasteel. 
i6'og. Europa 2009, astro
nomie. 
350 d. Observatorium. 

^ ió'og. Schaakolympiade 
=, Dresden 2008. 
^̂^ 70, 280 d. Resp. winnende 
^ Armeense team met vlag en 
S wereldkaart op schaakbord, 
= schaakstukken op vlakken 
"Z. met Armeense nationale 
° kleuren. Ook velletje met 
•a samenhangende zegels. 

^mi 
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AZERBEIDZJAN 
97'o9. Diplomatieke dienst 
90 jaar. 
0.60 m. Wereldkaart met ge

tal 90 en banden in nationale 
kleuren. 
io7'o9.140e Geboortedag 
Jalil Mammadguluzadeh 
(18661932). 
0.20 m. Portret satiricus en 
schrijver. 
ig'og. Eerste pilote Leyla 
Mammadbekova vloog 110 
jaar geleden. 
0.20 m. Portret en vliegtuig. 
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BOSNIËHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
85'og. Verplichte toeslagze
gel, week van Rode Kruis. 
Vlag met rood kruis. 

CYPRUS 
log'og. Huisdieren, vogels. 
€ 0.22, 0.34, 0.43, 0.51. 
Resp. duif, pauw, haan, eend. 

€0,34 J j ^ l 

KTOPCE KIBRIS CTPRUS 

log'og. Cyprus door de 
eeuwen heen. 
Velletje met achtmaal € 0.43. 
Ayia Paraskevikerk in Yero
kipou (ge eeuw), klooster 
van St. John Chrysostom in 
Koutsoventis (10901100), 
wapen van de Lusignans, 
historische kroniek van 
Leontios Machairas (15e 
eeuw), kroning van Caterina 
Cornaro in 1489; hierdoor 
komt Cyprus bij koninkrijk 
Venetië, Venetiaanse muren 
van Nicosia (15671570), 
stadsmuren van Nicosia; 
Ottomanen veroveren Cyprus 
(15701571), aquaduct van 
Larnaca (i8e eeuw) met 
kamelen. 

CYPRUS TURKS 
g7'og. Medicinale planten. 
0.50, 0.60, 0.70, i. NTL. 
Resp. Pancratium mari
timum, Cistus creticus, 
Capparis spinosa, Passiflora 
caerulea. 

KUZEr KIBRIS 
TURK CUMHURiYETl 
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DUITSLAND 
j  g  ' og . Twintig jaar vrije 
grensovergang Hongarije
Oostenrijk. 
€ 0.70. Getal twintig uitge
voerd in nationale kleuren 
van Oostenrijk, Hongarije en 
Duitsland. 

j  g  ' o g . Voor onze kinderen. 
€ 0 . 5 5 . Cowboy Tommi en 
vriendin Tina op paard (Kissi 
Knopfauge) met ' indianen
beer'. 

gg'og. Grondlegging 
Bondsrepubliek Duitsland 60 
jaar geleden. 
€ 0.55. Vlaggen. 

3g'og. Duitse Bondsraad en 
Bondsdag 60 jaar. 
Velletje met € 0.55, 0.90. 
Gebouwen resp. de Rijksdag 
(zetel Bondsdag) en het Her
renhaus (zetel Bondsraad) in 
Berlijn. 

FAERÖER 
lög 'og. Sepac*, mooie 
plekjes in Europa. 
10. kr. Landschap met zee, 
schapen en ondergaande 

FINLAND 
gg'og. Noorderlicht. 
Driemaal i KI. Verschillende 
afbeeldingen in kleuren 
groen, rood, blauw. 

irissen, Eero Jarnefelt (1863
1937): rozen. Ester Helenius 
(18751955): calla. Borger 
Carlstedt (19071975): ama
ryllis, Tuomas von Boehm 
(19162000); hibiscus. 

« I«GH CARLfTfDT 

gg'og. Antieke 'Gustavian' 
meubelen. 
I KI. Klok en tafel met 
kandelaar. 

FRANKRIJK 
255'og. Aanvulling melding 
6/443
Afbeeldingen tien 'chocola
dezegels': cacaobladeren en 
bonen, Majagod, Spaanse 
conquistador, Alhambra 
in Granada, landkaart met 
Bayonne (de eerste importha
ven van cacao in Frankrijk), 
koningin en koning als 
consumenten, industri
ële verwerking van chocola, 
tablet, chocolademelk, 
chocoladeeter. 
7g'og. Uitnodigingszegel. 
Boekje met veertienmaal 'Let
tre 20g'. Verschillende gra
fische motieven met woord 
Invitation. 
7g'09. Kermisfeest. 
Velletje met zesmaal € 0.56. 
Zweefmolen, reuzenrad, 
achtbaan, draaimolen, 
kermissnoep liefdesappel, 
eenden hengelen. 

2i9'og. Rode Kruis 2009. 
Velletje met vijfmaal € 0.56 
(€ 2. extra voor Rode 
Kruis). Portret oprichter 
Henry Dunant (18281910), 
helper en gewonde in slag 
bij Solferino, Conventie 
van Geneve met mensen in 
vergadering, wereldbol met 
beeldmerken Rode Kruis en 
Rode Halve Maan, kunstwerk 
met gestileerde vogels van 
George Braque (18821963). 
Op rand beeld van slag bij 
Solferino (1859) met paarden 
en militairen. 

mv'-'m 

gg'og. Finse kunst. 
Zesmaal i KI. Schilderijen, 
stillevens met bloemen van 
resp. Helene Schjerfbeck 
(18621946): leeuwenbek, 
Waïno Aaltonen (18941966): 

2i9'og. De kleine Nicolas. 
Boekje met veertienmaal 
'Lettre 20g', Verschillende 
afbeeldingen gemaakt door 
striptekenaar René Goscinny 
{19261977). 
2ig'og. Plantentuin (Jardin 

des Plantes) in Parijs. 
Velletje met tweemaal € 2.22. 
Plantenkas, torentje met 
windwijzer. Op rand bloe
men en tuinplanten. 

2ig 'og. 150e Sterfdag Eu
gene Vaillé (18751959). 
€ 0.56. Portret historicus en 
schrijver van 'Historie van de 
Franse Posterijen'. 
2ig'og. Abdij van Roya
mont. 
€ 0.56. Gebouw uit de der
tiende eeuw. 

GIBRALTAR 
i5g'og. Frankeerzegels, vo
gels. Aanvulling serie 2008. 
10 p., £ 2, 3. Resp. Ciconia 
nigra, Pandion haliaetus met 
vuurtoren, Morus bassanus. 

GROOTBRITTANNIË 
22io'og. Olympische Spe
len Londen 2012. 
Tienmaal ist. (samenhan
gend). Kanoslalom, boog
schieten, hardlopen, duiken, 
boccia, judo, ruitersport, 
badminton, gewichtheffen, 
basketbal. 

3ii 'og. Kerst 2009, glasin
loodramen. 
2nd, 2nd large, ist, ist large, 
56, 90 p., £1.35. Resp. twee
maal engel met snaarinstru
ment, tweemaal Madonna 
en Kind, Josef, wijze man, 
herder met schaap. 

GUERNSEY 
307'og. Kroning Hendrik 



Vlil 500 jaar geleden. 
36,43,51,54,56,77 p. 
Hendrik VIII (14911547) 
resp. als jongeman met havik 
en tafel met schoolattribu
ten, globe, schaakstukken en 
tennisracket; tijdens kroning 
met koningin Catharina van 
Aragon; tijdens ontmoeting 
met koning Francis I van 
Frankrijk; met kardinaal 
Wolsey buiten paleis Hamp
ton Court; met Anna Boleyn 
en luitspeler; met schepen. 

III, 
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3O7'09. Postdienst Guern
sey, veertig jaar onafhan
kelijk. 
36. 43> 51. 54. 56, 77 P Jaar
tallen afgebeeld in verschil
lende lettertypes behorende 
bij resp. The Psychedelic 
6o's, God save the 70's, The 
POPular go's, The Urban 
90's, The Seductive GO'S, 
Looking to the fiiture. 

HONGARJJE 
i48'09. Godsdienstig 
standbeeld Mariabesnyo 250 
jaar geleden ontdekt. 
200 Ft. Ivoren beeld van 
Maagd Maria met kapel. 
igS'og. Bisdom Pees i.ooo 
jaar. 
100 Ft. Standbeeld stichter 
Sint Stephan en kathedraal 
van Pees. 

lEIOAND 
i48'09. Componisten van 
klassieke muziek. 
€ 0.55, 0.55 (samenhan
gend), 0.82, 0.82 (samen
hangend). Portretten met 
delen uit muziekstukken 
van resp. Georg Friedrich 
Händel (16851729} met 
opera Susanna, Wolfgang 
Amadeus Mozart (17561791) 
met opera Don Giovanni, 
Frederic Chopin (18101849) 
met Ballade nummer 2 in F, 
Joseph Haydn (17321809) 
met Symfonie no. 95. 

288'o9. Guinnessbrouwe
rij 250 jaar. 
82 c. Portret oprichter Arthur 
Guinness (17251803). 

49'og. Stichting Ulster 400 
jaar geleden. 
TVveemaal 55 c. (samenhan
gend). Gedecoreerde frames 
met tekst 'The plantation of 
Ulster' in Iers en Engels. 

i89'o9. Moderne Ierse 
toneelschrijvers. 
Driemaal 55 c. Brian Friel 
(1929), Tom Murphy (1935), 
Frank MacGuinness (1953). 

ITALIË 
256'o9. 'F.C. Internazio
nale' kampioen van Italië. 
€ 0.60. Voetballers en beeld
merk club. 

258'og. Bijeenkomst 
'Vriendschap onder mensen' 
30 jaar. 
€ 0.60. Beeldmerk met cijfer 
30 en gestileerde vogel. 

JERSEY 
ijio'og. Paddestoelen, III. 
37, 42, 45, 55, 61, 80 p. Resp. 
Hygrocybe psittacina. Rus
suia sardonia, Flammulina 
velutipes, Armillaria mellea, 
Aleuria aurantia, Amanita 
gemmata. 
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loii'og. Connecties met 
marine, 400e geboortedag 
staatsman Sir George Carte
ret (16091680). 
37, 42, 45, 55, 61, 80 p. Sche
pen waarop Carteret heeft 
gevaren resp. HMS Garland, 
HMS Eighth Lion's Welp, 
HMS Unicorn, HMS Mary 
Rose, HMS Antelope, HMS 
Rainbow. 

LETLAND 
io7'09. Stad Bauska 400 
jaar. 
0.38 Lvl. Kasteel van Livoni
sche Orde. 
58'o9. Spoorwegen in 
Letland negentig jaar. 
0.35 Lvl. Stoomlocomotief 

228'o9. Bruggen in Let
land, II. 
Blok I. Lvl. Zuidelijke brug 
in Riga over Daugava. 

LITOUWEN 
SS'og. Spoorwegen in 
Litouwen 150 jaar. 
2.90 Lt. Stoomtrein type 03
o en elektrische trein type 
EI 575

LUXEMBURG 
lóg'og. Luxemburgse 
spoorwegen 150 jaar. 
€ 0.50,1,, 3,. Verschillende 
treinen. 

lóg'og. 200e Geboortedag 
Louis Braille (18091852). 
€ 0.90. Portret op vinger
afdruk en brailleletters in 
reliëfdruk. 
lóg'og. 125 jaar Nationale 
Brandweer Federatie. 
'A', € 0.20, 2,. Resp. brand
weerlieden in actie, moderne 
pompwagen, antieke pomp
wagen. 
lög'og. Luxemburgse 
Filatelistenorganisatie 75 
jaar. Velletje met € 0.50, 0.70 
(reliëfdruk). Op achtergrond 
stadspoort van Luxemburg 
(Porte des Trois Tours) met 

resp. zegelopzegel Yvert 
251 (1934), zegelafdruk met 
stadspoort. 
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75 Joer 

lög'og. Sepac*, mooie 
plekjes in Europa. 
€ 0.70. Kasteel van Vianden. 

^.. 
JMALTA 
i57'og. Cruiseschepen. 
€ 0.37, 0.68, 0.91, 2. Resp. 
MS Seabourn Pride, MS Bril
liance of the Seas, MS Costa 
Magica en MS Adantica, MSC 
Splendida. 

IVIOLDAVIË 
247'o9. Insecten. 
1.20,1.50, 3., 4.50 L. Resp. 
Bombus paradoxus, Xyloco
pa valga, Carabus clathratus, 
Coenagrion Lindeni. 

58'o9, Persoonlijke zegels. 
Viermaal 1.20 L. (met 
aanhangsel voor persoonlijk 
zegel); tweemaal 1.20 L. Mo
nument van Stefan Cel Mare, 
kathedraal, bloemen en 
ringen, bloemen; twee zegels 
in verschillende kleuren met 
posthoorn. 

MONACO 
lóg'og. Sepac*, mooie 
plaatsen in Europa. 
€ 0.85. Stadhuisplein in oude 
stad. 
i6g'og. Big Ben in Londen 
150 jaar. 
€ I.. Klokkentoren van 
paleis van Westminster en 
deel van Queen Bodicea
standbeeld. 

i6g'og. Goochelfestival 
'Monte Carlo Magic Stars' 
2009. 
€ 0.73. Varken met hoge 
hoed en duiven. 

NOORWEGEN 
48'og. 150e Geboortedag 
Knut Hamsun (18591952). 
25. kr. Portret romanschrij
ver en Nobelprijswinnaar 
literatuur met deel tekst uit 
boek 'Mysteries'. 

M 
2i8'og. Pioniers van de 
rock'n roll in Noorwegen. 
Viermaal 'A Innland'(8. kr.). 
Per 'Elvis Granberg (1941
1980) met band, Roald 
Stensby (1940) met band 
Rockin' Jailers, 'Rode Pelle' 
Per Hartig (19381980) met 
band Rockin' Five, Jan Rohde 
(19422005) met band The 
Wild Ones. 

OOSTENRIJK 
iig'og. Dag van de post
zegel. 
€ 2.60H.30. Motorschip 
Österreich. 

iig'og. Romeinse opgravin
gen 'Carnuntum Gerulata', 
gezamenlijke uitgave met 
Slowakije. 
Velletje met €0.55, 0.65. 
Resp. ridder in harnas 
en oude poort, ridder te 
paard en archeologische 
afbeelding. Op rand oude 
landkaart. 
i89'09. Rozenkranstriptiek. 
Velletje met €0.55, 0.75, i.. 
Schilderijen van Ernst Fuchs 
(1930) resp. 'De luisterrijke 
Rozenkrans', 'De vrienden
rijke Rozenkrans', 'De 
smartelijke Rozenkrans'. 

POLEN 
3i7'og. Zoogdieren in de 
Baltische Zee. 



155.155.195.195 ZI. 
(samenhangend). Resp. Pho
caena phocaena, Halichoreus 
grypus, Phoca vitulina, Phoca 
hispida. 

gSSBSSWSliÈat 
PORTUGAL 
277'o9. Traditionele Portu
gese broodsoorten. 
Tweemaal € 0.32, 0.47, twee
maal 0.68, tweemaal 0.80; 
blok €2.; blok €2.. 
Resp. brood uit Trasos
Montes; Pao de Centelo, 
binnenland Beira: Pao de 
Cuartos, kuststreek Douro: 
Reguelfa, Ribatejo: Pao de 
Chourizo, Algarve: Pao de 
Testa, kuststreek Beira: Pao 
de Mealhada, Madeira: Bolo 
de Caco; Azoren: Pao de 
Milho. 
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ROEMENIË 
i48'og. Antieke elektrische 
trams. 
0.80,1.20; blok 8.10 L. Stad
wapens met trams uit resp. 
Frankfurt (1884), Boekarest 
(1894); Berlijn (1881) met 
op rand bestuurder en pas
sagiers. 

RUSLAND 
276'o9. Jongerenjaar. 
8. r. Figuren met vlag. 
37'o9. Russische regio's. 
Driemaal 9. r. Ingoesjetsië: 
bergen met burcht, rivier en 
schenkkan, Tomsk: rivier 
met graansilo's, Chechen; 
moskee met aardoliepomp 
(jaknikker) en bergen. 
io7'o9. looe Geboortedag 
Mikhail L. Mil (19091970). 
Velletje met 5., 6., 7., 
8., 9. r. Helikopters resp. 
types Mil, Mi4, Mi8, Mi34, 
Mi28. Op tussenveld portret 
ontwerper. 
i5'7''09' 1^5^ Geboortedag 
schilderes Zinaida E. Sere
bryakova (18841967). 
9., 9. r. Schilderijen, resp. 
zelfportret (1909), Veld in de 
Herfst (1908). 

i77'09. looe Geboortedag 
Andrei A. Gromyko. 
7. r. Portret exminister 
van Buitenlandse Zaken van 
SovjetUnie. 
ij-j-'og. Solovetskieeilan
den (archipel in Onegabaai in 
Witte Zee). 

Velletje met viermaal 12. r. 
St. Troitkykerk, St. Sergiev
kerk, Solovetcl<yklooster, 
Andrei Pervozvannyikerk. 
Op rand landschappen en 
kaart van gebied. 

68'og. Symbolen van St. 
Petersburg en Moskou. 
6.60, 9. r. Resp. St. Peters
burg met schip, Moskou met 
St. Georgyi te paard. 
58'09. Bruggen. 
6., 7., 8., 9. r. Bruggen 
over resp. Oka (Nishni 
Novgorod), Irtysh (Hanty
Mansiisk), Matseta (Sochi), 
Don (Rostov na Donu). Ook 
velletje met tweemaal de 
zegels. 

SERVIË 
2g5'o9. Componisten. 
Velletje met achtmaal 
22 Ndin. Kornelije Stankovic 
(18311865), Josif Marinkovic 
(18511931), Retar Konjovic 
(18831970), Stevan Hristic 
(i885i958),MilojeMilo
jevic (18841946), Mihovil 
Logar (19021998), Ljubica 
Marie (19092003), Vasilije 
Mokranjac (19231984). 
226'09. Wetenschappers. 
22, 22, 46, 46 Ndin. Por
tretten van resp. natuur
onderzoeker en bioloog 
Charles Darwin (18091882), 
natuurkundige Pierre Curie 
(i85gigo6), fysicus Pavlé 
Savic (19091994), pedagoog 
Dimitrije Putnikovic (1859
igio). 

SLOVENIË 
85'o9. Verplichte toeslagze
gel. Rode Kruis. 
€ 0.13. Burcht van Solferino 
met Rode Kruisembleem. 
2g5'og. Dienstzegels. 
€0.01, o.10, 0.20, 0.25, 
0.35, 0.75,1., 'A' (€ 0.26), 
'B'(€ 0.30),'C'(€ 0.40), 
'D' (€ 0.45). Tak van varen 
(Asplenium adulterinum). 

SLOWAKIJE 
i48'og. BIB*', beurs voor 
boekillustraties. 
'T2 50g'. Komische afbeel
ding van man in kist op 
poten met verrekijkers. 
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18̂  
iig'og. Romeinse opgravin
gen 'Carnuntum Gerulata', 
gezamenlijke uitgave met 
Oostenrijk. 
Velletje met tweemaal € 0.60. 
Ridder in harnas en oude 
poort, ridder te paard en 
archeologische afbeelding. 
Op rand oude landkaart. 

SPANJE 
i57'og. Bekende personen, 
aanvulling melding 78/520. 
€ 0.32. Portret uitvinder 
blindenschrift Louis Braille 
(18091852). 

TSJECHIË 
2g'og. Natuurbescherming 
in biosferisch reservaat 
Krivoklatsku. 
Velletje met 10,12,14,17 Kc. 
Resp. Eudia pavonia, Aglia 
tau en Cervus elaphus, Bubo 
bubo en Ciconia nigra met 
Lunaria rediviva, Tyto alba. 
Op rand en aanhangels: Rana 
dalmatina, Caprimulgus 
europaeus, Myotis myotis, 
Smerinthus ocellatus, Mus
cardinus avellanarius. 

2g'og. Vulkanisch gebied. 
Blok 43. Kc. Landschap in 
CentraalTsjechië. 

TURKIJE 
28'og. Achthonderdste 
geboortedag humanist en 
filosoof Haci Bektasi Veli. 
Velletje met 0.75, 0.75, 0.90, 
0.90 NTL. Resp. Veli met 

vogels, huizen en bomen, 
dansers, Veli met leeuw. 

IJSLAND 
i6g'og. Schapendrijven. 
95., 160. kr. Schapen en 
schapendrijvers. 
lög'og. SepaC*, mooie 
plekjes in Europa. 
Tweemaal 120. kr. (samen
hangend met doorlopend 
beeld). Skaftafell Nationaal 
Park. 
i6g'og. Dag van de post
zegel. 
Blok 150. kr. Gebouw Natio
naal Cultureel Centrum. 
5ii'og. Vogels, 
iio., 130. kr. Resp. Uria 
lomvia, Larus hyperboreus. 

5ii'og. Kerk van Thingvellir 
150 jaar. 
190. kr. Gebouw. 
Sii'og. Kerst. 
igo. kr. Glasinloodramen 
in kerk van Bessastadir. 
Resp. 'Preek op de berg', 
'Heilige Moeder van God'. 

ZWEDEN 
258'og. Kruiden. 
Viermaal 'Brev' (in mapje); 
'Brev', 12. kr. Resp. Ocinum 
basilicum. Capsicum, Ros
marinus officinalis, allium 
sativum; Anethum graveo
lens. Allium schoenoprasura. 

24g'og. Ruimtevaart. 
Viermaal 6. kr. (driemaal 
driehoekvorm, eenmaal 
ruitvorm, samenhangend). 
Verschillende afbeeldingen 
van eerste ruimtereis van 
Zweedse ruimtevaarder 
Christian Fuglesang (1957) 
in december 2006 met ruim
tevaartuig Discovery naar 
ruimtestation ISS. 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
267'og. Jeugd. 
15., 20. Dh. Resp. Schrij
vend kind en volwassen 
beroepsmensen als hun 
toekomstbeeld, harten en 
beeldmerk Rode Halve Maan 
met ster. 

287'og. Elektriciteits en 
gasmaatschappij Sonelgaz 
veertig jaar. 
15. Dh. Landkaart en getal 
40. 
58'og. Verkeersveiligheid. 
15. Dh. Opgeheven hand en 
autowrak. 

ANGOLA 
305'o8. Inlandse gerechten. 
37, 40, 59 Kzr.; blok 153 Kzr. 
Resp. gedroogd vlees met 
pasta van pompoenpitten, 
maniokbladen met garnalen, 
verse en gedroogde vis met 
groenten, groenten met 
inktvis. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
20og. Wereldpostzegelten
toonstelling 2009 in China, 
terracottaleger van keizer 
Quin Shi Huanga. 
Velletje met viermaal $ 1.40. 
Keizer, paarden, tweemaal 
verschillende afbeeldingen 
van soldaten. 

J 
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2009. Wereldpostzegelten
toonstelling 2009 in China, 
plaatsen en landschappen. 
Velletje met viermaal $ 1.40. 
Resp. klokkentoren in Xian, 
St. Sophiakerk in Harbin, 
grote hal van het volk in 
Congqing, Fenghuabrug en 
Haiherivier in Tianjin. 
2009. Frankeerzegel. 
$ 4.. Waardeaanduiding in 
gedecoreerd kader. 

ARGENTINIË 
276'og. Zuinig met water. 
Velletje met tweemaal $ 5.. 
Waterbelletjes, druppel met 
hand. Op rand diverse voor
beelden van waterwinning en 
gebruik. 
257'og. Inheemse flora en 
fauna. 
Tweemaal $ i.. Bloem (Pas
sifloraceae), spin (Polybetes 
pythagoricus). 



i-S-'og. Jeugd, kermisat
tracties. 
Vijfmaal $ i.-. Botsauto's, 
achtbaan, reuzenrad, spook-
huistrein, ingang kermis. 

22-8-'og. Jaar van de astro
nomie. 
50+50, 50+50 c, $ !.-+$ I.-, 
$ !.-+$ I.-. Resp. Instituut 
Radioastronomie, Observa
torium de la Plata, astrono
misch complex 'El Leon-
cito'. Observatorium 'Felix 
Aguilar'. 
22-8-'o9. Schapen. 
Velletje met zesmaal $ i.-. 
Verschillende rassen resp. 
Merino, Carnero-Romney 
marsh, Borrego-Corriedale, 
Hampshire down, Lincoln, 
Frisona. 

ARUBA 
2-6-'o9. Klimaatverandering. 
Velletje met 200, tweemaal 
250, 300 c. Resp. landkaart, 
bergen, fabriek met rokende 
schoorstenen, windmolen en 
spaarlamp. 

AUSTRALIË 
g-p-'og. Zangvogels. 
55 c, $ i.io, 1.65, 2.75. Resp. 
Ailuroedus, crassirostris, 
Atrichornis clamosus, Pachy-
cephala melanura, Myzomela 
sanguinolenta. 

Sr AUSTRAUA S 
»165 ï 

23-9-'09. Tijdloos speelgoed. 
Vijfmaal 55 c. (samenhan
gend). Trapauto, cricket
bordspel, barbiepop, 'Drag-
star'-fiets, 'Cabbage Patch 
Kids'-pop. 
ö-io-'og. 'Word actief!', 
sporten. 
Zesmaal 55 c. (samenhan
gend). Australisch voetbal, 
basketbal, voetbal, netbal, 
cricket, tennis. Ook velletje 
met de zes zegels. 

i j- io-'og. Australische Post 
200 jaar, III. 
Velletje met tienmaal 55 c. 
Medewerkers van de Austra
lische postdienst: Patricia 
Crabb, Shirley Freeman, 
Vinho Romank, Valda Knott, 
Gordan Morgan, Vongpra-
dith Phongsavan, Norma 
Thomas, John Marsh, Anne 
Brun, Rüssel Price. 

BAHAMAS 
2009. Frankeerzegel, aanvul
ling serie bloemen 3-7-'o6. 
15 c. Brunfelsia solanaceae. 

BAHREIN 
2g-6-'og. Eerste ontmoeting 
ministers GCC*- en Asean*-
landen. 
100, 200 fils. Beide zegels: 
portretje koning Hamad Bin 
Isa Al Khalifa en landkaartje 
met dhow, een traditioneel 
Arabisch schip. 

3-8-'og. Arabische dag van 
de post. 
Velletje met tweemaal 
500 fils. Resp. duif en land
kaart, kamelenkaravaan. 

BANGLADESH 
ii-7-'og. Wereldbevolkings-
dag. 
6 t. Man, vrouw en kind met 
slogan 'Als antwoord op de 
economische crisis is inves
teren in vrouwen een slimme 
keuze'. 

ig-7- '09. Internationaal jaar 
van de astronomie. 
Tweemaal 101. (samenhan
gend). Sterrenkijker van 
Galileo uit 1609, Androme-
da-nevel. In velletje met twee
maal acht zegels horizontaal 
en verticaal afwisselend). 

zestienmaal 3.-1. Resp. 
oud-president en -premier 
Bangabandu Sheik Mujibur 
Rahman (1920-1975), vijftien 
familieleden en kolonel Ja-
miluddin Ahmed. Zij werden 
vermoord tijdens staatsgreep 
op 15 augustus 1975. 

BHUTAN 
22-7-'09. Internationaal jaar 
van de astronomie. 
Velletje met tweemaal 25 nu. 
(samenhangend). Man kijkt 
naar zonsverduistering, men
sen maken muziek. 

BOLIVIA 
i4-7-'09. La Paz, 200 jaar 
hoofdstad. 
2.- Bs. Strijders en kerktoren. 

i5-8-'og. Nationale rouwdag. 
Velletje met 15.- en 

Sept. Kweekschool boeren-
gemeenschap van Waisata 
78 jaar. 
2.50 Bs. Schoolgebouw. 

BRAZILIË 
27-7-'og. Persoonlijke zegels 
staat Rio Grande do Norte. 
Twaalfmaal '1° Porte Carta 
Comercial' (zegels met label 
voor persoonlijke illustratie). 
Verschillende afbeeldingen 
van toeristische attracties en 
landschappen 
4-8-'og. Diplomatieke be
trekkingen met Nederland. 
Velletje met zesmaal R$ 2.20. 
Schilderij met gouverneur-
generaal Johan Maurits van 
Nassau-Siegen (1604-1679), 
paleis van Freiburgo, schip 
Zutphen, pijpen uit opgravin
gen in fort Oranje, tweemaal 
'Palacio do Campo das 
Princesas'. 

i8-8-'o8. Upaep*, populaire 
spellen. 
Viermaal R$ i.-. Knikkeren, 
domino, dammen, frescobol 
(Braziliaans strandtennis). 

i8-8-'og. Sao Louis, hoofd
stad van staat Maranhao. 
'1° Porte Carta Näo Comer
cial'. Huizen en zee. 
i8-8-'og. Persoonlijke zegels 
staat Ceara. 
Twaalfmaal '1° Porte Carta 
Comercial' (zegels met label 
voor persoonlijke illustratie). 
Verschillende afbeeldingen 
van toeristische attracties en 
landschappen. 
2i-8-'o9. Persoonlijke zegels 

staat Minais Gerais. 
Tweemaal '1° Porte Carta 
Comercial' (horizontaal en 
verticaal). Staatsvlag en con
touren landkaart met kerk 
van Serro. 
2-io-'og. Diplomatieke 
betrekkingen metPormgal, 
looe geboortedag Carmen 
Miranda ( igog-igss) . 
$ 2.20. Portret van Brazili
aanse zangeres en actrice van 
Portugese afkomst. 

CHILI 
i5'7''og. Beschermde vogels. 
Aanvulling op melding sept. 
$ 20, 50,100, 500. Resp. Cya-
noliscus patagonius bloxami, 
Phoenicopterus chilensis, 
Spheniscus humboldti, Cyg-
nus melancoryphus. 

i7-8-'og. 2ie Congres 
Upaep*. 
$ 500. Gebouw en poststem
pel. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
2-8-'og. Klooster in Lam-
brang. 
Tweemaal 120 y. Grote Sutra-
hal, Gongtang-pagode. 

COLOMBIA 
2g-i2-'o8. Upaep*, feesten. 
Tweemaal $ 1.400. Schilderij 
van Cecilia Porras 'Onder
tekening onafhankelijkheid 
van Cartagena op 11-11-1811', 
anoniem schilderij 'Indi
aanse vrouw met vrijheids-
symbolen'. 
i4-4-'og. Julio Cesar Turbay 
(1916-2005). 
$ 1.700. Portret oud-presi
dent met presidentieel zegel. 
ii-8-'og. Oud-president Julio 
Cesar Turbay Ayala (1918-
2005). 
$ 1.700. Portret met vlag. 
i4-8-'og. Heleconia's uit 
Colombia. 
Velletje met vijfmaal $ 2.000. 
Heleconia stricta Huber, 
H. rostrata Ruiz & Pavon, 
H. wagneriana Petersen, H. 
orthotricha L. Anderson, H. 
psit tacorumL.f 

COSTARICA 
8-7-'09. Diplomatieke be
trekkingen met Zwitserland. 
225 Cs. (ruitvorm). Linten 
in nationale kleuren van 
beide landen met jaguar en 
steenbok. 
24-8-'o9. Nationale Parken. 
Zevenmaal 240 Cs. Monte-
verde met waterval, rokende 
vulkaan Poas, rivier Celeste 
met waterval, vulkaan Arenal, 
baai bij Kokoseiland, rivier 
en jungle bij Tortuguero, 
landschap met bergen van 
Cerro Chirripó. 

CUBA 
i6-8-'o7. Radio Cubana 85 
jaar. 
65 c. Landkaart met micro
foon. 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK 
29-ii-'o8. lOoe Sterfdag Ti-
moteo Ogando (1818-1908). 
10.- P. Portret van generaal. 
7-i2-'o8. Santiago 500 jaar 
geleden ontdekt. 
10.- P. Stadswapen. 
i9-i2-'o8. Ontdekking eiland 
Quiqueya 500 jaar geleden. 
10.- P. Christopher Columbus 
op schip. 

EL SALVADOR 
27-5-'og. Jaar van de astro
nomie. 
Viermaal $ 0.25. Portret 
natuurkundige en astronoom 
Galileo Galilei (1564-1642) 
met sterrenkijker, manen van 
Galileï, observatorium in San 
Juan Talpa, telescoop Meade 
Schmidt-Cassegrain 10". 

22-7-'og. Geschiedenis van 
El Salvador. 
Velletje metachtmaal $ o.io. 
Nationale vogel (Eumomota 
superciliosa), zevenmaal 
departementswapens: 
Ahuachapan, Santa Ana, 
Sonsonate, La Libertad, 
Chalatenango, San Salvador, 
Cuscaüan. 
Velletje metachtmaal $ o.io. 
Nationale bloem (Yucca 
elephantitus), zevenmaal 
departementswapens: La 
Paz, Cabanas, San Vicente, 
Usulutan, San Miguel, Mora-
zan. La Union. 

FALKLANDEILANDEN 
i4-8-'og. Eilanden en rotsen 
voor de kust. 
27, 40, 65 p., £ 1.50. Resp. 
Seal Rocks, Beauchene 



Rocks, Jason East Cay, The 
Hose Block. 

FILIPPIJNEN 
IS-J-'OQ- Familiegenoot
schap Che Yong Cua en 
Chua, 100 jaar. 
Velletje met tweemaal 7. P. 
Twee voorvaderen met op 
rand Filippijnse vlaggen en 
beeldmerk genootschap. Ook 
velletje met tweemaal 7. P. 
(getand) en tweemaal 7. P. 
(samenhangend en deels 
ongetand). 

GRENADA 
2009. Honden. 
Velletjes met viermaal $ 2.30; 
velletjes met viermaal $ 2.30. 
Verschillende afbeeldingen 
van retrievers; verschillende 
afbeeldingen van beagles. 

GUATEMALA 
i44'09. Klederdrachten. 
0.50,1., 2., 3., 4., 6., 8.; 
blok 10. Q. Klederdrachten 
uit resp. San Juan Atitlän 
(man), San Juan Sacate
pequez (vrouw), Tamahii 
(v), San Rafel Petzal(v), 
Totonicapän (m), Patzicia (v), 
San Pedro Sacatepequez (v); 
San Juan Cotzal (m+v). 

GUINEE 
29'09. WW¥*, Groot 
bosvarken. 
Viermaal 7.500 F. (samen
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van Hylochoe
rus meinertzhagen met 
pandabeeldmerk WWF. 

GUYANA 
2009. Barack Obama (1961). 
Velletje met viermaal $ 225.. 
Verschillende foto's van VS
president. 

HONDURAS 
30io'o8. Juan Ramon 
Molina (18751908). 
10., 25. L. Verschillende 
afbeeldingen van bronzen 
borstbeeld van schrijver. 

INDIA 
257'o9. Ramcharan Agar
wal (19191977). 
5. R. Portret vrijheidsstrijder 
en protesterende mensen. 
277'o9. Jayadeva (12e eeuw) 
en Geeagovinda. 
Elfmaal 5. R. Beeltenis 
dichter Jayadeva en tien 
afbeeldingen van incarna
ties van God of Brahma uit 
door hem geschreven en 
gecomponeerd zangstuk 
Geeagovinda over de betrek
kingen van Krishna en de 
herders: Matsya (vis), Kurma 
(schildpad), Varaha (beer), 
Narsimha (manleeuw), Va
mana, Parushurama, Rama, 
Balarama, Buddha, Kalki. 

750 Din. Driemaal voetbal
lers en kaart van Afrika; 
voetbal en kaart van Afrika. 
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i8'09. St. Josephcollege in 
Bangalore. 
5. R. Gebouw en wapen. 
48'o9. Maharishi Patanjali. 
5. R. Beeltenis van samen
steller yogaregels met schrijf
veer en papierrol. 
i28'09. Pingali Venkaiah 
(18761963). 
5. R. Portret ontwerper 
nationale vlag met vlag. 
i68'o9. Oude spoorweg
stations. 
Viermaal 5. R. Stations in 
Delhi, Howzah, Mumbai, 
Chennai. Ook velletje met de 
vier zegels. 

INDONESIË 
237'09. Nationale kinder
dag. 
Viermaal 1.500 Rp. (samen
hangend). Kinderbezigheden 
resp. touwtjespringen, vlie
geren, verstoppertje spelen, 
fietsen. 

IRAK 
i6'o9. Internationale 
kinderdag. 
Vijfmaal 50 Din.; blok 
500 Din. Verschillende kin
dertekeningen met volwas
senen en kinderen. 
i36'og. Voetbal, Confedera
tions Cup. 
100, 250, 500 Din.; blok 

i47'og. Toerismeweek. 
Viermaal 250 Din. (in 
paren samenhangend); blok 
500 Din. Verschillende histo
rische afbeeldingen; strijders 
met zwaarden en paarden. 

IRAN 
ii7'09. Siervis. 
i.ooo RJs. Chaetodontoplus 
septentrionalis. 

.1000 Ris. Chaerodonfowus soWBnniooètfea 

ISRAËL 
Sg'og. Vogel. 
NIS 2.60. Hieraaetus fasci
natus. 

JAPAN 
i9'o8. Persoonlijke zegels. 
80 yen. Frame met lands
naam en waardeaanduiding 
in verschillende kleuren: 
blauw, rood, oranje, groen, 
zwart. Centrale deel voor 
persoonlijk gebruik. 
4ii'o8. Chinees Nieuwgaar, 
jaar van de os **. 
50, 80 yen. Resp. ossenfiguur 
met strik, figuur van ossen
berijder. 
4ii'o8. Nieuwjaarsloterij. 
50, 50, 50, 80 yen. (met 
aanhangsel met lotnum
mer). Tweemaal inschrifl: 
'09 New Year resp. in kleur 
goud/groen, goud/rood, 
ossenfiguur met strik, figuur 
van ossenberijder. 
4ii'o8. Winter. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Spoorwegtrein in landschap 
bij Aomori, nieuwjaarsmor
gen bij Yamagata, spoor
wegstation bij Abashiri, 
watermolen in Tsuyama, 
houthakkers met paard bij 
Tottori, briefbesteller in de 
sneeuw in Iwate, straatscène 
in AizuWakamatsu, berghel
ling bij Miyoshi, stenen muur 
in zuiden van Ehimude, 
winkel in Uonoma. 

7ii'o8. Keiouniversiteit 
150 jaar. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Oprichter Yukichi Fukuzawa 
(18351901), universiteits
wapen, tweemaal universi

teitsbibliotheek (doorlopend 
beeld), rugby, honkbal, 
viermaal glasinloodraam 
met als motto 'De pen is 
machtiger dan het zwaard'. 

JEMEN 
4ii'o8. Vierde sterfdag 
strijder en politicus Yasser 
Arafat (19292004). 
120 R.; blok 300 R. (onge
tand). Arafat maakt Vteken 
en Palestijnse vlag; portret 
met vlag. 
22ii'o8. Opening Al
salah's moskee. 
80,100,120 R.; blok 300 R. 
(ongetand). Verschillende 
afbeeldingen van in en exte
rieur moskee. 

KAZACHSTAN 
i26'09. Vrouwelijke siera
den, gezamenlijke uitgave 
met Mongolië en ZuidKorea. 
Driemaal 1801. Oorbellen uit 
resp. Korea (5e en 6e eeuw) 
Mongolië (17e tot 19e eeuw) 
en Kazachstan (2e en ie eeuw 
V. C). 

KENIA 
207'09. 20oe geboortedag 
Louis Braille (18091852). 
25 Sh. Blinde man met stok. 

KIRGIZIË 
i38'o9. Chyngyz Aimatov 
(19282008), schrijver en 
diplomaat. 
Velletje met 7., 12., 16., 
21., 28., 30., 45., 60. (S). 
Resp. vrouw, man met paard, 
jonge vrouw en vrachtwagen, 
stoomlocomotief en mensen, 
soldaat en jongen, jongen 
met verrekijker en hert, 
paardrijder en vogels, men
sen in boot. Op tussenveld 
portret. 

KOEWEIT 
262'og. Bevrijdingsdag. 
25, 50,150 f. Figuratieve 
afbeelding van mensen met 
vogels en minaret. 

KOREA NOORD 
i54'09. Verjaardag presi
dent Kim II Sung (19121994) 
3,12,140,150 w. Resp. paar
den, fossiel met afbeelding 
van vissen, geweer, beer. 
304'o9. Vijftig jaar centrale 
dierentuin, vogels. 
Velletje met 12, 70,120, 
140 w. Resp. Anthropoides 
paradisea, Accipiter gentilis, 
Larus argentatus, Balearica 
pavonina. 

304'09. Vijftig jaar centrale 
botanische tuin, bomen. 
3, 50,120,160 w. Resp. Catal
pa ovata, Bemla platyphylla, 
Juglans cordifomis, Metase
quoia glyptostroboides. 

25'o9. Sport. 
12, 90,160, 200 w. Resp. 
honkbal, tafeltennis, scher
men, golf. 

65'o9. Kinderkamp cen
trale jeugdvereniging. 
3, 80,120,170 w. Kinderen 
resp. met vlag, vlinder, pad
destoel, slak. 
i45'09. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Hongkong. 
Velletje met hiervoor 
genoemde zegels, op rand 
herten, waterval en embleem 
tentoonstelling. 



22-5-'09. Overwinning in 
slag van Musea, zeventig jaar 
geleden. 
Blok 120 w. President Kim II 
Sung op slagveld met doorlo
pend beeld op rand. 
ig-ó-'og. Kim Jong II (1941) 
45 jaar leider van Centrale 
Comité. 
3,12,120,170 w. Verschil
lende afbeeldingen van 
staatshoofd. 
KOREA ZUID 
gov 'og . Internationale 
postzegel tentoonstelling 
Philakorea 200g. 
Velletje met twee keer 
achtmaal 250 w. Tekeningen 
van vogels: fazantenhaan, fa
zantenhen, tweemaal arend, 
tweemaal ibis, tweemaal 
eenden. Op tussenvelden 
beeldmerk tentoonstelling. 
Ook vier velletjes met elk 
twee zegels. 
iS-S-'og. Geschiedenis, 
koninkrijk Buyeo. 
Viermaal 250 w. Verschillen
de historische afbeeldingen 
met betrekking tot stichting 
van koninkrijk in 59 v.C. 
2i-8-'og. Groene energie. 
Viermaal 250 w. Huis met 
zonnepanelen en fiets, auto 
met zonnepanelen, windmo
lens, opwekking getijdens-
troom. 
4-g-'o9. Oprichting Tae-
kwondopark. 
250 w. Ontwerp van accom
modatie in Muju-gun en 
silhouet sporter. 
S-g-'og. Extreme sporten, IV. 
Viermaal 250 w. BMX (Bicycle 
Motocross)-rijder in diverse 
disciplines resp. x- up, no 
band jump, one foot can can, 
superman great grab. 

LIBERIA 
20og. Monkey Bridge. 
Blok $ 100.-. Vrouw met kind 
op brug. 

MADAGASCAR 
2g-9-'o8. Overdrukken. 
300 Ar., 300 Ar. Resp. rijst-
halm en landkaart, koningin 
Ranavalona III (i883-i8g6). 

MALEISIË 
23-io-'o8. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Jakarta 2008, vlinder. 
Blok 5.- RM (vlindervorm). 
Graphium anthipates met 
beeldmerk tentoonstelling. 
i8-6-'og. Natuurbeheer. 
30, 50, 50 s. Resp. schoon 
water met walvis, 'ga voor 
groen' met boom en tak met 
bladeren, 'frisse lucht' met 
wolken en zonnestralen. 

CÏIMM Waiev 

Malaysia .1 

23-7-'og. Knolgroenten. 
Tweemaal 30, tweemaal 
50 s.; blok 3.- RM. Resp. 
zoete aardappel (Ipoema 
batatas), cassave (Mani
hot esculenta), yamboon 
(Pachyrrhizus erosus), yam 
(Dioscorea alata L.); taro 
(Coloscolea esculenta) 

JWAROKKO 
30-7-'og. Mohammed VI 
(ig63), tien jaar koning. 
3.25, 7.80 Dh. (reliëfdruk); 
15.- Dh. (hologram). Portret 
koning, koningen Moham
med V (1909-1961) en Hassan 
II (i929-i9g9); portretten 
koningen. 
Ook velletje met op rand 
containerschip in haven van 
Tanger. 

3-8-'09. Al Qods (Jeruzalem), 
hoofdstad van de Arabische 
cultuur. 
3.25 Dh. Beeldmerk organi
satie evenement. 

MEXICO 
27-7-'o9. Bedreigde dier
soorten. 
$ 10.50 Gymnogyps califor-
nianus. 

$ 6.50. Pottenbaksters en 
aarden pot. 
20-9-'09. Nationale commis
sie voor gratis tekstboeken 
50 jaar. 
$ 6.50. Vrouw met boek, 
groenten, vlag, vogelkop en 
slang. 

MONGOLIË 
6-4-'o9. Voedsel, 
i.ooo T. Mensen in traditio
nele kostuums. 
io-4-'og. Wereldpostze-
geltentoonstelling 200g in 
China, zoogdieren. 
Tweemaal 300 T. Beer, 
panda. 
i6-4-'o9. Tijdelijke frankeer-
zegels. 
800 T. op 30 mung, i.ooo T. 
op 20 mung. Resp. Yvert 
1235 (ig83) vliegtuig 
Antonov-AN24i3, Yvert 1234 
(ig83) Mongoolse tent 'Yurt'. 

ii-S-'og. Internationale dag 
van indiaanse volken. 

MONTSERRAT 
io-6-'og. 20oe Geboortedag 
Charles Darwin (i8og-i882). 
Velletie met viermaal $ 2.75; 
blok $ 7.-. Portret natuurloin-
dige en bioloog, Caribische 
heremietkreeft (Coenobita 
clypeatus), boomhagedis 
(Anolis lividus), Montserrat-
orchidee (Epidendrum 
montserratense), op rand 
landkaart; portret en waterval 
Pelican Ghaut, met op rand 
doorlopend beeld. 

NICARAGUA 
28-4-'og. Havens. 
I.-, 5.-, IC-, 15.-, 25.-Cd. 
Verschillende afbeeldingen 
van havens en schepen. 

NIEUW-CALEDONIË 
7-8-'og. Nieuwe frankeerse-
rie, vogels: Cagou (rhynoche-
tos jubatis). 
5,10, 'TVP'(75), iio F. Resp. 
in de kleuren zachtpaars, 
groen, lichtrood, blauw. 
7-8-'og. Wereldwijde dag van 
de astronomie, 
iio F. Antieke telescoop met 
ruimtevaarder, aarde en ster
renhemel. 

7-8-'og. 150 jaar postvervoer. 
Velletje met viermaal iio F. 
Bezorger te paard, gesloten 
paardenkoets, boodschapper 
te voet, auto. 

NIEUW-ZEELAND 
7-9-'o9. Gezondheid. 
50-1-10 c , $ i.~no c , 50-H0 c. 
(zelfklevend). Zegel-op-zegel 
op achtergrond van gezond-
heidszegels uitgegeven sinds 
1929 resp. Yvert 1467 (1996), 

Yvert 190 (1932), Yvert 265 
(1943)-

OEZBEKISTAN 
i-7-'og. Aziatische Jeugdspe-
len 2009 in Singapore. 
450.-, 750 (S). Beeldmerk 
organisatie en resp. basket
ballers, voetballers. 

PAKISTAN 
30-5-'og. Kamer van 
Koophandel en industrie in 
Karachi. 
4 R. Gebouw met vlag en 
embleem. 

PAPUA-NIEUW-GUINEA 
2-io-'og. Dag tegen geweld. 
85 t.,3.-, 3.70, 6.-; blok 
10.- K. Resp. portretten van 
Abraham Lincoln (i8og-
1865), prinses Diana (1961-
I9g7}, Nelson Mandela ( 
(igo8), Barack Obama (igöi); 
Barack Obama. Ook velletje 
met de laagste vier zegels. 

PERU 
3-8-'og. 30e Sterfdag Haya de 
la Torre (i895-:g7g). 
2.20 S. Portret politicus en 
revolutionair met vlaggen. 

POLYNESIË 
7-8-'og. Surfen. 
70 F. Cartoon met twee 
surfers. 

i4-8-'og. Passiefruit. 
100 F. Passievruchten met 
bloem. 

SENEGAL 
20-5-'og. 200e Geboortedag 
Louis Braille (i8og-i952). 
200, 450 F. Resp. Blind kind 
leest boek, drie witte stippen 
(negen in brailleschrift). 
3-6-'og. Moederdag. 
200, 400 F. Tweemaal 
moeder en kind met bos 
bloemen. 

SINGAPORE 
g-8-'og. Nationale Dag, 
sculpturen. 
Zevenmaal 50 c.; Velletje 
$ 2.-. Werken of delen 
hiervan van resp. Teo Eng 
Seng: 'We're Happy. Are 
You Happy', Anthony Poon: 
'Crimson Eagle', Han Sai 
Por: 'Art Trees', Wee Béng 
Chong: 'Standing Figure', 
Ng EngTeng: 'Wealth', 
Brother McNally: 'Signature', 
Tay Chee Toh: 'Nude 2'; alle 
kunstwerken, doorlopend 
op rand. 

i4-8-'og. Olympische Spelen 
voor jongeren 2010 in Sin
gapore. 
'ist local', 65 c, $ i.io, 2.-. 
Beeldmerk met meertalige 
achtergrond en resp. 'excel
leren' met schoonspring-
ster, 'welkom' met sporters, 
'vriendschap' met sporters, 
'respect' met hordeloper. 
28-8-'og. Gezamenlijke 
uitgifte met Filippijnen, 
bruggen. 
'ist Local', 65, 80 c., $1.10. 
Bruggen in Singapore resp. 
Henderson Waves, Alexandra 
Arch, Cavenagh-brug; in 
Filippijnen resp. Bamban-
brug, Marcelo Fernan-brug. 
Ook velletje met de vier 
zegels. 
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SRI LANKA 
234'o9. Leprozenhospitaal 
300 jaar. 
5. R. Hand met bloem. 
234'og. Sumangalacollege 
in Panadura 100 jaar. 
5. R. Schoolgebouw. 
25'og. Handupelpola Sri 
Punnaratana Thero. 
5. R. Portret politicus. 
5'5''09 Welithara Sri Gnana
wimala Thissa Tero. 
5. R. Portret religieus leider 
en politicus. 
55'o9. Boeddhistische 
feestdag Vesak. 
4., 5. R. Resp. mensen 
dragen bloemen voor offe
rande in tempel, mediterende 
mensen onder boom. 

SYRIË 
38'o8. Arabische dag van 
de post. 
Velletje met £ 15 en £ 20. 
Resp. kamelenkaravaan, duif 
en landkaart. 
88'o8. Olympische Spelen. 
£ 5,10; blok £ 25 (ongetand). 
Resp. gewichtheffer, hard
loopster; zwemmer. 
i58'o8. 55e Internatio
nale handelstentoonstelling 
Damascus. 
£ 25. Beeldmerk organisatie. 
279'o8. Wereldtoerisme
dag. 
£ 10,15. Resp. vaas met 
vogelmotief, bord met vogel
motief 
i9io'o8. Wereldpostdag. 
£ 10. Duif met briefen 
wereldbol. 
löii'og. Omwenteling 
achtendertig jaar geleden. 
£ 10. Eerste Syrische auto. 
Sham. 

i8i2'o8. Slangen. 
Driemaal £ 20 (samenhan
gend). Golanslang, Eryx 
Jaculus, Telescopus Fallax 
Syriacus. 

TADZJIKISTAN 
287'og. Herten. 
1.50, 2., 2.50,3. S. (getand 

en ongetand) Verschillende 
afbeeldingen van Cervus 
elaphus bactrianus met pan
dabeeldmerk WWF*. 

287'09. Aziatische fauna. 
I., I., 1.50,1.50, 2., 2., 
2.30, 2.30 S. (getand en 
ongetand). Resp. Equus 
Przewalski, Panthera tigris 
tigris, Camulus bactrianus, 
Caracal caracal, Ailuropoda 
malanoleuca, Macaca Fus
cata, Elephas maximus, Ovis 
Vignei. 
Ook velletje met de acht 
zegels. 

287'o9. Herdenkingsjaar 
Imam Azam (699767). 
4. S. Moskee en koran. 

TAIWAN 
268'og. Kinderversjes. 
Viermaal NT 5.. Meisje met 
pop en vogel op tak, jongen 
en konijn rijden in trein, twee 
vissen met vuurvliegjes en 
waterlelie, konijn en soldaat 
rijden paard. 

THAILAND 
79'09. 200e Sterfdag 
Koning Buddha Yodfak Chu
Ianuk(i782i8o9). 
3. B. Koning op troon. 

g9'09. Guan Yin. 
9. B. Afbeelding godin van 
troost en genade. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
297'o7.100 jaar padvin
derij. 
$1., 2.50, 3.75,4.75. 
Verschillende afbeeldingen 
van padvinders in diverse 
leeftijdscategorieën. 

TRISTAN DA CUNHA 
38'09. Aardappelteelt. 
25.25;35,35P;£iio. 
£ i.io. (in paren samen
hangend). Resp. poot
aardappelen voorbereiden 
en aardappelen poten; 
handmatig oogsten en afvoer 
per tractor; aardappelbloem 
en teeltvelden. 

iSio'og. Inheemse volken. 
Zesmaal US$ 0.44; zesmaal 
Zw.fr. 1.30; zesmaal € 0.65. 
Mensen afkomstig uit resp. 
Seychellen, Maleisië, Au
stralië, Thailand, Indonesië, 
Tanzania; PapuaNieuw
Guinea, Namibië, Namibië, 
Tanzania, Thailand, Frans 
Polynesië; Tanzania, Austra
lië, Namibië, Indonesië, Na
mibië, Verenigde Arabische 
Emiraten. 

URUGUAY 
i47'09. Frankeerzegels, 
bloemen. 
$ 30, 50 (driehoekig). Resp. 
Tessaria absinthioides, Ech
hornia crassipes. 
2i7'o9.100 jaar haven van 
Montevideo. 
Blok $ 37. Havenbeeld in be
ginperiode. Op rand huidige 
haven. 

VIETNAM 
ig'og. Rododendrons. 
500,1.200,4.500,14.500 d. 
Resp. Rhododendron for
tunei Lindl, Rhododendron 
simsii Planch, Rhodo
dendron sp., Enkianthus 
quinqueflorus Lour. 

VANUATU 
287'o9. Eerste contact met 
Rusland 200 jaar geleden. 
Velletje (ovaalvorraig) met 
130 en 350 vt. (samenhan
gend). Resp. Admiraal V.M. 
Golovnin, zeilschip 'Diana' 
met landkaart doorlopend 
over beide zegels en op rand. 

■SMBSEJJ™ 

VENEZUELA 
i55'09. Bescherming kin
deren tegen virtuele wereld 
van internet. 
Velletje met tweemaal 300, 
viermaal 500, tweemaal 
i.ooo, tweemaal 2.000 Bs. 
Verschillende beelden van 
kinderen en computers. 

VERENIGDE NATIES 
2io'o9. Dag tegen geweld. 
US$ I.. Portret Mahatma 
Gandhi (18691948), Indiaas 
politicus, filosoof en voor
vechter van geweldloosheid. 

WALLIS EN FUTUNA 
75'09. Nieuwe soorten 
zoetwatervissen. 
Tweemaal 65 F. (samenhan
gend). Gobioidei sycidiinae, 
Stiphodon rubromaculatus. 
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WESTSAMOA 
29'og. WWF*, vogels. 
50 s., $ 2., 2.70, 5. (samen
hangend). Resp. Petroica 
multicolor, Lalage maculosa, 
Aplonis tabuensis, Foulehaio 
carunculata. Alle zegels met 
pandabeeldmerk WWF. 
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ZAMBIA 
i72'o9. Overdruk. 
1.500 op 1.500 K. Rotary
embleem. 
295'o9. Overdukken. 
1.500 op 1.800,3.300 op 
2.250 K. vogel (Merops 
boehmi), gevlekte hyena 
(Crocuta crocuta). 

ZUIDGEORGIË EN 
ZUIDELIJKE SANDWICH
EILANDEN 
75'o9.100 jaar Britse mari
neluchtvaart. 
27, 65,90 p., £ i.io. Vlieg

tuigen en helikopters met 
oorlogsschepen resp. Super
marine Walrus met Bxeter, 
Westland Wasp met Ply
mouth, Westland Whirlwind 
met Protector, Westland 
Merlin met Lancaster. 
i48'09. Frankeerzegels, 
poolreiziger Ernest Shackle
ton (18741922). 
1,2,5,10,27,55,65,90 p., 
£1., 2., 3., 5.. Resp. 
Shacldeton op iijarige 
leeftijd, als i6jarige in White 
Star Lineuniform, op pool
expeditie, met echtgenote 
Emily en kinderen, met expe
ditieleden Frank Wild en Eric 
Marshall en Jameson Adams 
aan boord van de Nimrod 
in 1907, schip Endurance 
omsloten door ijs, neerlaten 
reddingsboot James Caird, 
met expeditiegenoten Tom 
Crean en Frank Worsley na 
oversteken van ZuidGeorgiè 
in 1916, Shackleton in 
legeruniform, schip Questa, 
bemanning bij Shackle
ton's graf op ZuidGeorgié, 
Shackleton aan bureau. Alle 
zegels met kompas. 
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ZUIDPOOLGEBIED 
AUSTRALISCH 
48'og. Bedreigde diersoor
ten. Gezamenlijke uitgave 
met Australië, Christmas
eiland, Cocos(Keeling) 
eilanden en Norfolkeiland 
Vijfmaal 55 c. Kangoeroe 
(Onychogalea fraenata), 
groene papegaai (Cy
anoramphus cookii), 
subantarctische pelsrob 
(Arctocephalus tropicalis), 
blauwstaartskink (Mabuya 
quinquetaeniata), groene 
zeeschildpad (Chylonia 
mydas). Ook velletje met de 
vijf zegels. 

*: Gebruikte afkortingen: 

Asean Association of South
East Asian Nations 

BIB Biennial of Illustra
tions Bratislava 

GCC GulfCooperation 
Council 

Sepac Small European 
Postal Administrati
ons Cooperation 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espafia y 
Pormgal 

WW¥ World Wildlife Fund 
(World Wide Fund 
for Nature) 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): 26i'og toti42'io 
Jaar van de os/buffel/stier. 

http://Zw.fr
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SAMENSTELLING JEFFREY GROENEVELD, 
FORMEREND  REACTIES EN TIPS 
JEFFREYGROENEVELD(g)HETNET NL 

2 0 0 9 INTERNATIONAAL JAAR 
VAN DE ASTRONOMIE 

Dit jaar wordt herdacht, 
dat precies vierhonderd 
jaar geleden Galileo 
Galilei voor het eerst 
met een telescoop de 
ruimte bestudeerde. Op 
verzoek van Italië heb
ben de Verenigde Naties 
2009 uitgeroepen tot 
Internationaal Jaar van de 
Astronomie. De Interna
tionale Astronomie Unie 
(lAU) en Unesco, een van 
de onderorganisaties van 
de VN, waren er grote 
voorstanders van. Beide 
organisaties hopen dat 
door dit speciale jaar 
de mensheid zich weer 
bewust wordt van zijn 
plek in het universum en 
dat de verwondering en 
ontdekkingszin zullen 
toenemen (i, 2). Het zal, 
zo vertrouwt men, ertoe 
leiden dat mensen zuini
ger omgaan met de aarde 

(3). Voor tal van postad
ministraties, waaronder 
die aangesloten zijn bij de 
PostEurop, de opvolger 
van de CEPT, was dit een 
reden om speciale post
zegels uit te geven met 
astronomie als thema. 

Lens 
Het is overigens opval
lend, dat veel landen 
ervoor kiezen om Galilei 
links te laten liggen. 
Nederland bijvoorbeeld 
geeft er de voorkeur aan 
om de sterrenkundige 
Christiaan Huygens weer 
eens in het zonnetje te 
zetten (4). Niet met een 
portret, maar met een 
lens die van hem bewaard 
IS gebleven en zich nu in 
het Utrechts Universitair 
Museum bevindt. De ont
werper van de zegel heeft 
deze lens afgebeeld boven 

een schets van Huygens 
van Saturnus en Titan. 
De kleine lens is bijna op 
ware grootte te zien op de 
postzegel. De werkelijke 
diameter, 57 millimeter, 
wordt vermeld in de rand 
van het postzegelvel. Op 
de postzegel zien we ook 
een datum, 3 februari 
1655, mogelijk de datum 
dat Huygens Titan ont
dekte, en een dichtregel 
van de Romeinse dichter 
Ovidius: "Zij brachten 
de sterren naar onze 
ogen". Zowel de datum 
als de dichtregel werden 
door Huygens in de lens 
gegraveerd. 
Ik vind het jammer, dat 
TNTPost ervoor geko
zen heeft om Christiaan 
Huygens te eren met een 
zegel, zoals al in 1928 
en 1988 werd gedaan, 
in plaats van Johannes 
Lippershey of Zacha
rias Jansen. Beide heren 
maken er aanspraak op 
in 1608 als eerste de Hol
landse kijker te hebben 

gemaakt. Aan de hand van 
beschrijvingen van Lip
pershey maakte Galilei in 
1609 zijn eigen kijker. De 
vraag wie nu de werkelijke 
uitvinder van de kijker 
was, zal wel de reden zijn 
geweest voor TNT om de 
veilige weg van Huygens 
te kiezen. 

Wetten 
Een andere sterrenkun
dige die met zegels van 
Duitsland en Tsjechië 
wordt geèerd is Johannes 
Kepler (5,6). In i6og ver
scheen zijn werk Astrono
mia Novia, waarin hij zijn 
theorie over de planeten
bewegingen, de Wetten 
van Kepler, ontvouwde. 
Eeuwenlang geloofde 
men dat de planeten zich 
met gelijkmatige snelheid 
bewogen langs de hemel 
en dat zij daarbij cirkels 
aflegden. Kepler kon 
bewijzen dat dit niet waar 
was: de cirkels waren 
ellipsen en de snelheid 
veranderde. 

Huisarrest 
De Griekse filosoof en 
wiskundige Aristoteles, 
die onder meer op een 
zegel van Gibraltar wordt 
afgebeeld (7), raakte 
gefascineerd door het 
heelal, dat hij uitvoerig 
beschreven heeft. In zijn 
theorieën is de aarde 
het middelpunt waar de 
overige planeten en de 
zon in cirkels omheen 
draaien (8). Het was een 
theorie die later omarmd 
werd door de katholieke 
kerk. De gelovige Galileo 
Galilei kwam dan ook in 
grote problemen toen hij 
beweerde, dat het toch 
allemaal even anders lag 
(9,10). De katholieke kerk 
zette hem onder druk om 
af te zien van zijn bewe
ringen, maar dat weigerde 
hij. Paus Urbanus VIII 
ondernam stappen, die 
ertoe leidden, dat de 
geleerde de laatste negen 
jaar van zijn leven onder 
huisarrest leefde. Pas in 
1992 werd de Galilei's 
door paus Johannes Pau
lus II gezuiverd en sprak 
de kerkvader zijn spijt 
uit over de behandeling 
die Galilei ten deel was 
gevallen. Kringen bin
nen het Vaticaan waren 
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RUIMTEVAART 
FILATEUE CLUB 
NEDERLAND 

Wie geïnteresseerd 
is in de historische, 
technische en weten
schappelijke aspec
ten van ruimtevaart 
en kosmos kan lid 
worden van de Ruim
tevaart Filatelie Club 
Nederland. Het is een 
actieve vereniging met 
een eigen tijdschrift, 
ruildagen en veilin
gen. Voor meer infor
matie kan men een 
mailtje sturen naar 
Qo!ckers(5)casema.nl 

overigens al eerder tot de 
conclusie gekomen, dat 
Galilei het bij het rechte 
eind had gehad. Maar het 
heeft nog heel wat voeten 
in de aarde gehad voordat 
dit officieel erkend kon 
worden. 
De post van Vaticaanstad 
heeft het niet aangedurfd 
om Galilei te eren met 
een zegel. Er werden wel 
twee zegels uitgegeven 
met afbeeldingen van 
schilderijen van Donate 
Creti, die hij 1711 maakte 

in opdracht van graaf 
Luigi Marsili. Zij waren 
een cadeau voor paus Cle
mens XI. Marsili hoopte 
dat de kerk geld zou 
schenken voor een ster
renwacht, wat inderdaad 
geschiedde. Met de hulp 
van de paus kon de eerste 
sterrenwacht van Italië 
geopend worden. Op de 
postzegels zijn Saturnus 
en de zon te zien (11,12). 

Belangrij'k 
De ontdekkingen van 
Gallilei en Kepler, maar 
ook die van Newton (13) 
stonden aan de basis van 
de moderne sterrenkunde 
en de ontwikkelingen 
die leidden tot de eerste 
mens op de maan, exact 
veertig jaar geleden. Bij 
het moderne ruimteon
derzoek speelt Nederland 
geen onbelangrijke rol. 
De Europese Ruimte
vaartorganisatie (ESA) 
heeft in Noordwijk een 
technisch centrum, waar 
satellieten getest worden 
om te zien of ze aan alle 
eisen voldoen. Neder
landse sterrrenkundigen 
namen het initiatief om 
de grootste optische tele
scoop ter wereld te maken 
en in Dwingeloo is de 

grootste radiotelescoop in 
aanbouw, de LOFAR. Men 
hoopt daarmee het prille 
begin van ons heelal te 
kunnen waarnemen. De 
nieuwe radiotelescoop zal 
honderdmaal gevoeliger 
zijn dan de huidige teles
copen. Over een gebied 
met een diameter van 
100 kilometer zijn via een 
glasvezelnetwerk kleine 
computers gekoppeld 
aan een supercomputer. 
Verder wordt er nauw sa
mengewerkt met partners 
in Duitsland, Frankrijk, 
GrootBrittanniè en 
Zweden, waar minstens 
acht stations worden 
gebouwd, die aangeslo
ten zullen worden op het 
Nederlandse netwerk. 
De andere Nederlandse 
Europazegels laat een 
landkaart van Europa zien 
met daarop de locaties 
van LOFAR (14). 

Nieuwe planeet 
Dankzij de moderne ap
paratuur is het mogelijk 
om dingen te zien die 
tot voor kort ondenk
baar waren. Zo kan men 
bijvoorbeeld de zwakke 
straling van de krabne
vel, een enorme wolk 
van gas en materie van 
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een geëxplodeerde ster, 
analyseren, ook al is die 
zesduizend lichtjaar van 
de aarde verwijderd (15). 
Voorlopig is men nog 
niet uitgestudeerd. Zo 
werd in 2002 een klein 
planeetje ontdekt door de 
Eschenberg sterrenwacht 
in Zwitserland. De lAU 
heeft inmiddels ermee in
gestemd om dit planeetje 
Helvetia te noemen. Op 
een Zwitserse zegel zien 
we de locatie van deze 
nieuwe vondst (16) ten 
opzichte van de zon en de 
overige planeten. Voor de 
verzamelaars van special 
effects is het aardig om te 
vermelden dat de postze
gel in het donker oplicht 
als hij daarvoor door een 
lichtbron is "opgeladen". 
Om dit effect te vergroten 
heeft de Zwitserse post 
de zegels uitgegeven in 
een groter formaat dan in 
Zwitserland gebruikelijk 

Overzicht 
In deze aflevering van 
Thematisch Panorama 
heb ik een aantal uitgiften 
laten zien die zijn uitge
komen in het kader van 
het Jaar van de Astro
nomie. Een compleet 

STUDIEGROEP 
CHINA FILATEUE 

Naar aanleiding van 
het artikel over Hong
kong kreeg ik de vraag 
of er ook een gespeci
aliseerde vereniging 
is op dit gebied. Er is 
inderdaad een Studie
groep China Filatelie, 
die zich bezighoudt 
met China, Taiwan, 
Tibet en gebieden. 
Leden ontvangen 
het verenigingblad 
China Filatelie en 
kunnen deelnemen 
aan rondzendingen 
en veilingen. Voor 
meer informatie 
kunt u mailen naar 
miepronde(a)kpnplanrt.nl 
of kijken op de web
site van de vereniging: 
www.chmajilatehe.ik 

overzicht treft u aan op 
de speciale website. Het 
adres is: [http.jjwww.astro
nomyioog orfl/oräanisation/ 
structufê/taskgroups/phila
tely/calendar). Per maand 
worden daar de uitgiften 
besproken en in kleur 
afgebeeld. 
Een aanrader! 

13 
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OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
(H.VIeeming) 
Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053 - 433 55 00 Fax 053 - 434 10 94 
Email: h.vleeming@opv-stamps.com 
www.opv-stamps.com 

Veiling 205:20/21 november in Hampshire hotel APELDOORN te Apeldoorn. 

Een greep uit het aanbod: 

Nederland en O.G.: uitgebreid zegelmateriaal vanaf emissie 1852 
postgeschiedenis incl., EO post en vele gefrankeerde 
poststukken 

Internering 1 e Wereldoorlog in Nederland 

Buitenland: 
Ver.Europa: 

aanbod vrijwel alle Europese landen. 
een uitgebreide collectie in ca.150 albums verdeeld in vele 
kavels. 

Ca. 2000 kavels collecties insteekboeken en dozen. 
Enkele tienduizenden poststukken Nederland vanaf ca.1900 met korte en lange 
balkstempels, cylinderstempels enz. 

Bezoekt u ons tijdens de POSTEX APELDOORN in de Americahal van 16/18 okotober. 
De catalogus staat rond 15 oktober op onze site op het internet. 
De gedrukte catlogus zal rond 28 oktober verzonden worden. 

EEN DEEL VAN HET MATERIAAL UIT DE NOVEMBER VEILING 
IS TIJDENS DE POSTEXTE BEZICHTIGEN. 

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

EXTRA KIJKGELEGENHEID in DEN HAAG: 
Museum voor Communicatie(vroegere Postmuseum), 
Zeestraat 82: zaterdag 14 november van 12.00-17.00 uur 
(op vertoon veilingcatalogus tevens gratis toegang tot museum!). 

Tijden kijkdagen en verdere afwikkeling: zie de catalogus! 

Interesse in een (bij ons nog steeds gratis!) catalogus? Vraag deze dan eens aan,! 

Volgende veiling: januari 2010, Inzendingen welkom! 

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

mailto:h.vleeming@opv-stamps.com
http://www.opv-stamps.com


VEIL INGHUIS 
FELZMANN 

Uw partner voor hoogwaardige filatelie en numismatiek 
Auktionshaus Ulrich Feizmann GmbH & Co KG 
40210 Düsseldorf' Immermannstr 51 - Germany 
Telefoon +49 (0) 211 550 440 • Fax +49 (0) 211-550 44 11 
www feizmann de • info(i)felzmann de 



SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FÜR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

690 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraati3, 6135 CS, Sittard. 
Telefoon 046-4512751. E-mail robert-
wiktor@liome.nI 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + 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.oosteuropafilatelie.nl 

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

Frankeermachinestempels op site 
www.motiefstempels.nl 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(5)hemet.nl. Telefoon 
06-14511744 of 02283-18267. Per 
post: M. Snoek, Verlaat 27,1601JW 
Enkhuizen. 

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

Zoekt u cept of meelopers? Mail of 
stuur uw manco's naar A. Frenken, 
Het Veldje 26, 5961 LA Horst. E-mail 
fonsfrenken@hetaet.nl 

V.E. cept gest. ofpostfr. zonder plak
ker 30% Michel. Stuur mancolijst 
naar G. Borst, Want 19,1276 HC 
Huizen. 

Nederland frankeergeldig euro 
zonder gom 0,29 - 0,34 - 0,39 - 0,44 
50%. C. Cruyssen. Telefoon 06-
25162155. 

Motief o.a. vogels -vissen - WWF -
schepen - treinen postfris met afbeel
ding op wwav.plaatzegel.nl M.v.Atten. 
Telefoon 0180-317401. 

N-Zealand, USA, Austr. oud/ 
nieuw, stuur mancolijst. J. Dijkstra, 
Lindenoord 20, 8172 AL Vaassen. 

Telefoon 0578-571958. E-mail 
ewdijkeinde@hotmail.com 

Grote collecties en partijen van de 
gehele wereld. Contante betaling. D. 
van der Toorn. Telefoon 070-3388427 
ofo6-5iii8436. Bezoek aan huis. 

Voor 60 zegels Zwitserland, Oos
tenrijk, Luxemburg of Griekenland 
retourneer ik 90 ander Europa. R. 
Roozendaal, Klaproos 42, 2317 EL 
Leiden. 

Ruilen! Ik geef 150 gest. kl. form. 
Europa, ik wil 100 gest. gr. form, 
géén Europa. H. van der Made, Baro
nie 326, kamer 518, 2904 XM Capelle 
a/d IJssel. 

j Gevr. Nederland ongebruikt: P5AI, 
' 4BI, 8BI, 9BI, 3BII, 5BIV, 7DIII, 
I SDIII, 8EI; gebr. 3CI. J. Pels Rijcken. 
j Telefoon 035-6930288 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de ver
eniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 070-3860232, zie 
www.sgbritannia.nl Blad, meetings, 
4 grote veilingen, boekjes en veel 
verzamelplezier. Join the club, see 
you! 

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

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

Contactgroep Frankrijk Verzame
laars (CFV), brieven en postzegels 
van Frankrijk en voorm. Franse 
Kol., eigen blad, veilingen, rondz., 
4 bijeenkomsten p.j. in De Bilt. 
Contr. 19 euro. Info: Pietjan Zwaag. 
Telefoon 020-6277894. E-mail: 
p.zwaag(a)hccnet.nl 

39e 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, te
lefoon 0252-373632 of e-mail 
veilingmeester@onderdeIoupe.nl 

De Vereniging van Postzegel 
Verzamelaars Almere organiseert 
op zaterdag 31 oktober 200g 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 ansichdcaarten 
kunnen nog huren 5 euro per tafel 
van 120 - 80. D. Verwoerd, telefoon 

06-53260579. 55 Jarig bestaan 
jubileum. 

Nationale Postzegel- en Poststukken-
beurs zaterdag 31 oktober van 10.00 
-16.00 uur in "De Koepel", Kapit
telweg 399a, Hilversum. Filatelisten 
Vereniging Hilversum & Omstreken. 
S.J. Nieuwendijk. Telefoon 035-
5386170. 

De Vliegende Hollander organiseert 
48e Dag v.d. Aerofilatelie tijdens 
POSTEX 2009 in Apeldoorn, i Set 
enveloppen kost 5 euro incl. porto. Te 
bestellen: St. Tent. Vliegende Hollan
der, P.O. Box 157, 2640 AD Pijnacker 
of giro 402628 t.n.v. St. Tent. VI. Holl. 
te Pijnacker. 

Postzegel-, Ansichtkaarten- en 
Muntenbeurs zaterdag 28 november 
NVPV afd. Bodegraven 9.30 - 16.30 
uur in Rijngaarde i, Dronenwijk, Bo
degraven. Semihandelaren aanwezig 
en ruiltafels. Semihandelaren in post
zegels, munten en ansichtkaarten 
kunnen nog huren, 5 euro per tafel 
van 120 - 8-. D. Verwoerd. Telefoon 
06-53260579. 

PZV Zeewolde organiseert op 24 
oktober haar jaarlijkse postzegel-
beurs van 10 -17 uur, Flevoweg 69, 
Zeewolde. Schriftelijke veiling plm. 
300 kavels. Tafels te huur. Inl. 0341-
426049. 

Zaterdag 21 november Postzegel-
beurs Emmeloord van 10.00 -16.00 
uur. Locatie ROC Friese Poort, 
Espelerlaan 74 Emmeloord. Inl. J.W. 
Elshof Telefoon 0527-615628. 

De Ruiter BV 
Numismatiek & Filatelie 

Nieuw: Port Betaald zegels 
Provincie Utrecht 

Vijf verschillende 
zegels 3,75 
FDC 7,95 

:tmii' 
PORT BETAALD 4l&8&\f«t 

mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM 

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

Postzegels-Munten-Bankbiljetten 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

Postzegels 

W . van der Bijl 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 

Lid IFSDA (P.T.A./C.N.E.R) 

mailto:robertwiktor@liome.nI
mailto:robertwiktor@liome.nI
http://www.stamps-dns.com
http://www.oosteuropafilatelie.nl
http://www.motiefstempels.nl
mailto:fonsfrenken@hetaet.nl
http://wwav.plaatzegel.nl
mailto:ewdijkeinde@hotmail.com
http://www.sgbritannia.nl
http://www.fihtalia.nl
mailto:veilingmeester@onderdeIoupe.nl
http://www.VerzaineIaarsMarkt.nl


BREDENHOF-POSTZEGELIMPORT 
Bovenstraat 286-a. 3077 BL Rotterdam-IJsselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fax 010-4797065 

email Bredenhof@cs.com • Internet: www.bredenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 t/m 17.00 uur. 

Maandag is de winkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Jt£ftt2flodkQsianj£S-QD—BfimboiigS-^A-SfL-BoMeP- l̂OQ.— oeen verrendlcosten. Priiswiiziainaen voorbehouden 

HET IS ONS GELUKT OM DE VOORRAAD VAN TWEE 
BEURSHANDELAREN TE KOPEN. 

DEZE BESTAAT UIT GOEDE GESTEMPELDE STOCKS VAN 
WEST-EUROPA, U.S.A., AUSTRALIË, CANADA, 

NEW ZEELAND, ETC. 
WIJ VERKOPEN HIER LOS UIT, 

DUS VUL NU UW MANCO'S AAN! 

WIJ ZULLEN EEN DEEL VAN DEZE BOEKEN MEEBRENGEN 
NAAR DE POSTEX IN APELDOORN. 

KUK VOOR DE MAAND AANBIEDINGEN OP 
WWW.BREDENHOF.NL 

ïmMm M&^sßEm m ^wS^j^ 
PRUZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x lOx 

L 4 / 8 16 BLZ WIT 6,40 5,50 5,25 5,00 4,75 

L 4/16 32 BLZ WIT 9 90 8 00 7 50 7 00 6,75 

L 4 / 2 4 48 BLZ WIT 15,20 12,25 11,40 10,70 10,20 

L 4 / 3 2 64 BLZ WIT 19,60 14,50 13,50 13,20 12,75 

WIHE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 7,20 6,50 6 25 6 00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 11,50 10 00 9,50 9,00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 18 00 14 50 14 00 13 50 12,90 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 21,60 18,00 17 00 16 60 16 00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

oiËra§^(2)(Mïa\^^ 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 165,00 NU 140,00 

"*" 

[PBiSlOflSlT §QDPBM[L(o)W/ME mo^m^MMm 
LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 

ENGELAND 
ENG GEBIEDEN 
FARCER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 

OMSCHRUVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT 
GOEDE MODERNE MIX 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
MET IETS NIEUW GEEN KERST 
GOEDE SORTERING 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW 
MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
MODERNE MIX T / M 2006 
LEUKE MIX MET NIEUW 

KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
THAILAND 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 
MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
MET CA 25% EUROWAARDEN 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 

100 gr 
9,00 

14,50 
2150 
9,00 

12,50 
11,00 

22,50 
50,00 
10,00 
14,00 
17,50 
14,00 
15,00 
17,50 
14,50 
12,50 
35,00 
15,00 
8,50 
9,50 

13,50 
22,50 
13,50 
12,50 
15,00 
11,00 
12,50 
32,50 
10,00 
15,00 
19,00 

250 gr 
21,50 
34,00 
50,00 
21,50 

29,50 
25,00 
55,00 

23,50 
34,00 
40,00 
32,50 
35,00 
42,50 
33,50 
29,50 

36,00 
19,50 
22,50 
32,50 

32,50 
30,00 
35,00 
25,00 
29,50 
79,00 
23,50 
35,00 
42,00 

5 0 0 gr 
39,50 

39,50 

55,00 
49,00 

45,00 
68,00 

62,50 

49,00 
55,00 

45,00 

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


■ Postzegeishouj 
■POSTEX 2009 if oktober 
: Rpel doorn 

De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
Organiseert op verzoek van de Gezamenlijke Stuurgroep Evenementen, 

een samenwerkingsverband van 
de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatellstenverenigingen, 

de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren 
en TNT Post 

Voor de elfde maal de nationale 

POSTZEGELSHOUJ 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 
25° 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 
Tentoonstelling werken van Oscar Bonnevalle, tekenaar van Belgische postzegels 
Viering 125-jarig jubileum Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars 

(NVPV) 

Ruime aandacht voor niet-filatelisten 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

