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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. LG. 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. 
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Vanaf begin 2010 presenteert Wiggers de Vries in samenwerking met Ronald Bouscher, 
"de collectie drs. LG. Klaassen" in meerdere veilingen. 
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gepersonaliseerde opbrengstenlijst • webcatalogus • digitale bladercatalogus 

Waarom (nu) inzenden bij Van Dieten? 

• Nog altijd internationale topprijzen 

• Postzegelveilingen sinds 1892 

• Internationaal behorend tot Top 10 

' Best mogelijke presentatie in catalogi 

• Onovertroffen webpresentatie 

• Optimale en accurate omschrijvingen 

• Alles voor een absolute topopbrengst 

Het inbrengen van uw collectie voor veiling 616 
op 18 en 19 januari 2010 kan nog enige weken 
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b TEN 
lEILINGEN 

Veilmden Mjuljt 7SßJ2. 

ANNO 1 8 8 6 

Het inbrengen van uw 
collectie voor veiling 616 
op 18 en 19 januari 2010 

kan nog enige weken 
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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 topveiling mits dat tot hogere resultaten leidt 

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

• door permanent adequaat persoonlijk en camera toezicht tijdens openbare kijk en veilingdagen 

Van Dieten treedt uitsluitend op in het uitdrukkelijke 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 wordt in hoofdzaak bepaald door particuliere kopers en verzamelaars. 

• Ruim 50.000 inzenders gedurende 615 veilingen 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 tot uw dienst! 
* .* * Lylantse Baan 3  2908 LG Capella aan den IJssel 
j"l"V^?y; Tel.010 284 55 6 0  f a x 0 1 0 284 55 65 info@vandieten.n l © 
" ^ ^ ^ ' (Hoofdweg gebied XL • Naast af/opri 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 

DRACHTEN GRONINGEN 
za 14 november wo 30 december 

Fries Congrescentrum Sporthal Hoogkerk 
Oprijlaan 3 

(Nabij A7 , Afrit 29) 
Zuiderweg 70 

(Nabij A7, Afrit 35) 

Info 050-5033926 ('s avonds) of via website 
WWW.WBEVENEIVIENTEN.EU 

TITCOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

Canada = € 0,30 per 1 CAD. 
Denemarken = € 0,08 per 1 DKK. 
Frankrijk = €0,06 per IFF. 
Engeland = € 0,65 per 1 GBP. 
Kanaaleilanden = € 0,40 per 1 GBP. 
Liechtenstein = € 0,35 per 1 SFR (vanaf 1996). 
USA = € 0,40 per 1 USD. 
Zweden = € 0,05 per 1 ZWKR. 
Zwitserland = € 0,40 per 1 SFR. 
Duitsland Euro Zegels = € 0,80 per 1 euro. 
Rabatt boekjes Zweden tussen 1979 en 1990 5,00 netto per boekje, 
(losse zegels 0,25 per stuk) 
Alle zegels dienen met gom te zijn. Geen port en dienst zegels. 
Overige landen op aanvraag. Prijzen onder voorbehoud van valuta-schommelingen. 

U kunt uw frankeergeldige postzegels aanbieden 
(tp onze stand tijdens de Verzamelaarsbeurs te Utrecht 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

Tel-Fax: 040 2044684 - E-Mail: r.vergossen@hetnet.nl 

Postzegelhoekjes 

NEDERLANDSCHE POSTERIJEN. 

' ' 6 ZEGELS VAN 2 CENT. 
' 1 7. 

*' 12 „ „ 10 .. 
PRUS f 1,78. 

Bijvoorbeeld... Nederland nr 14 (1921) € 1 

Maar ook leuk: 
Nederland PQ 1/2 Postaumaatboekjes 2 
Nederland PQ 3 Acht voor Aad 
of (het hoort er toch echt bij!): 
Nederland PR 11 Rembrandt prestigeboekje 2 
Trouwens, dat Hermitageboekje. Wel/niet bij TNT te kc 
Nederland PP20 Hermitage prestgigeboekje 
en wat dacht u van de c-tekst van het rookworsihoekje'. 
Nederland PB 83c 'Elke winter...' 
Hebt u overigens het grootste boekje van Nederland? i 
Nederland BI768 O-zegel in Postcatalogus 3 

Verzendkosten tot 35 euro € 1.50, tot € 125 euro € 
Boven 125 euro geen verzendkosten. 

Kiik ook on onze website: www.booklets.nl. Daaro 
ruim 11.000 boekjes van de gehele wereld. Die zijn 
vrijwel allemaal afgebeeld. U kunt on-line besteld 
bellen of schrijven mag ook. We sturen overigens i 
papieren prijslijsten van door u gevraagde landen, 
computer is ook niet alles... 

BOOKLETS INTERNATIONAL 
Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk 

tel 0416 331451, fax 0416 342856, info@boo 
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POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen. 
Wij zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles! 
Een niet te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 
Wij bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346-550618 
b.g.g. 06-51360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

Van Welderenstraat 16, 6 5 1 1 M K Nijmegen 
Telefoon/Fax 0 2 4 - 3224636 
www.niuntenenpostzegels.nl ^ 

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

GR0ENLAND-1JSLAND-F1NLAND-ÄLAND 
POSTFRIS-GEBRUIKT-POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 
BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 

WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, 
6950 AA Dieren ->ï^ 
Tel: 0313-419041 
Fax:0313-413295 
e-mail pzhronh@bart.nl 

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

ansichtkaarten - alle andere verzamelingen 

Veilinghuis "De Voorstraat" 
V o o r s t r a a t 23 - 8011 M K Z w o l l e 

Tel. 038 - 4211045 daags 08.30 tot 16.00 uur 

Nog zo'n 45 dagen en dan hopen wij u weer te ontmoeten. 
(28/29 december) l O ' J U B I L E U M E I N D E J A A R S B E U R S 

Meer info: zie decembernummer en/of www.eindejaarsbeurs.nl. 

http://WWW.WBEVENEIVIENTEN.EU
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
http://www.booklets.nl
http://klets.nl
http://www.niuntenenpostzegels.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
http://www.eindejaarsbeurs.nl
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'Filatelie' (waann opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad uoor Philatelie in Den Haag 

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

HoofdredacteuP: 
Frits Njio AIJP 
Postbus 84, 3645 ZK Vinkeveen 
Telefoon 06-51536872 

0297-213090 
Email- filatelie@kpnmail nl 
Website www d^latehe nl 

Advertentieverkoop: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5,1349 CG Almere 
Jeanine de Troye 
Telefoon 036-53 84 528 
Telefax 036-5384880 
injo(ä)bureaudetroije nl 

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

(0900-2265263) 
Telefax 0251-31 04 05 
Mutaties viawww aboland ni 

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

*Hoe word ik abonnee?' 
Er zijn twee abonnementsmethoden-
1. een collectief abonnement 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij 'Filatelie' is aangesloten, het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit 
van uwverenigingscontributie 
2. een individueel abonnement 
hiervoor kunt u zich - m u v België -
aanmelden bij Abonnementenland 
in Uitgeest (zie 'Abonnementen') 
voor € 27.- (Nederland), € 44.20 
(buitenland, standaard) of € 66.50 
(buitenland, priority) Een individueel 
abonnement gaat per de eerste van 
een willekeurige maand in, het loopt 
minimaal een jaar (11 nummers) 
Abonnementsbeemdiging zie 'Opzeg
ging abonnement' 

Belgische abonnees 
Woont u in België^ Dan kost een 
abonnement €28.- Stort dit bedrag op 
rekening000-0350882-33 t n v Pen
ningmeester Filatelie, Brussel, 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden gezonden' 

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

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

Bestuur: 
uoorzitter 
G C. van Balen Blanken AIJP 
secretaris 
Drs SWD Veenstra, Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
penning meester 
H PG van der Lienden 

Copyright: 
© 2009 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer: 
32 000 exemplaren 
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Het maandblad Filatelie is OJicial Partner van de AIJP (Association Internationale des Journalistes Philateliques) en lid 
van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postz egel tijd schriften) 
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postzegelhandel 

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. 

'»tl 

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

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

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

Postzeqelhandel CRIMPEN B.V. 

mailto:pzhcrimpen@xs4all.nl


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

betere losse waardes van de wereld en rariteiten 

3. complete stocks en voorraden 

4. FDC's, jaargangen, vellen en blokken 

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

Tevens kopen wij diverse landen onder nominaal: 
80% van nom. Bundesrepubliek in Euros 
60% USA, Japan, Zwitserland, SingapöriTRöng 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 uitgebreide l i jsten met nog veel meer landen, kunt u ons een 

emai l sturen pzhcr impen@xs4a l l .n l 
IK 

(alleen frankeergeldige zegels met gom, prijswijzigingen voorbehouden) 

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

!>,ft T^ f j! '>\(^' l i j i ■^''!^ 

Langegracht 42c I 3601 AJ Maarssen I email: pzhcrimpen@xs4all.nl 
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Smits Philately: Een kleine greep uit onze 800 collecties/partijen ! 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 
12445 Argentinië. Prijs: € 110,00 
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt matenaai van Argentinië Leuke, gevaneerde 
samenstelling met ook wat betere zegels Bevat ca 1100 zegels, dus slechts 10 cent per stuk 
12423 Australië/New Zealand ducl̂ stamps 1990-1997. Prijs: € 200,00 
10 versctiillende velletjes Wetlands Conservation en Game Bird Habitat, nominale waarde omgere
kend circa 340 euro' 
12480 België 1940-1956. Prijs: € 750,00 
Vrijwel complete, voor 99% luxe postfnsse collectie België 1940-1956, inclusief alle dure toppers en 
blokken in luxe Lindner album Cat waarde ruim 4000 euro 
12464 Belgische gebieden. Prijs: € 120,00 
Dik insteekboek met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Belgische gebieden Tevens 
insteekboek met doubletten Collectie bevat voornamelijk eenvoudig materiaal maar ook wat betere 
zegels aanwezig Zeer veel matenaali 
12369 Bund en Berlijn 1946-1975. Prijs: € 420,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Bund en Berlijn 1946-1975 in Davo album Collectie bevat veel beter 
materiaal zoals (Michel no's) Bund 111-112, 113-115, 116, 117-120, 139-140, 141-142, 143-146, 
156-159, Berlijn 33,34,40,41,61-63,64-67,71,72,73, etc Mooie kwaliteit, hoge cat waarde 
12467 Bund en Berlijn. Prijs: € 375,00 
Stockboek met betere zegels van Bund en Berlijn Bevatoa (Michelno's) Bund 111-112,116,120, 
139-140 (2x), 141-142, Berlijn 36 (2x) 38 (3x), 39 (4x), 40,41, 61-63 71, 72-73, 74, etc Gat waarde 
ruim 3400 euro 
12495 Bundespost 1949-1979. Prijs: € 125,00 
Gebruikte, redelijk gevulde collectie Bundespost 1949-1979 in Leuchtturm album Collectie is vanaf 
1955 vrijwel compleet en bevat ook daarvoor matenaai, waaronder beter 
12476 Bundespost 1949-1997. Prijs: € 170,00 
Voornamelijk gestempelde collectie Bundespost 1949-1997 in 2 Davo albums Redelijk gevulde col
lectie met ook wat Berlijn en wat betere zegels zoals (Michel no's) 116,122,139-140,147,150,151, 
156-159 161 etc 
12351 Bundespost en Berlijn. Prijs: € 300,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Bundespost en Berlijn in Davo album Zeer goed gevulde collectie 
met veel beter materiaal uit de eerste jaren 
12448 Bundespost paren. Prijs: € 225,00 
Stockblad met betere gebruikte paren van Bundespost Bevat posthoorn 8 pfennig (127) in gebruikt 
hor paar 80 pf (137) gebruikt hor paar (2x) 90 pf (138) gebruikt hor paar, Heuss 60 pf (262) in ge
bruikt hor paar, Heuss 70 pf (263) in gebruikt blok van 4, Heuss 90 pf (265) in gebruikt blok van 4, en 
combinatie RL1 (ongevouwen') Cat waarde ruim 2400 euro 
12374 Cameroun 1960-1972. Prijs: € 125,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Cameroun 1960-1972 op albumbladen in map 
12463 Canada 1948-1988. Prijs: € 550,00 
Prachtige postfnsse doublettenpartij met ook betere uitgaven veelal in boekblokken van 4 aanwezig, 
in 4 albums Nominale waarde reeds 1030+ dollars = ruim 670 euro, koopje, ver onder nominaal" 
12409 Cook Islands 1892-1980. Prijs: € 780,00 
Prachtige geheel gebruikte collectie, bijna compleet met veel oude dure uitgaven, deels met typen, tandin
gen en watermerken verzameld, moderner deel met vrijwel alle blokken, in album Zelden aangeboden 
12375 Cote d'lvoire. Prijs: € 100,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Cote d'lvoire op albumbladen in map 
12477 Curasao 1873-1987. Prijs: € 450,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Curapao 1873-1987 in Davo cnstal album Collectie is 
redelijk gevuld met helaas ook wat mindere kwaliteit zegels (o a 5 gulden 1923 dunne plek), maar wel 
zeer hoge cat waarde (alles geteld ca 3600 euro) 
12384 Danzig 1920-1939. Prijs: € 800,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte gespecialiseerde restant collectie Danzig 1920-1939 in Kabe al
bum Collectie bevat nog veel beter matenaai zoals (Michel no's) 2a** (gekeurd), 13 (gekeurd), 14** 
211 (in paar met 21), 34* (gekeurd) blok 1a**, 1b** 2a** 2b**, 3*, etc Zeer mooie collectie, zeer ho
ge cat waarde 
12444 DDR 1945-1975. Prijs: € 220,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie DDR 1945-1975 in Davo album Collectie is goed gevuld, zonder 
heel dure zegels Ook wat gebruikt materiaal aanwezig en ook veel blokken Collectie bevat o a 
(Michelno's) 251-255* 256-259*, 261-270*, 282-283**, 289-292*, 311-314" etc Heel veel zegels, 
hoge cat waarde Koopje' 
12506 DDR 1949-1961. Prijs: € 1.250,00 
Zeer uitgebreide postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock DDR 1949-1961 in dik insteekboek Stock 
bevat zeer veel beter matenaai zoals blok 1 (gebruikt), Mao sene (meer dan 10 keer) etc Ideaal ka
vel voor wederverkoper zeer sterk aangeraden' 
12462 Diverse wereldverzanfielingen. Prijs: € 2.000,00 
Diverse matig- tot zeer goedgevulde wereldalbums met o a veel goed West Europa, Frankrijk met 
oa 1918 15c+5c Rode kruis*, 1917 orphelins hoge waarden, 1929 Exposition Ie Havre*, 1929 
Reims, 1e luchtpost sene etc in 9 wereldalbums + pak losse bladen, in grote doos Veel uitzoekwerk 
+ vondsten zeer goed mogelijk" 
12429 Duitse bezetting van België. Prijs: € 175,00 
Map met 5 complete ongebruikte senes van de Duitse bezetting van België Bevat OBP no's 38-54 
en 62-105 Mooie kwaliteit' 
12417 Duitse Rijk complete rol. Prijs: € 140,00 
Complete postfnsse rol Hitler combinatie zegels 1941, Michel 783 en 785 4+6+4+6+4 etc Zelden 
aangeboden 
12470 Duitsland TBC sluitzegels. Prijs: € 150,00 
Twee albums met een collectie TBC-kerst sluitzegels van Duitsland 1952-1982 Beval complete vel
len, getand en ongetand materiaal, speciale blokjes etc 
12343 Duitsland. Prijs: € 420,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland in Kabe album Bevat Duitse Rijk, Zones (met 
o a goede blokken van Thunngen) en goed Saargebiet Mooie collectie, hoge cat waarde 
12357 Duitsland. Prijs: € 170,00 
Klem insteekboekje met divers beter en afwijkend materiaal van Duitsland Raar kavel' 
12342 Engelse koloniën. Prijs: € 420,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Engelse kolomen, landen C-D in album Bevat o a Cayman Islands, 
Cook Islands, Cyprus, Dominica etc 

12472 Europa CEPT 1956-1966. Prijs: € 275,00 
Postfnsse en ongebruikte stock Europa CEPT 1956-1966 in insteekboek Zeer veel matenaai, zonder 
de echte top, maar wel o a Nederland 1956'* (5x), Zwitserland 1959 met opdruk" (11x, cat waarde 
per serie 100 euro'), Cyprus 1963** (20x), etc Zeer hoge cat waarde' 
12471 Europa CEPT 1956-1970. Prijs: € 125,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Europa CEPT 1956-1970 in luxe Safe album Collectie 
IS redelijk gevuld zonder echt duur matenaai 
12424 Europa Cept 1963/9 & 1983/88. Prijs: € 900,00 
Postfns in vaak gigantische aantallen, zonder blokken, met diverse kleinbogen, ook veel frankeergel-
dig matenaai, in 8 stockboeken + albumbladen, in doos 
12416 FDC's Bund en Berlijn 1955-1958. Prijs: € 350,00 
Davo FDC album met een kleine collectie FDC's Bund en Berlijn 1955-1958 Zeer mooie kwaliteit met 
zeer veel beter materiaal zoals Berlijn 150,151,152 etc Cat waarde ruim 2100 euro 
12505 Finland 1860-1999. Prijs: € 800,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1860-1999 in 2 Davo luxe albums Collectie is 
zeer goed gevuld en bevat zeer veel beter matenaai zoals (Michel no's) 4,9,45,54*, 60*, 138-139*, 
161* (Zeppelin zegel), 162-163**, 169*, 474-475**, etc 
12352 Finland 1860-2005. Prijs: € 420,00 
Gebruikte collectie Finland 1860-2005 in 2 blanco Importa albums Collectie bevat zeer veel mate
naai waaronder ook beter zoals (Yvert no's) 4, 6, 18a, 20A(i), 134-135*, 156-158, 166, 170-172 
6tC 
12390 Finland. Prijs: € 925,00 
Insteekboek met ongebruikt en gebruikt klassiek materiaal van Finland Collectie bevat veel beter 
materiaal, waaronder veel Serpentines en o a (Yvert no's) 47*, 48' 159-160", 166, luchtpost 1 etc 
Veel matenaai, hoge cat waarde 
12422 Frankrijk 2008/2009. Prijs: € 200,00 
Supermoderne kilowaar circa 4 kilo met hele nieuwe uitgaven, in doos Superkoopje, elders rond de 
500 euro"! 
12403 Franse koloniën. Prijs: € 3.000,00 
Fantastisch mooie, ongebruikte collectie Franse kolomen in 4 Franse MOC albums Collectie bevat 
materiaal vanaf de onafhankelijkheid van de gebieden tot 1974 Oude cat waarde ca 125 000 
Franse frank (ca 20 000 euro) 
12461 Groot Brittannië 1854-1977. Prijs: € 250,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Groot Bnttanme 1854-1977 in Davo album Leuke starterscollectie 
met wat aardig klassiek matenaai en verder goed gevuld 
12504 Ierland 1922-1998. Prijs: € 1.000,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Ierland 1922-1998 in 3 luxe Lindner albums Collectie is 
vrijwel compleet en bevat zeer veel beter materiaal en veel extra's Enkele voorbeelden (Michel no's) 
10' 3811', 3911', 37-39111', 52-54", A61*,C61' 63 64, 118-119', 132-133', 146-147" etc Ook veel 
extra's zoals gutterpairs en tevens port aanwezig De jaren 1994-1998 zijn gestempeld Mooie collec
tie, zeer hoge cat waarde' 
12388 IJsland 1873-1966. Prijs: € 420,00 
Map met albumbladen met een ongebruikte en gebruikte collectie IJsland 1873-1966 Leuke, soms 
dubbel verzamelde (ongebruikt en gebruikt) collectie met ook beter matenaai zoals (Michel no's) 
115', 121,122-123' 1410,155,166 218', 219* 220* etc 
12389 IJsland 1873-1987. Prijs: € 800,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie IJsland 1873-1987 in Schaubek album Tevens Faeroer 
1975-1987 en Groenland 1938-1987 aanwezig Collectie bevat veel beter matenaai zoals (Michel 
no's) 2B, 3A*, 3B(*), 4A(*) 5B, 34A, 63-68, 122-123*, 135*, 142-146*, 149', 281-284, 293-295, 
Dienst 1-2, 3-8, etc Goed gevulde collectie, hoge cat waarde 
12494 Indonesië 1948-1988. Prijs: € 600,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte complete collectie Indonesië 1948-1988 in 2 Davo cnstal al
bums Collectie IS compleet (zonder Riau) en bevat al het betere matenaai zoals opdrukserie 1949 
gebruikt Ris compleet ongebruikt, alle goede blokken zoals Thomas Cup 1982 postfns, WK 82 post
fns, port compleet, Inan Barat compleet etc Hoge cat waarde' 
12500 Indonesië 1949-1978. Prijs: € 225,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Indonesië 1949-1978 in Davo album Collectie is zeer goed gevuld 
en bevat o a de RIS sene ongebruikt compleet 
12501 Indonesië 1949-1987. Prijs: € 270,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Indonesië 1949-1987 in Holland album Collectie is zeer goed ge
vuld inclusief blokken en vanaf 1970 postfns 
12465 Kanaaleilanden 1969-1980. Prijs: € 160,00 
Twee luxe Safe albums met een vrijwel complete postfnsse collectie Kanaaleilanden 1969-1980 
Bevat Jersey Guernsey Isle of Man Collectie bevat ook blokken en port 
12490 Kanaaleilanden 1969-1987. Prijs: € 200,00 
Vrijwel complete, postfnsse collectie Kanaaleilanden 1969-1987 in luxe Leuchtturm album Collectie 
bevat ook de portzegels Koopje' 
12496 Kanaaleilanden 1969-1988. Prijs: € 140,00 
Voornamelijk postfnsse, goed gevulde collectie Kanaaleilanden 1969-1988 in Davo album Collectie 
bevat Guernsey Jersey Man en Alderney 
12378 Kroatië 1991. Prijs: € 650,00 
Velletje Kroatische arbeiders ONGETAND 20x (Michel 14B/19B) + getande velletje 19x, in map 
Michel cat w 6500+ euro 
12370 Leeward Islands. Prijs: € 115,00 
Map met albumbladen met een kleine ongebruikte en gebruikte collectie Leeward Islands Bevat o a 
(Yvert) no 100', 101 
12456 Liechtenstein 1912-1960. Prijs: € 375,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Liechtenstein 1912-1960 op blanco Yvert albumbladen in map 
Collectie bevat veel beter matenaai zoals (Michel no's) 1-3,11-16', 50', 72-74' 75-77*, 78-81', 94-
107*, 108-113*, 114,116-118*, 119-121', 143-147,149-150, 148* 156-169', blok 4', dienst 20-27', 
28-34", port 13-20* 21-28* etc Mooie collectie, zeer hoge cal waarde' 
12391 Luxemburg 1852-1935. Prijs: € 500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1935 op blanco bladen in Davo album 
Collectie bevat beter matenaai zoals (Michel no's) 1-2,10 11, 227-231', 240-244*, 245-249*, 252-
256*, 259-264*, 284-289* etc Mooie collectie, hoge cal waarde' 
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12427 Luxemburg 1852-1980. Prijs: € 900,00 
Goed gevulde ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1980 in 2 luxe Lindner album 
Collectie bevat goed klassiek en veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 234-238,239-243,244-248, 
252-257 270, 273 276-281, 446-448 454A" (iets bruin), blok 3, dienst 54-65, 67-76, 96-113, tele
gram 4,5 etc Mooie collectie, hoge cat vvaarde 
12366 Malta 1937-1970. Prijs: € 250,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Malta 1937-1970 in oud Schaubek album Collectie is compleet en 
bevat dus ook beter materiaal zoals (Michel no's) 176-190*, 199-213", 214-215", 237-253" 
Tevens port aanviiezig 11-20", 21-25", 26 " , 27 " , 34A" Hoge cat waardei 
12454 Nederland 1852-1964. Prijs: € 1.100,00 
Ongebruikte en gebruikte (iets postfns) collectie Nederland 1852-1964 in groot Yvert album Collectie 
15 goed gevuld met veel beter materiaal met soms wat gemengde kwaliteit Bevat o a 3,6,12,47,48, 
49, 84-86*, 104, 130*, 131* (klem dun plekje), 136-138*, 244-247*, 257-260*, 357-373", 487-489*, 
postbewijs compleet, telegram (zonder de 25 cent) compleet etc Hoge cat waardei 
12487 Nederland 1852-1976. Prijs: € 125,00 
Postfnsse en gebruikte collectie Nederland 1852-1976 m Importa album Leuke starterscollectie met 
ook redelijk wat matenaal van de Overzeese Gebiedsdelen (Nederlands Indie Nederlands Nieuw 
Guinea, Antillen en Aruba) 
12497 Nederland 1852-2000. Prijs: € 550,00 
Dik Fil-I-Safe insteekalbum met een gebruikte collectie Nederland 1852-2000 Collectie is zeer goed 
gevuld met zeer veel beter matenaal zoals 3, 6 11 44 47,49, de goede series jaren 20/30 etc Ook 
veel blokken (inclusief Legioen blokken Amphilex velletjes etc) Mooie collectie zeer hoge cat waar
dei 
12491 Nederland 1864-1984. Prijs: € 200,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1864-1984 in Schaubek album Goed gevul
de collectie met ook nominaal matenaal, portzegels, blokken, boekjes etc 
12492 Nederland 1867-1974. Prijs: € 270,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1867-1974 in Davo album Goed gevulde collectie met 
tevens Nederlands Indie en Nederlands Nieuw Guinea 
12488 Nederland 1867-1977. Prijs: € 175,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1867-1977 in Unie album Goed gevulde col
lectie, voor 1945 voornamelijk gestempeld, 1945-1960 voornamelijk ongebruikt met plakker, daarna 
meestal postfns Koopjei 
12498 Nederland 1942-1976. Prijs: € 650,00 
Voornamelijk postfnsse stock blokken Nederland 1942-1976 Bevat oa 4x Legioen blokken, 3x 
Amphilex velletjes, 18x Kind 1965 etc Zeer veel matenaal, cat waarde 6950 euro Helaas wat ge
mengde kwaliteit 
12473 Nederland FDC's E1-E493. Prijs: € 1.400,00 
Doos met 4 grote en 2 kleine FDC albums met een complete collectie FDC's van Nederland van El 
totE493 Collectie IS beschreven tot ca no 128 daarna zonder adres Collectie bevat wat doublet
ten Leuke collectie zeer hoge cat waarde We hebben een gedeelte van de collectie gefotografeerd 
12502 Nederland plaatfoutencollectie 1852-2001. Prijs: € 3.250,00 
Schitterende "/*/0 collectie met heel veel toppers, mooi opgezet met illustraties in meest nette kwali
teit Wezagenoa 14p gebruikt, 15p" 26p1 gebruikt 33apr*, 70p' 87/89pincl de lastige port-op-
drukken, 103pr*, 105p* 106p2*, 146p*, 170p1", 171AP en P1 postfns in blokken van 4, 219p", 
403BP blok gebruikt, 467P" en ga zo maar door, in 2 Victona albums + catalogus kado Cat w ruim 
16 200 euro' Mooie collectie om voort te zetteni 
12441 Nederland puntstempels. Prijs: € 600,00 
Insteekboek met een doublettenpartij puntstempels van Nederland Bevat ca 1500 zegels met ook 
betere stempels zoals 226,227,228,229,232,236,255 etc Zegels in wat gemengde kwaliteit, zeer 
hoge cat waardei 
12371 Nederland rolzegels. Prijs: € 115,00 
Map met stockbladen met een kleine postfnsse collectie rolzegels van Nederland 
12426 Nederland velrandbijzonderheden. Prijs: € 200,00 
Stockboek met ca 90, voornamelijk postfnsse items veelal blokken van 4 met diverse velrandbijzon
derheden Bevat plaatnummers kniptekens paskruizen etc Leukkaveli 
12486 Nederland voorfilatelie brieven. Prijs: € 300,00 
Fascinerende kleine collectie van 50 brieven, alle gestuurd naar Den Haag, veel vanuit het buitenland 
met interessante postale stempels en geschreven portbemerkingen penode 1844-1864, in doosje 
Ongebruikelijk en leuki 
12372 New Hebrides. Prijs: € 100,00 
Map met stockbladen met postfns materiaal van New Hebndes Ook wat Franse uitgaven aanwezig 
12380 New Zealand 1862-1984. Prijs: € 1.400,00 
Mooie ongebruikte/gebruikte collectie met zeer goed klassiek aandeel met (on)getande Chalons, di
verse zegels met reclame-opdrukken op achterzijde, 1906 Christchurch t/m 3d ongebruikt, 1909 t/m 
1sh ongebruikt George V kopjes gespecialiseerd t/m 1 shilling, 1920 victory, 1926 t/m 3sh, 1931 he
alth smiling boys ongebruikt, 1935 en 1936senet/m3sh, 1940 t/m 1sh 1947 t/m 3sh, 1953 t/m lOsh, 
de dure health sheetlets, betere officials, postal f seals + life insurance etc in Stanley Gibbons album 
Mooie collectie" 
12499 Oostenrijk 1949-1982. Prijs: € 550,00 
Zeer uitgebreide postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock Oostenrijk 1949-1982 in uitpuilend Kabe 
Steckalbum Extreem veel matenaal, zeer hoge cat waardei 
12439 Overzeese Gebiedsdelen. Prijs: € 550,00 
Doos vol met stockbladen met postfns ongebruikt en gebruikt matenaal van de Nederlandse kolo
men, voormalige voorraad van een beurshandelaar Bevat zegels van Nederlands Indie, Nederlands 
Nieuw Guinea, Antillen en Suriname Heel veel matenaal, zeer hoge cat waardei 

12414 Papua en Papua Nieuw Guinea 1929-2004. Prijs: € 1.700,00 
Grote postfnsse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie Papua en Papua Nieuw 
Guinea 1929-2004 in 4 luxe Lindner albums en doosje Collectie bevat o a veel bneven, FDC's, 
stampduly opdrukken Specimen opdrukken, etc Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Michel 
no's) Papua 70-72*, 107-111*, Papua Nieuw Guinea 1-23** (2x), 22-23" met specimen opdruk, 29-
39** (2x), etc Tevens wat andere gebieden aanwezig, zoals Pitcairn Islands met betere senes 
12447 Polen 1918-1945. Prijs: € 220,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Polen 1918-1945 op blanco bladen in Yvert album Collectie bevat 
leuk en ook ongewoon materiaal en ook betere zegels zoals (Michel no's) 360-367*, 368-374*, 376-
379*, A379*, 390 l-X*, 399-402*, 403*, 420* 421-426* etc 
12373 Portugal 1853-1949. Prijs: € 420,00 
Map met albumbladen met een gebruikte collectie Portugal 1853-1949 Veel materiaal met ook bete
re zegels Cat waarde (Afinsa) 6700 euro 
12453 San Marino 1877-1966. Prijs: € 200,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie San Manno 1877-1966 op blanco Yvert albumbladen in map 
Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) 4*, 21,44,53-61,62-67,125-130*, 133-135*, 
141-144*, 195-197, 202-205*, 484* etc 
12392 Saoedl Arable. Prijs: € 500,00 
Insteekboek met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte, kleine collectie klassiek matenaal van 
Saoedl Arable Bevat veel schaars en beter matenaal in mooie kwaliteit 
12415 Saoedl Arabië. Prijs: € 500,00 
Insteekboek met een kleine postfnsse stock van Saoedi Arable Bevat voornamelijk jaren 70-80 met 
ook beter matenaal zoals (Michel no's) 657-659 (5x), 667-668 (5x + 5x668 extra), blok 6,7 etc Cat 
waarde 2570 euro 
12431 Scheepspost. Prijs: € 150,00 
Dne albums met ca 280 brieven met speciale scheepspoststempels Bevat ook enkele gesigneerde bneven 
12365 Schepen. Prijs: € 100,00 
Postfnsse collectie schepen in speciaal Borek album Collectie bevat ook enkele FDC's 
12396 Spanje 1850-1938. Prijs: € 1.700,00 
Prachtige O/*/** doublettenpartij met veel klassieke toppers met o a 1853 5r(2), 1862 19cs 1864 
19cs 1865 2r 1876 4p blok van 4,10p*, 1879 10p, series jaren 30 in aantallen, betere luchtposten 
etc etc in stockboek 
12368 Spanje lokaalpost. Prijs: € 280,00 
Insteekboek met voornamelijk postfns en ongebruikt lokaalpost en burgeroorlog van Spanje Bevat 
veel veldelen, ongetand materiaal etc 
12350 Tsjecho-Slowakije 1945-1983. Prijs: € 380,00 
Postfnsse, goed gevulde collectie Tsjecho-Slowakije 1945-1983 in 2 Schaubek albums Collectie is 
bijna compleet met ook veel blokken 
12353 Uniformen. Prijs: € 190,00 
Postfnsse collectie blokken met motief Uniformen in stockboek Zeer veel blokken, vooral uit Afnka en 
Zuid Amenka 
12344 Uniformen. Prijs: € 140,00 
Voornamelijk postfnsse collectie uniformen en oorlog in 2 stockboeken 
12412 Wereld perfins. Prijs: € 850,00 
Vier stockboeken met ca 5000 perfins van de hele wereld Bevat o a heel veel matenaal van 
Frankrijk, België en Engeland Koopjei 
12479 Wereld uitzoekdoos. Prijs: € 275,00 
HIJ IS er weer, die befaamde 'bureaudoos' van Smits Philately In deze doos gooien we alle kleine 
kaartjes, boekjes mapjes etc die we met tot een kavel kunnen maken Weken uitzoekplezier en ze
ker een koopje Wie het eerst komt, het eerst maalt (hij is meestal zo weg ) 
12406 Zweden 1855-1973. Prijs: € 700,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1855-1973 op albumbladen in map Collectie 
bevat veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 2, 7,11,14,25,86*, 93*, 96*, 176,191, Service inten-
eur1-2etc Mooie kwaliteit hoge cat waarde' 
12376 Zweden 1858-1982. Prijs: € 335,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1858-1982 op Scott albumbladen in map 
Collectie is goed gevuld en bevat zeer veel matenaal 
12394 Zweden 1877-1987. Prijs: € 1.150,00 
Prachtige ongebruikte/postfnsse collectie (oude deel iets (*)) met veel dure uitgaven wo 1877 sene 
tanding 13(50omist), 1886 serie 1891 50oen Ikr 1903 postkantoor 1911 serie zonder watermerk 
1916 beide opdruksenes 1924 UPU t/m 2kr en Ikr, veel 3- en 4 zijdig getande uitgaven, dienst, port 
etc in Schaubek album 
12474 Zweden. Prijs: € 150,00 
Insteekboek met voornamelijk modern postfns en ongebruikt matenaal van Zweden Bevat ook blok
ken en postzegelboekjes met ook doubletten Tevens gebruikt dienst aanwezig en ongebruikt 
Karelien Hoge cat waardei 
12338 Zwitserland dienst. Prijs: € 170,00 
Stockblad met dienstzegels Zwitserland tussen no 1 en 12 ongebruikt en gebruikt, 2 ongetande proe
ven, tête-bêches etc Zeer hoge cat waardei 
12418 Zwitserland proeven. Prijs: € 170,00 
Stockblad met 2 complete velletjes van 50 kleurproeven van no 71 Beide velletjes zonder waarde in-
schrift Een velletjes met gom, 1 zonder 
12483 Zwitserland. Prijs: € 300,00 
Insteekboek met betere gebruikte blokken en PM. sene van Zwitserland Cat waarde ruim 1600 euro 
12484 Zwitserland. Prijs: € 300,00 
Insteekboek met betere postfnsse en ongebruikte senes en blokken van Zwitserland Cat waarde 1800 euro 

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

Vul nu d e b o n in e n o n t v a n g e e n j aa r lang kos te loos o n z e prijslijst 

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

- ^ -

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

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Amsterdamsestraatweg 404, 3551 CX Utrecht of fax naar 030-2892620 
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34/36(xx) 
37/40(xx) 
41/47(xx) 
48/55(xx) 
56(xx) 
57(xx) 
58(xx) 
58a(xx) 
59(xx) 
59a(xx) 
60/64(xx) 
64(xx) 
65/68(xx) 
69/86XX 
87/99XX 
102XX 
103XX 
104/IOxx 
111/14XX 
115XX 
116(xx) 
117XX 
118/26XX 
127/29XX 
130/36XX 
137/40XX 
132fxx 
141/44XX 
146/49XX 
ISOxx 
151/56XX 
157/66XX 
167/78XX 
179/82XX 
183/86XX 
187/89XX 
190/93XX 
194XX 
195/96XX 
197/99XX 
200/Olxx 
202/05axx 
202/05bxx 
206/09XX 
210/13XX 
214/19xx 
220/28XX 
229/43XX 
247/48XX 
249/56XX 
257/73XX 
274/75XX 
276/77XX 
278/79XX 
280/83XX 
285/94XX 
295/96XX 

2 50 
150 
150 

2 0 
1 6 
4 — 

1 6 
2 2 
3 5 
8 0 

2 5 5 

3 5 
3 3 
3 3 
5 2 
7 0 
150 

26 50 
105 — 
6 0 

5 — 
1 1 

5 4 0 

5 
6 0 

45 — 
170 — 
55 — 
5 5 
9 

1 2 5 

12 — 
88 — 

170 — 
98 — 
1 8 
9 8 

9 0 
72 — 

1 1 
30 — 

2 50 
44 — 

5 50 
3 2 
4 8 
3 0 
5 4 
3 6 
15 — 
48 — 
12 50 

1 5 5 

1 5 
9 
8 
7 50 

1 6 
1 8 
2 4 
2 

44 — 
44 — 

5 — 
3 50 

15 — 
12 50 

175 — 
5 — 
5 

1 8 
125 
4 — 
7 60 

36 — 
2 6 
3 

SURINAME 
N e d e r l a n c i s & O n a f l n a n 

297/07XX 7 50 
308XX 35 — 
309/11XX 20 — 
312/15XX 12 — 
317/20XX 5 — 
321/22XX 2 50 
331/34XX 6 — 
Fosfor 
331/34XX 15 — 
Kpl jaargangen 
+ blok 
1961 t/m 1975XX 
spec pri|S 5 0 

Lp 1/7XX 21 

Lp8/14xx 
Lp 15/19xx 355 — 
Lp20/22xx 28 — 
Lp 23axx 5 — 
Lp 23bxx 5 — 
Lp24/26xx 2 8 

Lp27/28xx 3 

Lp29/30xx 4 50 
Lp31xx 5 

Lp 32/33XX 1 50 
Lp 32/33axx 1 50 
Lp32/33VEL15 — 
Porto 
33/35XX 15 — 
36/46XX 176 — 
47/57XX 8 

Republiek 
Suriname volgens 
Zonnebloem cat 
1975XX 3 0 

1976XX 18 — 
1977XX 11 — 
1978XX 10 — 
1979XX 9 

1980XX 1 5 

1981XX 18 — 
1982XX 20 — 
1983XX 20 — 
1984XX 20 — 
1985XX 42 — 
1986XX 2 5 

1987XX 3 3 

1988XX 3 6 

1989XX 35 — 
1990XX 33 — 
1991XX 40 — 
1992XX 4 0 

1993XX 60 — 
1994XX 75 — 
1995XX 80 — 
1996XX 80 — 
1997XX 80 — 
1998XX 95 — 
1999XX 61 — 
2000XX 88 — 
2001XX 76 — 
2002XX 85 — 
Ongebr plakker 
1/3x 3 50 
4x 12 50 
5x 10 50 
6x 2 50 
6Ax 15 — 
6Bx 11 — 
7x 10 50 
8x 13 50 
9x 2 0 

lOx 52 50 
10Dx 80 — 
lOax 175 — 
11x 20 — 
12x 20 — 
13Ax 42 50 
13Bx 2 0 

14x 3 5 

15x 45 50 
16/20X 24 — 
22x 1 

23/28X 68 — 

xx=postfris zonder plakker met gom (xx) 
uitgegeven x= ongebr met plakker geen t( 
geldig voorzover de voorraad strekt Pos 
levenng vanaf Euro 150  opdracht Geen 

J.H. ACK 
ROSENDAEL21121 HH LAr 

v a n a f n 

29x 
30x 
30fx 
31X 
32x 
32ax 
33x 
34/36X 
37x 
38x 
38Ax 
39x 
40x 
41/47X 
48/55X 
56/57X 
58/59X 
58ax 
59ax 
60/64X 
64x 
64a+Cenx 
65/68X 
69/86X 
87/99X 
100/03X 
104/10X 
115x 
117x 
118/26X 
127/29X 
130/36X 
137/40X 
141/44X 
146/49X 
151/56X 
157/66X 
167/78X 
179/82X 
183/86X 
187/89X 
190/93X 
194x 
195/96 
197/99X 
202/05X 
214/19X 
220/28X 

229/43X 

257/73X 
280/83X 
285/94X 
308x 
309/11x 
312/15X 
Lp 1/7x 
Lp8/14x 
keur 

k e i I jk 
e t t o 4 0 % 

P r i j z e n i n 

1 8 
4 0 
95 — 

3 25 
8 

375 — 
3 25 

4 0 
2 50 
2 50 

8 8 
2 1 
9 8 
3 0 

1 1 0 

9 8 
15 — 
99 — 
66 — 

1 3 2 

7 5 
1 2 4 

1 1 
26 50 
3 1 
45 50 

135 — 
15 — 
17 — 
2 3 

2 50 
1 4 
1140 
1 5 
10 — 
9 50 
4 — 

4 0 
6 40 
4 50 
2 40 
6 25 

1150 
12 — 
1 8 
3 5 
11 — 
5 

80 — 

11 95 
2 5 
1 8 
2 0 
1 5 
1 0 
7 50 

175 — 

Lp15/19x 2 2 4 

Lp 20/22X 
Lp23x 
Lp 24/26X 
Porto 
1/8x 
7lx 
7llx 
3IVx 
5IVx 
9/14x 
15/16X 
16lx 
17/32X 
33/35X 
36/4X 

2 1 
4 50 

2 0 

1 2 0 

8 
185 — 
275 — 

95 — 
3 0 
1 3 4 

8 5 
11 — 
8 50 

7 5 
Betere zegels 
mooi gebruikt 
5A 
13A 
58 
6B 
lOaB 
13B 

1 2 
3 0 

4 60 
6 60 

t o 
l l 50 

Dostfns zonder plakk€ 
äken IS mooi gebruikt 
tgiro 271040 Porto 
winkel bezoek gaarns 

ERMAN^ 
JDSMEE R  Tel. 

15B 
4C 
8C 
9C 
10C 
lOaC 
l ic 
12C 
13C 
4D 
7E 
14F 
16/20 
21 
22a 
22/22a 
paar 
23/28 
30 
34 
35 
36 
38A 
39 
40 
41/47 
48/55 
56 
57 
58 
59 
58a 
59a 
62 
64 
65/68 
67V 
69/86 
87/99 
102 
103 
104/10 
115 
117 
118/26 
122 
130/36 
137/40 
141/44 
146/49 
151/56 
177 
178 
179/82 
183/86 
190/93 
194 
195/96 
197/99 
202/05 
214/19 
220/28 
242 
243 
280/83 
308 
309/11 
Lp 1/7 
Lp 8/14 
keur 
Lp 8/14 
brief 
Lp 22 
Lp 25 
Lp 26 

Porto 
3111 
7IV 
36/46 
1511! 
1611! 

r zonder 

E u r o 

4 5 
1150 
5 

19 50 
6 60 

16 — 
25 — 
22 50 
17 50 
3 0 

5 — 
3 5 

6 70 
9 

1 2 
12 50 

16 — 
36 — 

5 — 
8 80 
7 50 

8 8 
18 70 
9 0 
10 90 
24 — 

9 50 
44 — 

6 50 
8 50 

9 5 
7 4 
3 8 
7 5 
12 50 

124 — 
17 — 
27 50 
2 5 
2 0 

155 — 
16 — 
17 50 
2 0 
12 — 
1 4 
12 50 
1 5 

11 — 
10 — 
1 2 
6 
6 50 
4 
5 
4 — 
4 — 

18 — 
3 5 
1 2 
4 50 
7 — 

14 — 
24 — 
2 3 
15 — 
4 — 

1 6 5 

1 7 7 

1 5 
11 — 
11 — 

58 — 
9 0 

4 8 

5 4 

7 5 

gom zoals 
Nrs NVPH Aanbod 
3xtra echter franco 
s na telef 

1 
afspraak 

0204823966 

( FILATELIE DE BOEIER V 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in 

^Nederland & OR ^ 
^Rep. Suriname ■¥ 

\ 
pracht kwaliteit van

Indonesië 
Zwitserland 

Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 
U kunt ons bezoeken op www filateliedeboeier nl 

SELECTIE UIT ONZE PRIJSLIJST (prijz 

NL VELLETJES VAN 5/10/20 postfris 
V88688 
V1108b 
V I 109b 
vmob 
V1419 
V1439 
V1461 
V I 4 8 7 
V1491b 
V1492b 
V1495b 
V1499b 
V I 501b 
V1542 43 
VI54647 
V1571 2A 
V15712B 
VI57980 
V1628 29 
V I 6 3 0 
V I 6 4 6 
V166263 
V I 6 7 2 
V1678 
VI681 
V1692 
V1693A 
V1693B 
VI70205 
V1706 
V I 7 0 9 
V1714 
VI720a 
VI720b 
V1721 
V1727 
V I 7 3 3 
V I 7 3 5 
VI74045 
V I 7 4 7 
V I 7 4 8 
V1756 
V I 7 6 3 
V I 7 6 6 
VI77377 
V1779 
V I 7 8 8 07 
V182635 
V I 8 3 6 
V I 8 3 7 
V1842 51 
V185675 
V1878 87 
VI89403 
V I 9 0 4 
V I 9 0 7 
V1908 

37 50 
0 80 
1 60 
2 40 
6 00 
6 00 
6 00 
7 00 
4 00 
4 50 
5 00 
9 00 

19 50 
7 00 
3 75 
4 20 

19 00 
6 00 
6 00 
6 00 
6 00 
7 00 
8 75 
9 00 
5 50 
7 50 
7 50 
7 50 
6 00 

12 00 
4 50 
4 50 
4 50 

99 50 
4 50 
5 00 
4 50 
4 50 
8 50 
2 50 
4 20 
4 50 
4 50 
5 00 
5 00 
5 00 
6 50 
6 00 
3 75 
4 50 
6 00 
6 50 
5 00 
6 00 
3 50 
3 50 
3 50 

V190918 
VI91920 
VI93150 
VI95766 
V I 9 6 7 
VI97483 
V1984 
V I 9 8 8 
V2014 33 
V2034a 
V2034b 
V2034ba 
V2034C 
V2035a 
V2036 
Va2036 
V2037 
Va2037 
Vb2037 
V2038 
V2039 
Va2039 
V2040 
Va2040 
V2041 
Va2041 
V2042 
Va2042 
V2043 
Va2043 
V2050 
V2065 
V2066 
V2067 
V2068 
V2069 
V2070 
V2071 
V2072 
V2073 
V2074 
V2075 
V2076 
V2065 76 
V207782 
V2083 
V208998 
V209900 
V210413 
V211534 
V2135b 
V2135ba 
V2135C 
V2135ca 
V2136b 
V2136C 
Va2136c 

5 50 
8 00 
7 00 
5 50 
3 50 
5 50 
3 50 

11 00 
7 50 
0 70 
0 40 
0 40 
0 60 
1 00 
1 50 
1 50 
3 00 
3 00 
6 50 
3 00 
3 30 
4 50 
8 50 
8 50 
4 80 
4 80 
6 50 
8 50 

20 00 
25 00 
12 00 

6 50 
6 50 
6 50 
5 00 
4 50 
5 00 
4 50 
4 50 
4 50 
4 50 
5 00 
4 50 
5 00 
7 00 
4 00 
5 00 
4 50 
5 00 
6 50 
0 80 
1 40 
140 
1 40 
0 40 
0 75 
0 75 

Bestellingen per brief, fax email of 
vooruitbetaling en zolang de voorra 
BIJ bestellingen tot € 120 + € 2  ï 
aangetekend Type /zetfouten voorb 

Bij vooruitbetaling altijd 5% 

Klipper 75, 2991 KL Barendr 
Tel 0180690810 
ING 2718493 
Email nfo@filateliedeboeier 

V2137 
V2138 
Va2138 
V2139a 
V2139b 
V2140 
Vid corr 
V2141 
V214251 
V215261 
V216263 
V2164 69 
V217281 
V2182 91 
V219293 
V219495 
V219697 
V219908 
V2210 
V221231 
V2232 
V2233 42 
V2244 
V2245 
V2246a 
V2246b 
V2247a 
V2247b 
V22489 
V225257 
V22589 
V226069 
V2270 
V227281 
V228594 
V229605 
ld heel vel 
V230615 
ld heel vel 
V2316 
V2317 
V2318 
V2319 
V2320 
V2321 
V2322 
V232534 
V235051 
V2352 61 
V236669 
V2371 80 
ld heel vel 
V238190 
ld heel vel 
V2391 
V2392 
V240307 

9 00 
8 50 
8 00 
5 50 

20 50 
5 00 
6 50 
5 00 
5 50 
5 00 
5 00 
8 50 
5 50 
5 50 
5 00 
5 00 
5 00 
5 50 
5 00 
7 00 
3 75 
5 50 
8 50 
6 50 
4 50 

24 00 
5 20 

97 50 
5 00 
7 00 
5 00 
5 50 
5 00 
5 50 
6 80 
3 60 
7 20 
5 00 

10 00 
4 50 
8 50 
8 50 
5 00 
4 40 
5 20 
5 00 
5 00 
9 80 
5 20 
9 00 
3 60 
7 20 
5 00 

10 00 
4 00 
6 00 
4 75 

telefoon Levenng 
ad strekt 
ïdmin kosten daa 
ehouden 

korting 

echt 

ABN; 
nl 

boven 

Fax 
kMRO 

en in euro's) 

(nrs NVPH) 

V240812 6 00 
V2420 4 80 
voetbl1+2 12 50 
V242428 6 00 
V2429 33 5 00 
V2444 4 80 
V244655 3 60 
ld heel vel 7 20 
V245665 5 00 
ld heel vel 10 00 
V2466 0 45 
V2467A 7 00 
V2467B 6 00 
V2468 4 20 
V2469 5 60 
V2480 4 60 
V2481 5 70 
V2483 5 60 
V2489 5 60 
V2493 4 5 60 
V250009 6 50 
V2510 11 5 60 
V25145 8 75 
V2520 1 5 60 
V25289 5 60 
V2530 9 3 60 
ld heel vel 7 20 
ld AH logo 10 00 
V2540 9 5 50 
ld heel vel 10 50 
V2550 9 5 50 
ld nw tekst 5 50 
ld er card 3 50 
V2560 4 70 
V2561 5 75 
V2562A 6 00 
V2562Bae 5 50 
V2563a 6 00 
V2563b 8 00 
V2563C 6 50 
V2563d 6 00 
V2570 9 30 
V2571 5 6 50 
V258192 7 00 
V259302 6 00 
V2603 07 9 40 
V260918 4 30 
ld heel vel 8 50 
ld Ahlogo 11 00 
ld Kruidvat 11 00 
V2619a 4 30 
V2621 4 90 
V2622 5 90 
V2623 34 6 90 
V263940 9 50 
VD59 5 20 
VD60 8 00 

tegen 

boven franco 

€ 500 8%) 

0180690811 
50 50 44 978 

geen winkel 



Postzegelveiling Wiggers de Vries bv 

G.J. Garritsen 

RegisterTaxateur 

Heemraadschapslaan 100 

1181 VC Amstelveen 

telefoon 020  6249740 

email gjgwdv(S)xs4all.nl 
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20 juli 1973. Een Boeing 747 van Japan Air Lines werd op zijn vlucht van Parijs naar Tokyo, kort na vertrek van Schiphol, gekaapt door het 
Japanse Rode Leger en de PFLP (Volksfront voor de bevrijding van Palestina). Via Dubai en Damascus belandde het vliegtuig in Benghazi 
(Libié) waar het, na vrijlating van de passagiers, werd opgeblazen. Tot op heden is één poststuk vanuit Nederland bekend, geretourneerd 
aan de afzender, uit de collectie Baron Six van Oterleek en verkocht voor € 3100 in 2004, Het nu aangeboden rampstuk is, voorzien van 
een begeleidend schrijven, aan de geadresseerde in Japan uitgereikt. Uniek en historisch zeer interessant. 

Onze 204^ veiling wordt gehouden op 
donderdag 10, vrijdag 11 en zaterdag 12 december 2009. 

Met zeer uitgebreid poststukken ZuidHolland, Utrecht en Gelderland uit de collectie 
postgeschiedenis van de heer A. Holleman, een bijzonder aanbod van variëteiten 
postzegelboekjes, proef en testboekjes, betere zegels en series, bijzonderheden 
stempels, interessante poststukken, engrosposten, originele landencollecties, prentbrief

kaarten en munten. 

Betaal G)ra.ii 

Uw PostgKo zorgl srvoor 

>^D 

De gehele catalogus vindt u vanaf 20 november op onze website: 

www.wiggersdevriespzv.nl 

http://ll.nl
http://www.wiggersdevriespzv.nl
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Raak nooit meer 
uw loep kwijt! 
Met deze handige loep 
op creditcardformaat, 

heeft u altijd een loep bij de han 

yf/stpH coWeü ;tAa\\-co^ 1 

P GRATIS bij iedere bestelling op: 
www.collect4all.com 

MUmbestellingdecode^^ 

Postzegel en Muntenhandel 
"HOLLANDS G L O R I E " 

Camplaan 8 
2103 GW HEEMSTEDE 

Tel. 023 - 5477444 Fax 023 5291605 Giro 4208936 

706 

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 nalatenscliappen 
INKOOP - VERKOOP - TAXATIE 

POSTZEGELS - MUNTEN - BANKBILJETTEN - GOUD - ZILVER 

www.stampdealer.nl hg@stampdealer.nl 

Postzegelveiling Friesland 
H. Zondervan, beëdigd taxateur Pliilatelie 
Mr PJ Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Onze 120' veiling, waarin weer veel mooi 
en waardevol materiaal wordt aangeboden 
wordt gehouden op 

zaterdag 28 november 2009 
in zalencentrum Intermezzo aan de Stationsweg 6 te Leeuwarden 
t o V deurwaarder J Venema 

In onze 120° veiling zijn o a opgenomen diverse mooie nalatenschappen 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor 
onze 121' veiling worden ingeleverd 

WIJ zoeken voortdurend mooie collecties en voorraadpartijen 
voor onze volgende veilingen 

Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk 

KijkgelegenheJd op: donderdag 26 november van 13 00 - 18 00 
vrijdag 27 november van 10 00 - 18 00 
zaterdag 28 november van 08 00-11 30 

Onze volgende veiling zal worden gehouden medio maart 2010 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 

Nadere inlichtingen tel 058-2122096 
fax 058 2129180 

Email adres pzvfries@xs4all nl 
Website www pzv-friesland nl 

Op verzoek zenden wij U onze rijk catalogus gratis toe. 

http://www.collect4all.com
http://www.stampdealer.nl
mailto:hg@stampdealer.nl


Don t miss! 
AUCTION NO. 12 " 17™  20™ OF NOVEMBER 2009 

4iMPi#,|li«.P P * • • ' * * " 

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

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

ALTERNATIVELY WE OFFER 
OUTRIGHT PURCHASE! 
Top prices paid immediately, 
finder's fee for agents guaranteed. 
Just contact us 
tel. +49  (0)7142  789 400 
fax +49  (0)7142  789 410 
email info@auktionengaertner.de 

Overseas: 
Great selection of special items, for example a famous Artie collection 
with the cards from Perry or with all the Zeppelin Expeditions, India 
with several hundred scarce items including three „Seinde Dawks" 
or a wide range of rarities British Commonwealth... 

Europe: 
Remarkable offer of single lots and collections like Luxemburg from 
the first issues unused to many of the rare Officials, Danmark from 
FDC of No.1, Sweden with phantastic covers, beautiful collections 
of the Netherlands, Turkey or Poland with letters starting at the 
15th century or covers with No.1, postal history of Bosnia in more 
than 100 lots and nice range stamp booklets from many countries. 

Tnematics: 
Lovely variety of items from the Artie to Zeppelin with some very 
rare proofs! 

Germany: 
Special and scarce items through the German Philately from rare 
Overseas covers of the German States till remarkable frankings 
of the 1950ies. 

Collections: 
Extensive offer from all over the world with many extraordinary mint 
or used collections Overseas from A to Z, Europe with strong France, 
Great Britain incl. Colonies and Luxemburg; over 250.000 covers 
will be offered mostly by contries. 

All auction catalogues online on: www.auktlonengaertner.de  all 
single lots and selected parts of collections illustrated in full size. 
For a printed copy, please contact us by email or mail. 
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AUKTIONSHAUS CHRISTOPH GARTNER GmbH & Co. KG 
steinbeisstr. 6+8 • 74321 BietiglieimBissingen/Germany • Tel. +49{0)7142789400 
Fax. +49(0)7142789 410 • info@auktionengaertner.de • www.auktionengaertner.de 

mailto:info@auktionen-gaertner.de
http://www.auktlonen-gaertner.de
mailto:info@auktionen-gaertner.de
http://www.auktionen-gaertner.de
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100 JAAR NEDERUNDSE LUCHTVAART IN TIEN POSTZEGELS 

BARRE TIJDEN VOOR TNT 

In mei verwierpen de 
postbezorgers van TNT-
Post een CAO-akkoord, 
dat salarisverlaging voor 
veel werknemers zou 
betekenen. In drie jaar tijd 
zouden ii.ooo banen wor
den geschrapt bij TNT. 
Volgens het postbedrijf 
zou er door de liberali
sering van de postmarkt 
over pakweg zes jaar 
alleen nog parttime 
postbezorgers nodig zijn. 

De vakbonden vinden 
gedwongen ontslagen 
onaanvaardbaar. De 
postmarkt werd op i april 
helemaal vrijgegeven, 
waardoor concurrenten 
als Sandd en Selektmail 
voortaan alle soorten 
post mogen bezorgen. 
Zij betalen hun bezorgers 
nu nog stukloon, maar 
moeten in 3,5 jaar 80 pro
cent van hun bezorgers 
aannemen. 

DE POST GEEFT HET LEVEN DOOR 

De Belgische De Post 
wil met de uitgifte van 
speciale postzegels 
vanaf 18 januari 2010 de 
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ORGAAWDONATIt DOW DORCAHES 

orgaandonatie stimule
ren en ondersteunen. In 
België sterven jaarlijks 
ruim honderd mensen 
die tevergeefs wachten op 
orgaantransplantatie. 
Mede door de voortgaan
de vergrijzing overstijgt 
het aanbod het de alsmaar 
toenemende vraag. 
De laatste jaren gaat het 
de goede kant en melden 
zich steeds meer Belgen 
als orgaandonor. 
Het ontwerp is van 
Mulder Van Meurs. 

Koninklijke Luchtmacht 
Commodore b.d. J.H. 
Vermeulen heeft de 
eerste postzegels '100 jaar 
gemotoriseerde luchtvaart 
in Nederland' in ont
vangst genomen tijdens 
een feestelijke presentatie 
in het Militaire Luchtvaart 
Museum Soesterberg. 
John Vermeulen is de oud
ste nog levende vlieger uit 
mei 1940. 
In het ontwerp zijn ver
schillende aspecten van 
de luchtvaart in één beeld 
gecombineerd. Zo is op 
een van de postzegels de 
Fokker F-18 'Pehkaan' van 
de KLM te zien, met de 
bemanning die in 1933 de 
kerstpost in een recordtijd 
van ruim vier dagen naar 
Batavia bracht. Een ander 
beroemd vliegtuig dat een 
postzegel siertis de Lock
heed Super Constellation, 
is een persoonlijke voor
keur van ontwerper Paul 
Mijksenaar. "Vanuit het 

oogpunt van vormgeving 
is dit schitterende toestel 
de Citroen DS onder de 
vhegtuigen." Hetpostze-
gelvel met tien verschil
lende postzegels'100 jaar 
gemotoriseerde luchtvaart 

in Nederland' kost € 4,40. 
De frankeerwaarde is 
€ 0,44 en verschijnt in 
een oplage van 365.000 
velletjes. De geldigheid 
van de postzegels voor 
frankering is onbepaald. 

MEURS-PRIJS NVTF UITGEREIKT TIJDENS 39E LIMPHILEX. 

Tijdens de tentoonstel
ling op de 39e Limphilex 
'Limburg Bijzonder', die 
op 6, 7 en 8 november 
plaatsvond in Klimmen 
(Limburg), werd door de 
Nederlandse Vereniging 
voor Thematische Filatelie 
de Meurs-Prijs uitgereikt. 
De Meurs-Prijs is een aan
moedigingsprijs voor het 
thematisch verzamelen 
en tentoonstellen. Vooral 
beginners komen voor 
deze prijs in aanmerking. 
De Meurs-Prijs is niet de 
enige bijzondere prijs 
tijdens deze Categorie 
3 tentoonstelling. Door 
de jury werd verder een 
extra prijs ter beschikking 
gesteld door de Konink
lijke Bond van Filatelisten 
Verenigingen KNBF, een 
prijs van de gemeente 
Voerendaal, de COLF-
beker en een publieksprijs 
uitgereikt. 
De Limphilex werd verder 
omlijst met onder andere 
een lezing over 'Spoor en 
Post in Zuid-Limburg', 
een scholendag (vrijdag), 
het COLF-overleg, een 
doorlopende veiling en 
een feestavond ter gele
genheid van het 35-jarig 
bestaan van de filatelisten
vereniging 't Fakteurke. 
De entree voor deze ten

toonstelling was gratis en 
er was een interessante ca
talogus te koop, naast een 
speciale enveloppe met 
persoonlijke zegel met 
typische Limburgse aspec
ten van Klimmen zoals het 

ijsvogeltje, de Romaanse 
kerk en de schutterij. Deze 
enveloppe is afgestempeld 
met een officiële TNT 
stempel voorzien van de 
plaatsnaam Klimmen 
(uniek). 

LEWANDOWSKI AWARD 2 0 0 9 
NAAR 8E GEUZENDAM-CATALOGUS 

Tijdens de ledenbijeen
komstvan Po&Po in de 
Reehorst te Ede ontvingen 
Boudewijn Hellebrekers 
en Jan van den Berg uit 
handen van Peter Poort-
vliet de Lewandowski 
Award 2009 voor de 8e 
editie van de Geuzendam-
catalogus. De Amerikaan
se zustervereniging van 
Po&Po, de United Postal 
Stationery Society (UPSS), 
heeft de twee auteurs 

onderscheiden met deze 
prijs. De prijs draagt de 
naam van Artur Lewan
dowski, een bekend 
handelaar in aerogram-
men, die aan de UPSS een 
legaat nagelaten heeft om 
bijzondere publicaties op 
het gebied van postwaar-
destukken te bekronen. 
De bijbehorende medaille 
is vervaardigd van zilver, 
afgewerkt met een dun 
laagje rhodium. 



TNT IN DE PRIJZEN 

Gisteren is tijdens het 
lOC-Congres in Kopen
hagen aan TNT Post de 
prijs uitgereikt voor de 
meest originele postzegel 
van de Olympische Win
terspelen in Turijn. De 
"Prix Olympia" werd door 
lOC-voorzitter Jacques 
Rogge en Juan Antonio 
Samaranch, erevoorzitter 
voor het leven, aan Arjan 
Jochems namens TNT 
Post overhandigd. 
Onder de aanwezigen 
waren o.a de Nederlandse 

Tijdens afgelopen jaarver
gadering van de Arbeits
gemeinschaft Polen in 
Soest (Duitsland) werd de 
Jan Witowskiprijs uitge
reikt aan een filatelist die 
zich verdienstelijk heeft 
gemaakt voor de Poolse 

lOC-leden prins Willem-
Alexander en Anton 
Geesink. 

ANTON WELVAART WINT JAN WITOWSKIPRIJS 2 0 0 9 

filatelie. Dit jaar gaat de 
prijs, een medaille, naar 
de Nederlander Anton 
Welvaart uit Maarssen, 
secretaris van de con
tactgroep Oost Europa 
Filatehe (OEF). Hieronder 
de complete winnaarslijst: 

iggi 
1992 
iqp^ 
iqq4 
iqqs 
iqq6 
ipq? 
iqqS 
iqqq 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

Dr. Stanley Kronenberg 
mgr Jerzy Tokar 
Marian Szwemin 
Rolf Ritter 
Tadeusz Hampel 
Janusz Z. Piekut 
iVIanfred Schulze 
Prof Dr. hab. Ludwik K. Malendowicz 
Michael Adler 
Ardo Vaumund 
Heinz-Erwin Jungjohann 
Leslaw Schmutz 
Gerhard Hahne 
George K. Kay 
Hans-Jürgen Dobiat 
Tsutomu Yamamoto 
Egon P. Ochsmann 
Bronislaw Rejnowski 
Anton Welvaart (links op de foto) 

10.000 OBJECTEN GEDIGITALISEERD 

Het project Stamp Expe
rience, mogelijk gemaakt 
door de subsidierege
ling digitaliseren met 
beleid, zorgt voor de 
ontsluiting van een deel 
van de postzegelcol
lectie van het Museum 
voor Communicatie. Het 
i.oooste geselecteerde 

object is een niet gekozen 
ontwerp door Gert de 
Jong en Hans Kruit voor 
de postzegel 200 jaar 
onafhankelijkheid van de 
VS in 1976. De projectme
dewerkers, ondersteund 
door de conservatoren, 
zijn het afgelopen half 
jaar bezig geweest met het 

selecteren van de meest 
representatieve ontwer
pen en drukproeven van 
postzegels. Daarbij werd 
gekeken naar het verhaal 
achter het ontwerp van 
een postzegel, een spe
ciale techniek die werd 
toegepast, of wat de post
zegel uiteindelijk teweeg 
heeft gebracht. Het resul
taat zal een unieke web
site zijn waar het verhaal 
achter de postzegel wordt 
verteld. Inmiddels zijn er 
bijna 4.200 objecten zijn 
geselecteerd en kunnen 
worden gedigitaliseerd. 
Op 31 augusms heeft 
Pictura in het museum 
een tijdelijke fotostudio 
opgebouwd. Pictura heeft 
veel ervaring met het 
digitaliseren van cultureel 
erfgoed en legt in zes we
ken tijd de 4.200 objecten 
onder de camera. In de 
tweede helft van 2010 zal 
de resterende collectie 
worden gedigitaliseerd, 
waarna ongeveer 10.000 
objecten op één website te 
zien zullen zijn. 

NIEUWE ELEKTRONISCHE TANDINGMETER 

De Perfotronic brengt in 
luttele seconden met een 
optisch/elektronische 
methode betrouwbare 
meetresultaten voor alle 
soorten postzegeltandin-
gen. 
De meetresultaten zijn 
instelbaar op Icwartwaar-
den, bijvoorbeeld 14,25 
(zoals in de catalogi 
vermeld) of- nieuw - op 
i/ioo nauwkeurig! 
De meting gebeurt vol
ledig zonder aanraking 
door middel van licht
sensoren en is daarom 
voor de postzegels 
geheel zonder gevaar. De 

processor is in staat om 
het aantal tandingen bij 
zegels met onderbroken 
of beschadigde tandingen 
te berekenen. 
Ook is het apparaat 
geschikt voor grote 
zegels, zegels met rand of 

roltandingen, etc. 
De Perfotronic kost 230 
euro en wordt compleet 
met speciale 22oV-adap-
ter geleverd. 
Meer info: 
u)U)U).safenederland, nl 
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DECEMBERZEGELS 2 0 0 9 

"Dit jaar zijn de Decem-
berzegels van TNT Post 
Blond", aldus Femque 
van GefFen en Janneke 
Droge van Blond-Amster
dam, die deze postzegels 
hebben ontworpen. Zoals 
mag worden verwacht van 
dit bureau, zijn de illu
straties op de postzegels 
vrolijk en luchtig. De vro
lijke illustratieve stijl sluit 
goed aan bij de sfeer van 
de feestmaand december. 
Watje als ontvanger ook 
kiest, de sneeuw blijft 
vallen op de December-
zegels. De stippen, die 
vaak zijn terug te zien in 
het werk van Blond-Am
sterdam, kregen hier de 
kleur wit mee. Daardoor 
spelen ze moeiteloos de 
rol van vallende sneeuw
vlokken. Kijkje door de 

sneeuw heen en door de 
vensters, dan zie je een 
kerstboom, een kandelaar 
met brandende kaarsen, 
een vrouw, een man, 

beiden met geheven glas. 
Met minimale middelen 
beelden de illustraties de 
belangrijkste feesten van 
het jaar uit. In het ont-

PERMANENTE 
POSTZEGELSERIES 

TNT Post heeft het 
prestigeboekje Perma
nente Postzegelseries 
I uitgebracht. Zoals de 
titel al doet vermoeden, 
is dit het eerste boekje 
uit een bijzonder serie 
prestigeboekjes, waarin 
de geschiedenis van de 
postzegel wordt behan
deld. Immers, de uitgifte 
van de eerste postzegel 
in 1840 leidde tot het 
verzamelen van postze
gels als hobby. De echte 
eerste verzamelaar in 
Nederland is onbekend 
gebleven, maar een van de 
eerste was mevrouw Elise 

Eugster-Tobler die in haar 
brief van 18 januari 1845 
meldde, dat ze 'opnieuw' 
postzegels was gaan ver
zamelen, dit keer alleen 
van Zwitserland. 
Meer wetenswaardighe
den als cijferpostzegels 
vanaf i8gg, briefkaarten 

en postzegels van konin
gin Wilhelmina sinds 
1899 worden gelardeerd 
met twaalf echte postze
gels van de afgelopen Dag 
van de Postzegel 2009 
met de goedgekeurde 
beeltenis van koningin 
Wilhelmina. 

werpproces kregen de fi
guurtjes aanvankelijk een 
individueel herkenbaar 
gezicht mee. Maar allengs 
werden deze figuurtjes 
steeds meer tot iconen, 
universele symbolen voor 
het vieren van kerst en 
oudejaarsavond. 
Ontwerper Blond-
Amsterdam werd in 2001 
opgericht door Femque 
van GefFen en Janneke 
Droge. 
De ontwerpen van 
Blond-Amsterdam 
zijn inmiddels op veel 
consumentenproduc
ten terug te vinden, van 
schoolagenda's tot servies 
en van badlijn tot bed
dengoed. Bekend is ook 
hun 'Delfts Blond', een 
eigentijdse variant van het 
traditionele Delfts Blauw-
aardewerk. "We hadden 
meteen door dat het 
maken van een postzegel 

een unieke en tegelijk 
uitdagende opdracht is. 
Tijdens de opleiding aan 
de kunstacademie werd 
ook al aandacht besteed 
aan de rijke postzegelcul-
tuur die we m Nederland 
hebben." 
De postzegels zijn ver
krijgbaar bij de Collect 
Club in Groningen, via 
de Onlinewinkel op www. 
tntpost.nl/collertclub, de 
reguliere verkooppunten, 
en Kruidvat/Trekpleister. 
De geldigheid van de 
postzegels voor de 
frankering is bepaald. Bij 
aankoop van 3 post-
zegelvellen ontvangt u 
de Thuisagenda 2010, 
dit jaar verzorgd door 
Blond-Amsterdam. De 
Thuisagenda bevat acht 
exclusieve wenskaarten en 
hiervoor geldt OP=OP. 
De frankeerwaarde is 
€0,34. 

UITGIFTE POSTZEGELS 
EERSTE HELFT 2 0 1 0 

5 januari 
• 10 voor Nederland 
• 5 voor Europa Priority 
• 5 voor buiten Europa 

12 januari 
• Mooi Nederland 

Haarlem* 
• Mooi Nederland 

Middelburg* 

26 januari 
• Waddenvereniging 

UNESCO 

9 februari 
• 100 jaar Rijksoctrooiwet 

9 maart 
• 75 e Boekenweek 

23 maart 
• Jubileumpostzegels 

6 april 
• Zomerpostzegels 2010 
• Mooi Nederland 

Maastricht* 
• Mooi Nederland 

Arnhem* 
• Weken van de Kaart 

20 april 
• Vuurtorens 

15 juni 
• Mooi Nederland 

Leeuwarden* 
• Mooi Nederland 

http://tntpost.nl/collertclub


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

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

Postzegelhandel Zeist is een groeiend bedrijf met een steeds grotere klantenknng in binnen en 
buitenland, onze succes formule is een snelle verkoop tegen een winstmarge van maar 15%, bij 
verkoop op een gemiddelde veiling rekent de veilinghouder toch 20% voor de koper en 20% voor 
de verkoper dit is 40%, bij een verkoop van 100,- euro krijgt u maar 80,- euro maar de verkoper 

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

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

Of bezoek ons kantoor/winkel, vrijdags van 10 uur tot 17 uur 
Stemerdingweg 128 te Soesterberg, Internet info@pzhzeist nl 

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

DE H O L 

OL. Veiling Nr. 106 ' ^^M.^^ 
wordt gehouden 

op zaterdag 21 november 2009 
te Alkmaar 

vl V 

Kijkdagen in Den Haag en Alkmaar 

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

Email: info@de-hollandse.nl 

Bezoek ons op Internet: www.de-hollandse.nl 
Veilingen en taxaties van: postzegels, munten, ansichtkaarten en andere verzamelgebieden 

mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hollandse.nl


SAMENSTELLING REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
email dziewon@xs4aIl nl 
website www galeoptix.nl/fila/druktech.htm 
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Nederland 
44 eurocent 

Op 22 september 2009 
verscheen een blok van 
tien geperforeerde en 
gegomde zegels van 44c 
met een OCRachtig cijfer/ 
letter dat aangepast zou 

kunnen worden aan de 
aard van de wenskaart die 
met de zegels gefrankeerd 
moest worden Behalve 
het blok verscheen ook 
een 'creditcard' met 
daarop vijf verschillende 
zelfldevende zegels. Op 
een van de zegels een 
storende tikfout. 'Gefel
citeerd' zonder eerste i' 
Alles gedrukt in offset bij 
JESSP te Haarlem. 

Blok van tien en cre
ditcard werden als een 
geheel verkochti Geen 
afzonderlijke verkoop van 
de creditcard of het blok 
van tien' 
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DE PILOT 

De pilot voor een nieuw 
kas en printsysteem aan 
de balie bij tien winkels 
in de Randstad is eind 
september beëindigd. Op 
sommige plaatsen was 
de apparatuur al enkele 
dagen eerder weggehaald 

3SYDOX004001309 

Zelf heb ik het hele oeuvre 
nog op 2g september 
kunnen bemachtigen, 
dankzij de zeer behulp
zame medewerkster van 
de Spar die me tussen 
alle andere klanten door 
hielpi 

PKL 114597 28 09 2009 16 28 

Eerder heb ik gemeld dat 
de 'pilot'stickers een 
nummer hebben, maar 
dat was een misverstand 
Een nummer stond op 
de achterkant van het vel 
draagpapier' 

http://galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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DE EMISSIES IN 
NOVEMBER 2009 

- 03.11 This is Belgium 
- 03.11 Topstukken van de 
Belgische filatelie 
- 03.11 Prettige feesten 
Op het moment van inle
veren van de copij was er 
geen druktechnische in
formatie van de kant van 
De Post aanwezig. Alles 
dus onder voorbehoud. 

This is Belgium 
Op 3 november 2009 
verscheen een blok met 
10 zegels van (i) (=0.59) 
gewijd aan het Belgische 
Boek en Literatuur. Met 
hedendaagse schrijvers / 
schrijfsters resp. boeken
beurzen en-dorpen: 
-TomLanoye (1958) 
- Hugo Claus (1929-2008) 
- Anne Provoost (1964) 
- Watou - Poëzie zomers 

- Redu - Boekendorp 
- Boekenbeurs -

Antwerpen 
- Boekenbeurs - Brussel 
- Pierre Mertens (1939) 
- Amélie Nothomb (1967) 
- Henri Vernes (1918) 

De auteurs staan afge
beeld met hun foto. Ont
werper Gert Dooreman 
(1958) studeerde Vrije 
Grafiek aan het Sint-
Lucasinstituut in Gent. 
Hij begon als illustrator 
(o.m. voor De Standaard 
Magazine), maar verlegde 
het zwaartepunt van zijn 
activiteiten naar typogra
fie en vormgeving. Hij is 
de vaste vormgever van 
Tom Lanoye en heeft in 
opdracht gewerkt van 
verschillende theater-
huizen en gereputeerde 
uitgeverijen. De laatste 
jaren werkt hij vooral voor 

MeulenhoflT/Manteau. 
Dooreman werd meer
dere keren bekroond. De 
zegels zijn in 4-kleuren 
rasterdiepdruk bij de Ze
gelwerkplaats vervaardigd 
op één van de Goebel 
rotatiepersen. 
Het zegelformaat is for
maat 3 - 27.66x40.20 mm 
- met een perforatiemaat 
II1/2 16/22 tanden hor./ 
vert. De beurzen e.d. heb
ben een staand formaat, 
de andere zijn liggend. 
Dit wijst op scheerperfo-
raat voor het gehele blok 
[12]. 
Geen doorlopende per
foratie in de blokranden. 
De cilinders omvatten 
vermoedelijk 4 blokken. 
Productbarcode op de 
rechterrand onder van het 
blok. 

Topstukken van de Belgi
sche filatelie 
Het blok 'Topstukken 
uit de Belgische filatelie' 
verscheen op 3 november 
2009 met I zegel van (i 
europa) (=1.05) in het 
kader van de Promotie 
voor de Filatelie. Te mid
den van allerlei klassieke 
Belgische postzegels op 
poststukken de 'Kop-
staande Dendermonde'. 
Ontwerp MVTM [Myriam 
Voz en Thierry Martin]. 
De zegels zijn vermoede
lijk in 4-kleuren offset-
druk bij de Postdrukkerij 
in Brussel gedrukt en 
verder afgewerkt [perfora
tie e.d.] bij de Zegelwerk
plaats in Mechelen. 
Het zegelformaat is 
formaat 4: 48.75x38.15 
met een perforatiemaat 
II1/2 28/22 tanden hor./ 
vert. Niet doorlopende 

perforatie in de blokran
den. De platen omvatten 
vermoedelijk 4 blokken. 
Geen product-barcode. 

Kerst en Nieuwjaar - Pret
tige feesten 
Op 3 november 2009 ver
scheen een hangblok met 
10 zelfklevende zegels 
van(i) (=0.59) voor de 
frankering van Kerst- en 
Nieuwjaarswensen. Afge
beeld is een mandje met 
kerstballen. Ontwerp Els 
Vandevijvere. 
De zegelblokken zijn 
gedrukt in 4 kleuren ras
terdiepdruk aan de rol op 
één van de Goebel rotatie
persen van de Zegelwerk
plaats in Mechelen. 

Nieuwe Barcode Blasters 
afdrukken 
Op 21 september 2009 
verscheen een nieuwe 
lay-out van de afdruk van 
de baliefrankeermachines 
van Cognitive Solutions. 
Een melding van Lucien 
Van Hecke en Daniel 
Goflfin: "We stelden vast 
dat sinds 21 september 
.1. de vormgeving van de 

vignetten gewijzigd werd: 
de aanduiding "PRIOR" 
bevindt zich thans juist 
onder de frankeerwaarde, 
zodat we kunnen spreken 
van een "4e reeks" en 
derhalve ook een nieuwe 
"inventaris"-lijstzal 
dienen opgemaakt te wor
den." - deze afbeeldingen 
afkomstig uit de verzame
ling van Daniel Goffin 
- Jodoigne. 
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ZANDMANNETjE WORDT 50 
Kijk je wel eens naar de 
Duitse televisie? Dan 
heb je misschien het 
kinderprogramma Unser 
Sandmannchen (Ons 
Zandmannetje) gezien. 
Het is een animatiepro
gramma dat al 50 jaar 
bestaat. Het is gebaseerd 
op het sprookje Ole 
Luk0je van Hans Christi-
aan Andersen. In de jaren 
zestig werd het ook bij 

ons uitgezonden. De Ne
derlandse naam van het 
zandmannetje was Klaas 
Vaak. In het programma 
dat rond kinderbedtijd 
wordt uitgezonden, 
beleeft het zandmannetje 
allerlei avonturen. De 
vrienden van het zand
mannetje zijn Heli het 
helikoptertje, de inktvis 
Vlekje en het indiaantje 
Kleine Arend. Het eindigt 

altijd met het rondstrooi
en van slaapzand, zodat 
de kinderen die kijken 
goed kunnen slapen. 

Toen Klaas Vaak in Neder
land werd uitgezonden, 
kende iedereen de tekst 
van de begin tune: 

Klaas Vaak, Klaas Vaak 
Die brengt je straks naar bed 
Klaas Vaak, Klaas Vaak 
Vol grapjes en vol pret 
Maar voordat hij ons naar Dromenland gaat sturen 
Vertelt-ie van al zijn avonturen 

Klaas Vaak, Klaas Vaak 
Een mannetje met een zand 
Maar ook geweldig bijdehand, geweldig bijdehand 

TOESTE 
Het ove 

MMING 
rnemen van arti-

kelen uit De Posthoorn is | 
toegests 
bronver 

an, maar alleen met 
melding. 

EEN VREUGDEDANS IN HET WATER 
De Israëlische Post heeft 
een serie uitgegeven met 
afbeeldingen van vuur
torens. Het spreekt voor 
zich dat deze lichtbakens 
de show stelen. Maar als 
je de postzegels goed 
bekijkt is er nog meer te 
zien. 
De vuurtoren van Tel 
Aviv werd gebouwd in de 
jaren dertig. In die tijd 
bestond de staat Israël 
nog niet. Daarom was 
het bijzonder dat er toe
stemming werd gegeven 
om een joodse haven In 
Tel Aviv te openen. Op 
19 mei 1936 kwam daar 
het eerste vrachtschip 
aan. Het schip kon nog 
niet goed aanmeren en 
de lading cement moest 
met bootjes aan land 
gebracht worden. 
De arbeiders die dit 
zware werk op zich na
men, beseften dat ze iets 
bijzonders aan het doen 
waren. 
Om te laten zien hoe blij 
ze waren met de haven 
begonnen ze spontaan 

de hora te dansen in de 
zee. 
De hora is een oude dans 
waarbij men elkaar bij 

de schouders pakten in 
een kring gaat staan. Een 
foto van deze historische 
gebeurtenis zie je naast 
de vuurtoren. 

Nadat Daan Koelewijn de Couden Speld heefl gekregen, ont
vangt hij van Marianne Rozendaal een bos bloemen. 

GOUDVOOR 
DAAN KOELEWIJN 
Op 3 oktober hebben we 
feestelijk afscheid geno
men van Daan Koelewijn. 
Vanwege al het werk dat 
hij voor de jeugdfllatelie 
heeft gedaan kreeg hij de 
Couden Speld van JFN, 
een bijzondere onder
scheiding die zelden 
wordt uitgereikt. Daan 
was niet alleen een trouw 
medewerker van de Post-
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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 

NIET VOOR JOKKEBROKKEN 
Alleen als je zeker weet 
dat je altijd de waarheid 
spreekt, moet je je hand 
in de mond van dit oude 
putdeksel steken, je vindt 
hem in een muur van 
de kerk Santa Maria in 
Cosmedin in Rome. Op 
het putdeksel staat het 
gezicht van de Godin van 

de Rivier. Het verhaal 
gaat dat iedereen die jokt 
een probleem heeft als 
hij zijn hand in de Mond 
der Waarheid steekt. Hij 
wordt er dan namelijk 
meteen afgebeten. Dus 
als je ooit eens in Rome 
komt, moet je dit maar 
niet proberen als je een 

jokkebrok bent. Je weet 
maar nooit... 

hoorn, maar zette zich 
ook op andere gebieden 
in voor JFN. Zo was hij 
bijvoorbeeld jurylid. Veel 
jonge verzamelaars wer
den door hem geholpen 
hun verzameling te ver
beteren. Opvallend waren 
zijn positieve instelling en 
droge humor. De redactie 
van de Posthoorn kon 
altijd op leuke bijdragen 
van Daan rekenen. We 
weten dat zijn artikelen 
door de lezers, zowel 
jong als oud, zeer gewaar
deerd werden. We hebben 
nog een enkele bijdrage 
in de map zitten, maar 
Daan zal geen nieuwe 
meer schrijven. Hij gaat 
het nu rustiger aan doen. 
We wensen hem nog 
vele goede jaren toe met 
zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen! 



Vorlat' areeJc firm ik op^ 
een kèutte*vte4itooftstelUK^. 

HiévUjIo, z^v^el utuv dit' Uuk^ 
beestjes bij elka/ur. 

Nee, ik vn/OcMt er niet eentje' 
mee*iem/eH>. 
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De Siamees 
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Dit is me er eentje, 
hoor, die Siamees. 
Dat is een karakter 
dat je w/el moet lig

gen. Ik vind ze erg 
leuk, maar dat vind 
zeker niet iedereen. 
En jij? Houd jij van 
Siamezen? 

Een Noorse Boskat 
Deze kattensoort is 
erg lief. En weetje 

p i i p i n m i n n » t » i »'t 
R E P U B L I Q U E DU C O N G O ' 

POSTES 1996 
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wat er zo bijzonder 
aan is? Ze worden 
enorm groot. 
Groter dan deze heb 
ik nog niet gezien. 

Rovers, dat zijn het 

ledere lente hoop ik 
weer dat het goed 
gaat. je weet wat ik 
bedoel. Kijk, ik heb 
wel katten, maar 
liever zonder die 
roofzuchtige natuur. 
Dat is het zelfde als 
tegen jongetjes zeg

gen dat ze niet met 
autootjes mogen 
spelen. Dat gaat 
niet, ik weet het. 
Dus als dit schatje 
's morgens een 
prooi voor mijn deur 
legt, ben ik niet blij. 

Katten op een 
schilderij 
Dit schilderij is van 
een heel beroemde 

42E& 
KZr 3 500 000 00 

schilderes. Ze heet 
Henriette Ronner en 
ze leefde rond 1870. 
Je ziet wel hoe lief 
de jonge poesjes er 
uit zien, zo heeft ze 
heel veel schilderijen 
gemaakt. 

Poserende katten? 
Nu moet ik je zeg

gen dat ik niet snap 
hoe ze het voor 
elkaar kreeg, want 
mijn katten zitten 
niet één seconde 
stil. Zelfs niet als ze, 
zoals hier, naar een 
muis staren. Ik weet 
wel, dat ze achter 
haar huis heel veel 
katten en honden 
hield. Die liet ze dan 
in haar atelier in een 
soort aquarium spe

len. Daar maakte ze 
schetsen van. Ik wou 
dat ik het kon! 

Een Amerikaanse kat 
Dit is de Maine 
Coon, oorspronkelijk 
uit Amerika. Hij lijkt, 
wat zijn vacht be

treft, op een Pers. En 
hij heeft de lengte 
van een Noorse 
Boskat. Weet je wat 
zo bijzonder is aan 
een Maine Coon? Ze 
houden van water! 
Echt waar, hij springt 
er zo in. 

Deze, maar dan in 
het zwart 
Wij hebben een 
zwarte Pers. Weet je 
wat je dan ziet als 
het donker is en hij 
loopt buiten? 
Alleen zijn gele 
ogen. En dan moet 
je maar hopen dat 
hij zijn ogen open 
heeft. Anders loop je 
hem straal voorbij: 
Poes! Poes! Waar 
ben ie? 

Een gewone huiskat 
Je kan natuurlijk 
een raskat kiezen. 
Maareen gewone 
huiskat is echt net 
zo leuk. En vaak 

hebben huiskatten 
niet zoveel gedoe 
als raskatten met 
een stamboom. 
Huiskatten zijn er 
in alle soorten en 
maten. Heb jewel 
eens overeen kat in 
huis gedacht? Let 
wel op datje er niet 
allergisch voor moet 
zijn. Sommige men

sen kunnen echt niet 
tegen de haren van 
de kat. 

Een albumblad van 
je lievelingsdier 
!■■ W W l ' ^ 

fP^^ 
vi&óL 

15 . Cjroa'; 

Het is een van mijn 
liefste verzamelin

gen: de postzegels 
van katten. Gelukkig 
zijn er veel landen 
die ze uitgeven, 
maar ik heb er nooit 
genoeg. Ga jij ook 
een mooi blad ma

ken? 

Cytoc*«^ \X)f^ 
UVÄitKüt 

Sticces er m^e/ Z 
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MINISTERVELLETJES 
Toen ik het woord "ministervelletje " voor 
het eerst hoorde, dacht ik dat het ging over 
een minister die niet goed in zijn vel zat en 
aan een nieuw vel moest. Deze gedachte 
bleek onjuist te zijn. Ministervelietjes wor
den bij de presentatie van nieuwe postze
gels in België geschonken aan zeer hoog 
geplaatste personen. 

Er worden er niet veel 
gemaakt 
Er worden maar heel 
weinig van die velletjes 
gedrukt. Meestal niet 
meer dan 75. Ze mogen 
evenals de eerder be
handelde zegels zonder 
gebit, niet worden 
gebruikt om op je post te 
plakken. De ministervel
letjes worden gedrukt 
nadat de postzegels klaar 
zijn. Er wordt wel gebruik 
gemaakt van dezelfde 
drukplaat. Ze zijn uitge
voerd in zwart-wit. 

Een droogstempel 
In de velletjes wordt een 
zogenoemd droogstem
pel afgedrukt. Dat is een 

afstempeling zonder 
zwarte inkt. De afdruk is 
ingedrukt in het papier 
en daardoor moeilijk te 
zien. In het midden van 
dit droogstempel staat 
een wapen met daar 
omheen DE POST LA 
POSTE en DIE POST In 
de drie talen die in België 
worden gesproken : 
Vlaams Frans en Duits. 
Deze velletjes komen 
zelden bij de handel 
terecht en je kunt ze dan 
ook moeilijk vinden. Mijn 
handelaar Dirk heeft er 
één voor mij op de kop 
getikt en dat exemplaar 
met een boerenzwaluw 
erop, laat ik aan jullie 
zien. 

Verzamel voor je plezier! 
Ook deze velletjes mag 
je niet opnemen in een 

DAANS PERSBERICHTEN 
Een zekere Micha! Szybalski uit Polen kreeg op 3 januari 2008 een brief met 

het strookje spoed erop in zijn brievenbus. De brief was 20 december 2007 op 
de post gedaan. Nadat zijn boosheid over de trage postbezorging was gezakt, 

sloeg Szybalski aan het rekenen. 
Hij is computerspecialist dus het ging heel nauwkeurig. 

De afstand tussen zijn huis en dat van de afzender was i i , i kilometer. 
Michal berekende dat het 294 uur had geduurd voordat de brief was aangeko
men. De gemiddelde snelheid waarmee de brief reisde, was 0,03775 kilometer 

per uur. Op Wikipedia vond hij dat een gewone tuinslak gemiddeld 0,048 
kilometer per uur haalt. 

De Poolse post was dus langzamer. 
(Bron: Cazeta Wyborcza, een Poolse krant) 

verzameling die je wilt 
laten jureren. "Maar 
beste meneer Daan, 
waarom heb jij deze 
ongetande Belgen en die 
ministervelletjes dan in 
je verzameling zitten?" 
Beste vriendinnen en 
vrienden van de Post
hoorn, dat zal ik jullie 
vertellen. Er is meer in de 
wereld van de postzege-
larij te doen, dan alleen 
maar verzamelen om 
prijzen te winnen in wed
strijdtentoonstellingen. 
Ik verzamel allerlei zaken 
die ik mooi, interessant 
en leuk vind en dat moe

ten jullie ook doen. 
Deze spullen moet je 
niet laten zien in je 
wedstrijdverzamelingen. 
Ik doe het soms stiekem 
wel, maar ik ben ook wel 
eens een beetje ondeu
gend. Maar de zaken die 
je niet mag laten zien op 
een jureerexpositie, kan 
je rustig tonen op een 
propagandatentoonstel-
ling of aan de lui op je 
postzegelclub. Als je er 
maar bij vertelt dat je ze 
niet mag laten zien ... 
enz. enz. 
Daan Koelewijn 

ENGELSE DUIF GEËERD 
ALS OORLOGSHELD 
De Britse postduif Gustav is in 
Londen officieel uitgeroepen 
tot oorlogsheld en de grootste 
duif die het Verenigd Koninkrijk 
ooit heeft gediend. Gustav was 
in de Tweede Wereldoorlog in 

Gustav krijgt een dikke kus nadat 
hij de hoge onderscheiding heeft 
ontvangen. 

dienst van het Britse leger. Hij 
bracht op 6 juni 1944 (D-Day) 
het eerste bericht naar Enge
land, dat de geallieerde landing 
in Normandië was geslaagd. Bij 
zijn tocht over het Kanaal had 
Gustav te kampen met harde te
genwind en slecht zicht. De duif 
heeft een speciaal eerbetoon 
in het Imperia! War Museum 

gekregen. In 1944 kreeg hij de 
Dickin Medaille een zeer hoge 
onderscheiding voor dieren. Zijn 
levenseinde was niet zo heldhaf 
tig. Zijn baas ging per ongeluk 
op hem staan en dat overleefde 
hij niet. (Bron: The Times) 
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ßrey Groeneveld 

ANTWOORDEN PUZZEL MEI 2009 

Hier volgen de antwoorden van de puzzel van mei 
2009:1. Bruce Lee; 2 1961;! 973;!985 en 1997; 3. 
Maastricht; 4. Gravin Jacoba van Beieren; 5. 5,7 
kilogram per persoon; 6. Helvetia; 7. Museum voor 
Communicatie; 8. Koningin Wilhelmina. Na loting 
heeft Mathijs Verlangen uit Leerdam een prijsje 
gewonnen. Hartelijk gefeliciteerd! 

PUZZEL NOVEMBER 2009 

Hier volgen de vragen van deze maand: 
1. Waar wordt de Dag van de Jeugdfilatelie 2010 

gehouden? 
2 Wat is het thema van de Dag van de Jeugd

filatelie? 
3 Hoe heet de beroemde schilderes van poezen

schilderijen? 
4. Wat was de snelheid waarmee de Poolse spoed

brief werd vervoerd? 
5 Wat is de Nederlandse naam van het zandman

netje? 
6 Welke vreugdedans maakten de havenarbeiders 

van Tel Aviv? 

Stuur je antwoorden voor 1 januari 2010 naar de 
redactie van De Posthoorn, De Goedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. 

Vergeet niet je naam en adres te vermelden en 
filatelistisch te frankeren met geldige postzegels! 

Meer dan 1250 jongens 

en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 

van JFN op internet: 

de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.org 

FILAMARATH0N2010 
De Dag van de Jeugdfilatelie is in 
2010 in 's Hertogenbosch en wordt 
gevierd in de Brabanthallen tijdens 
het Nationale Evenement Hertogpost 
van 28 tot en met 30 mei 2010. Heb 
je zin om ook iets van je verzame
ling te laten zien? Doe dan mee met 
de FilaMarathon! Maak een kleine 
verzameling op 612 bladen (= Album
bladen, of bladen op A4 formaat), 
ingericht volgens 6 opdrachten over 
een gezamenlijk thema. Voor 2010 is het thema 
"Geschiedenis, over vroeger en nu". Die verzame
ling stel je tentoon in de categorie "FilaMarathon". 
Zowel junioren als jeugdleiders mogen meedoen. 
Dit zijn de opdrachten: 
1. Middelen van vervoer van vroeger en nu: 
Laat op 1 of 2 bladzijden iets zien van de middelen 
van vervoer vroeger en nu; bijv. zeilschip, oude 
auto's, paard en wagen, raceboot, snelle trein, 
raceauto enz. 
2. Gebouwen van vroeger en nu: 
Maak 1 of 2 bladzijden met gebouwen van vroeger 

en nu: bijv. kastelen. 

NEDERLAND 
^■^ r *if " " ' * " 

rm wwwm ww^ 

Japanese bomb Pearl Harbor, December 7 
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kloosters, kerken, moderne huizen, 
flats, kantoren enz. 
3. Dieren van vroeger en nu: 
Maak i of 2 bladzijden met dieren 
van vroeger en nu: bijv. uitgestorven 
dieren zoals dino's, fossielen enz. en 
dieren die nu leven. 
4. Kleding van vroeger en nu: 

Maak 1 of 2 bladzijden met kleding van vroe
ger en nu: bijv. berenvellen, klederdrachten, 
moderne kleding enz. 
5. Gebruiken en gebruiksvoorwerpen van 
vroeger en nu: 
Maak 1 of 2 bladzijden met bijv. olielamp, 
kaars, kachel, houtvuur, televisie, gloeilamp, 
magnetron, computer enz. 
6. Een onderwerp uit de geschiedenis: 
Maak 1 of 2 bladzijden over bijv. de Oudheid, 
de Middeleeuwen, Ontdekkingsreizen (denk 
aan bijv. Columbus, Cook), de Gouden eeuw 
met onze Schilders, het Koningshuis enz. 

We wensen je veel plezier en succes! 

WIST JE DAT... 

...de zebra opvallende zwarte 
en witte strepen heeft? Wij 
vinden dat wel mooi. Maar 
een roofdier als de leeuw vindt 
het maar niks. Een leeuw kan 
namelijk geen kleuren zien. 
Hij ziet alleen zwart en wit. Op 
zich is dat niet erg, maar 
Als een leeuw een kudde ze
bra's besluipt en de kudde zet 
het op een lopen dan ziet die 
leeuw geen aparte dieren meer 
maar een soort beeld wat we 
kennen als sneeuwen van een oud televisie
scherm. De leeuw zal het opgeven. En dat is 
dan een mooie bescherming voor de zebra's. 

Toon Oomens 

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

http://www.stampkids.org
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BONDSADRBSSEN 

Bondsbureau: 
Zeelantlaan 11, 3526 AK Utrecht 
Telefoon 030-2894290 
Fax 030-2800128 
Internet wwwknbjnï 
E-mail bondsbureaij@knbfni 

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

Voorzitter: 
VTJM.Coenen 
Telefoon 0168-472029 
E-mail coene959@pianet nl 

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

Penningmeester: 
S Tuin 
Telefoon 0598-626447 
E-mail mrgardenj6@gmail com 

Verenigingszaken: 
B. Mol (vice-voorzitter) 
Telefoon 0345-613002 
E-maiI benmo 1(2)12move nl 

Evenementen: 
P Walraven 
Telefoon 033-4806816 
E-mail walraven exquis(§>casema nl 

Filatelistische vorming 
En Jeugdzaken: 
Sj. Bangma 
Telefoon 0187-611542 
E-mail sbansma@xs4all nl 

Pers en Publiciteit 
Vacature 

Webmaster KNBF-site 
(www knhfnl) 
J Boon 
E-mail uïcbmaster^lcnb/nl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
J J M Pieters 
Telefoon 071-5761726 
MaUnaakommissans 
Th A E Kniese 
Lange straat 71 
2312 SL Leiden 
E-mail e kniKe@planet nl 

Bondsbibhotheek 
Bibliothecaris 
Mevr PM van der Meer 
Telefoon 030-2205348 

De bibliotheek van de Koninklijke 
Nederlandse Bond van Filatelisten-
verenigingen IS gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat I, 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035-5412526 
E-mail bibliotheek@knb/nl 

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

Bondsinformatiebureau 
Mr WP Heere 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter 
F C.W. van Beekum 
Keurzendmgen s vp aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeuringsdienst 
H Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 ACZoetermeer 
Telefoon 079-3611910 
E-mail bon(iskeiinnasdienst@)planet nl 

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

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

ANTVERPIA 2 0 1 0 

De Koninklijke Lands
bond van Belgische 
Postzegelverenigingen 
werd opgericht op ii april 
1890 en is daarmee de 
oudste postzegelbond ter 
wereld. Daarom wordt 
van 9 tot 12 april 2010 
in Antwerpen onder de 
Hoge Bescherming van 
de Koning en Koningin 
van België een nationale 
en Europese competitieve 
postzegeltentoonstelling 
georganiseerd. 
De organisatie is in 
handen van Pro-Post,de 
Belgische Vereniging ter 
Bevordering van de Fila
telie ,en het evenement 
vindt plaats in de Antwerp 
Expo, Jan van Rijswijck-
laan te Antwerpen. 
Inzenders zijn welkom uit 
de Europese landen. Vier 
hallen, in totaal 17.000 
m2, worden door de orga
nisatie benut. 
De openingstijden zijn 
van vrijdag 9 april tot en 
met zondag 11 april van 10 
tot 18 uur en op maandag 
12 april van 10 tot 16 uur. 

In hal I vindt de nationale 
postzegeltentoonstelling 
plaats waar in ongeveer 
300 tentoonstellingska-
ders de filatelisten met 
elkaar om de eer zullen 
strijden. 
Ook vinden hier speciale 
evenementen plaats op 
een groot podium en zijn 
er heel wat bijzonderhe
den te zien zoals 120 jaar 
postzegelgeschiedenis 
en wetenswaardigheden 
over de Red Star Line, de 
schepen met emigranten 

ANTVERPIA2010 
Europees Kampioenschap Filatelie 

^̂  jj Championnat europeen de Philatelie 
n r ^ Europäische Meisterschaft Philatelie 
lit.« s ^ 

T ^^^. 

Actief Antwerpen 
Anvers, ville active 
Antwerpen, aktive Stadt 

naar New York en de 
emigranten zelf. 
Hal 2 geeft onderdak aan 
Birdpex, een vierjaarlijkse 
internationale compe
titieve tentoonstelling 
met het thema 'vogels' 
waarvoor 150 tentoonstel-
lingskaders voorzien zijn. 
Ook hier zijn heel wat 
nevenactiviteiten voorzien 
rond de thema's boeken, 
strips, mode, diamant, 
kunst en cultuur verwij
zend naar de stad Ant
werpen. In deze hal vind 
men ook een groot aantal 
klassieke verkoopsstands 
van de filateliehandelaars. 
In hal 3 zijn al de overige 
handelaren te vinden op 
een gezellig 'filatelisti
sche marktplein'. 
Tenslotte hal 4, met de 
FEPA tentoonstelling 
waar de inzendingen 800 
tentoonstellingskaders 
nodig maken. 
Hier zijn de verkoop- en 
infiDrmatiestands te 
vinden van de Postbedrij

ven met o.a. Frankrijk, 
Duitsland, Zweden, 
Finland, Noorwegen, 
Denemarken, Aland, 
Faroër, Nederland, Oos
tenrijk, Andorra, Spanje, 
Portugal, iVIarokko en 
Luxemburg. De Belgische 
Post heefl: een stand van 
ongeveer 1200 m2 met 
vier loketten, een stem-
pelmachine, ontwerpers 
laten hun kunsten zien, 
er is een jeugdhoek met 
Stampilou die zijn lode 
verjaardag viert, een pre
sentatie van de postzegel
drukkerij van Mechelen, 
de persoonlijke postzegel, 
enzovoorts. 
Er zijn activiteiten voor 
het gehele gezin! De 
toegang is gratis en de 
afstand vanuit Nederland 
naar Antwerpen is niet zo 
groot. Dus pak deze kans 
en bezoek Antverpia 2010. 

Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen 
met de landscommissaris, 
de heer P. Alderliesten, 
Van Kijfhoekstraat 63, 
334iSKH.I.Ambacht, 
telefoon: 078-6812576, 
e-mail: piet.alderliestencó) 
hccnet.nl ofkijkeensop 
www.Antverpia2010.be. 

CATEGORIE 2 
TENTOONSTEUINGEN 
IN DUITSLAND 

Van de Bund Deutscher 
Philatelisten e.V. ontvin
gen wij een voorlopige 
opgave van de in 
Duitsland georganiseerde 
postzegeltentoonstellin
gen in Categorie 2 in het 
jaar 2010. 
Bruchsal, 19 tot 21 maart, 
georganiseerd door 
Briefmarken-Sammlergil-
de Bruchsal 
Rosenheim, 16 tot 18 
april, Philatelisten-Verein 
Rosenheim e.V. 
Halberstadt, 14 tot 16 
mei, Vereine Halberstadt, 
Blankenburg, Thale en 
Wernigerode 
Hemer, 17 tot 19 septem
ber, Briefmarkensamm
ler-Verein Iserlohn e.V. 
Frankfurt/O., 24 tot 26 
September, Vereinigung 
Frankfurt/O. Briefmar
kensammler e.V. 
V^ îesbaden, 8 tot 10 
oktober, Wiesbadener 
Briefmarken-Sammler-
Verein v. 1885 
Bent u in de gelegenheid, 
ga dan eens kijken hoe 
onze oosterburen hun 
lokale postzegeltentoon
stellingen houden. 

http://hccnet.nl
http://www.Antverpia2010.be


EEN ECHTE OF EEN VALSE 
PUNTSTEMPEL? 

Het eerste land, dat zijn 
postzegels afstempelde 
met een puntstempel, 
was Frankrijk. Het doel 
was om de herkomst van 
het stuk gemakkelijker 
te kunnen vaststellen, 
omdat de plaatsnamen 
op de rondstempels vaak 
onleesbaar waren en om 
te voorkomen dat een 
zegel opnieuw gebruikt 
zou worden. De officiële 
aankondiging van 1869, 
waarmee dit stempel
type m Nederland werd 
geïntroduceerd luidde 
niet anders dan 'een 
nummer, in zeskan-
tige vorm, door punten 
omgeven'. Men kwam 
tot een vorm, bestaande 
uit 26 punten, terwijl de 
postkantoren i tot en met 
9 er 28 hebben, namelijk 
links en rechts van het 
cijfer nog een punt extra. 
De verticale as van het 
stempel loopt dus door 
de middelste punt van de 
bovenste en de onderste 
rij van drie punten en 
deelt de ruimte voor het 
kantoornummer precies 

W9m9w^^9mm 

UAAAAAAMUMyM 
m twee gelijke delen. De 
as loopt bij nummers 
I tot en met 9 door het 
cijfer, bij de cijfers 10 tot 
en met 99 precies tussen 
de beide cijfers en bij de 
cijfers 100 tot en met 259 
door het middelste cijfer. 

Puntstempels op zegels 
van de eerste emissie 
zijn zeer zeldzaam en de 
waarde van een zegel die 
is afgestempeld met een 
puntstempel kan fors 
hoger dan de catalogus
waarde zijn als de punt
stempel afl<omstig is van 
een klein postkantoor, 
waarvan weinig stempels 
bewaard zijn gebleven. 
Helaas bestaan van alle 
zeldzame puntstempels 
vervalsingen. De meeste 
vervalsingen zijn veelal 
gemakkelijk te herken
nen voor 'het geoefend 
oog', maar er komen 
ook zeer geraffineerde 
vervalsingen voor. Verval
singen die gemakkelijk 
te herkennen zijn, zijn 
onder andere gemaakt 
van de nummers ii i tot 

en met iig, waarbij men 
van de tweede i een vier 
heeft gemaakt. Andere 
vervalsingen heeft men 
gemaakt van de nummers 
4 en 5, door respectie
velijk voor de 4 een i te 
plaatsen en achter de 4 
een cijfer van i tot en met 
9. Van het nummer 155 
werd onder andere het 
nummer 135 gemaakt. 
De echte afdrukken 
van zeldzame stempels 
maken vrijwel altijd een 
nieuwe, mooie indruk, 
omdat deze stempels 
inderdaad minder vaak 
zijn gebruikt. 

De Bondskeuringsdienst 

heeft specialisten in huis 
die goed in staat zijn om 
de echte puntstempels 
te identificeren, ook de 
'moeilijke gevallen'. 
Hebt u misschien zegels 
met puntstempels in uw 
verzameling waarover u 
al lange tijd twijfelt aan 
de echtheid of andere 
stukken? 
Dan adviseren wij u om 
deze door de bondskeu
ringsdienst te laten be
oordelen! Het adres staat 
in het colofon en een 
keuringsaanvraagformu
lier en verdere informatie 
vindt u op de website van 
de Bond: wwv/.knbf.nlj 
bkd.htm. 

HERTOGPOST 2 0 1 0 

Onder de naam HER
TOGPOST 2010 zal ter 
gelegenheid van het 
tachtigjarig bestaan van 
de 's-Hertogenbosche 
Filatelistenvereniging op 
28, 29 en 30 mei 2010 een 
grote landelijke postze
gelmanifestatie worden 
gehouden in de Brabant-
hallen te 's-Hertogen-
bosch. 
Medewerking verlenen 
TNTPost, de Nederland-
sche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren 
NVPH en de Koninklijke 
Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen 
KNBF. 
Tijdens dit evenement 
zal een grote nationale 

postzegeltentoonstelling 
plaatsvinden in de cate
gorieën I en 2. Daarin 
wedijveren de beste 
filatelisten uit binnen- en 
buitenland met elkaar. 
Ook aan de jeugdige 
verzamelaar is gedacht. 
Een aparte postzegel-
hoek wordt ingericht 
met spelletjes, een grote 
postzegelberg en 'dub
beltjeszegels'. HER
TOGPOST 2010 heeft 
een eigen website: www. 
hertogpost-event.nl. Voor 
meer informatie kunt u 
deze website raadplegen. 
In een volgend num
mer van Filatelie zal 
meer informatie worden 
gegeven. 

DE REGIO'S VAN DE KNBF 

De bij de KNBF aange
sloten verenigingen zijn 
ingedeeld bij één van 
de regio's van de Bond. 
Het Landelijk Overleg
orgaan gespecialiseerde 
Verenigingen (LOG) en 
Jeugd Filatelie Nederland 
(JFN) hebben eveneens 
de status van een regio. 
De Filatelistenvereniging 
"De Globe" vormt in z'n 
geheel regio 10. Andere 
verenigingen in dit gebied 
zijn ondergebracht in 
naburige regio's. Het 
regio-overleg is een 
samenwerkingsorgaan 
op vrijwillige basis dat 
wordt gevormd door een 
vertegenwoordiger van 
elk bij de regio ingedeelde 
verenigingen. 

001 Noord 
002 NW Overijssel + NO 

Polder 
003 Noord-Holland-N 
004 Noord-HoUand-Z 
005 Hollands Midden 
006 Zuid Holland-Z 
007 ZW Nederland 
008 Brabant 
009 GOLF 
010 De Globe 
oii Utrecht 
012 Philatwente 
013 LOG 
014 JFN 

Op de website van de 
KNBF kunt u een land-
kaartje van Nederland 
vinden, met de regio 
indeling, alsmede een 
overzicht van de namen 
en adressen van de regio
besturen. 

INSCHRIJVING JO TOUSSAINT TOERNOOI 2 0 1 0 

De Globe afdeling 'de 
Vierstroom' organiseert 
voor de tweede keer het 
Jo Toussaint toernooi. In 
Velp in de Hogeschool 
Van Hall Larenstein 
mogen we wederom ge
bruik maken van enkele 
ruimtes. 
Op zaterdag 6 maart 
2010 vindt dit evenement 
plaats. Er zijn twee cate
gorieën: een lezing voor 
het gedeelte "Algemene 
Filatelie" en voor het 
gedeelte "Thematische 
Filatelie". 
Deelname staat open 
voor alle leden van bij de 
Bond aangesloten ver
enigingen. De lezing kan 
uitgevoerd worden met 
behulp van dia's, sheets 
(overheadprojector) 
of met een beamer. De 
organisatie zorgt voor de 
benodigde apparatuur. 
Aan de deelname aan het 

toernooi zijn geen kosten 
verbonden. 
Aspirant- deelnemers 
kunnen voor het maken 
van de dia's gebruikma
ken van de faciliteiten 
van het Audiovisueel 
Centrum (AVC) van 
de Bond. De aanvraag 
moet dan wel tijdig bij 
de secretaris van het 
AVC gedaan worden. 
Van de deelnemers 
wordt verwacht dat zij 
een presentatie (+ 20 
minuten) van hun thema 
of verzameling geven. 
Aan de diverse onderde
len van de presentatie 
worden door een jury 
(voor elk gedeelte drie le
den) punten toegekend. 
De deelnemer met het 
hoogste aantal punten is 
winnaar van het betref
fende gedeelte. 
Op de website van de 
Bond (www.knbf nl) 

staat onder het kopje 
VADEMECUM: 101.04 
Bekertoernooi, het re
glement dat gehanteerd 
wordt. 
Als u een mooie verza
meling heeft, dan is dit 
de ideale gelegenheid om 
deze via een presentatie 
te tonen aan belangstel
lenden. U presenteert 
uw verzameling op uw 
manier en eigen wijze. 
Uw waardevolle ver
zameling hoeft dus 
niet tentoongesteld te 
worden op een tentoon
stelling, maar kan nu via 
een lezing gepresenteerd 
worden aan een groter 
publiek. 
Als u belangstelling heeft 
om deel te nemen, neemt 
u dan in ieder geval vóór 
I januari 2010 contact op 
met C. Ursem, 
Overhagenseweg 12 
6883 GV Velp: 

tel 026-3613906 of 
met R.M. ten Hoedt, 
Aduardstraat 23, 6835CS 
Arnhem; 
tel 026-3230947 of per 
email r.tenhoedtoi(5) 
chello.nl. Zij kunnen 
u nader informeren en 

zo nodig het reglement 
toesturen. 
Voeg de daad bij het 
woord en meldt u aan, 
want het aantal deelne
mers voor beide gedeel
tes is beperkt. 

http://hertogpost-event.nl
http://www.knbf
http://chello.nl


JUBILEA 

Dit jaar zijn veel jubilea te 
vieren, waarvan de oudste 
onze 400-jarige relatie 
met New York is door de 
reis van Henry Hudson 
in opdracht van 'onze' 
Verenigde Oost-Indische 
Compagnie (VOC). De 

IIVIA' 
SAMENSTELLING: EDWARD FROON 
E-MAIL: f2hedwardfroon(fflhetnet.nI 

postzegel die de begintoe
stand goed weergeeft, is 
de paarsrode Amerikaan
se postzegel van afb. [i] 
uit 1953, uitgegeven t.g.v. 
de 300e verjaardag van de 
stichting van de stad. Afb. 
[2] toont de beginfase 
goed met de kaart naar de 
ets van J.E. Gabit uit 1656 
met een aantal kleine 

huisjes, Fort Amster
dam en een molen op de 
vestingwal. Het had zo in 
Nederland kunnen staan. 
Maximumkaart [3] geeft 
een heel ander beeld weer 
met de huidige skyline 
van New York naar het 
secundaire (witte) beeld 
in dezelfde postzegel, dat 
eerst niet direct opviel. De 
West Indische Compagnie 
(WIC), heeft Nieuw Am
sterdam na een verloren 
Engelse Zee-oorlog ge
ruild tegen Suriname, wat 

de WIC-bewindvoerders 
toen een zeer profijtelijke 
ruil vonden. De stad werd 
daarna genoemd naar de 
toenmalige hertog van 
York, de broer van de 
Engelse koning. 

De belangrijkste her
denking in de Verenigde 
Staten (VS) zelf is de 200e 
geboortedag van presi
dent Abraham Lincoln 
afb. [4]. Deze kaart IS 
afgestempeld in de plaats 
New Salem, waar Lincoln 

720 

het grootste deel van zijn 
leven woonde en onder
meer postbode was. Hij 
werkte zich via zelfstudie 
op van advocaat, afge
vaardigde en uiteindelijk 
tot president. Legenda
risch werd hij door zijn 
compromisloze strijd 
voor de afschaffing van 
de slavernij. Dit is mooi 
belichaamd in het in 1940 
op postzegel verschenen 
beeld van afb. [5] van 
beeldhouwer Thomas Bel. 
Dit beeld werd betaald uit 
schenkingen van bevrijde, 
dankbare slaven. Het 
Lincoln Monument van 
afb. [6] in Washington is 
zijn grootste en bekendste 
herdenkingsmonument 
met in de koepel vele 
citaten uit de wordingsge
schiedenis van de VS. 

Op I oktober werd de 
zestigste verjaardag van 
de Volksrepubliek China 
herdacht met een grootse 
parade op het Tianan-
menplein, waar Mao Ze 
Dong vanaf de Tianan-
menpoort 'zijn' Volksre
publiek uitriep. Kaart [7] 
geeft zo'n massaparade 
goed weer, zoals die bij 
ons op de TV te zien was. 
Kaart [8] geeft in detail 
een marcherende, maar 
vredelievender bevolking 

Val van de Muur 
Dichter bij huis en verser 
in ons geheugen ligt 
de val van De Muur in 
Berlijn, bij het verschijnen 
van deze Filatelie twintig 
jaar geleden. Dit was 
onverwacht voor velen 
die opgegroeid waren in 
de tijd van traditionele 
Oost/West-tegenstelling. 
Het symbool van de val 
van het oude Reich vormt 
afb. [9], met de heroïsche 
plaatsing van de Sovjet-
vlag op de Rijksdag in 
Berlijn. De gedeeltelijke 
verwoesting van deze stad 
is treffend weergegeven in 
de oorlogsschade aan de 
Brandenburger Tor afb. 
[10]. Deze poort vormde 
jarenlang het symbool van 
de Oost/West-scheiding, 
wat geaccentueerd wordt 
door de prikkeldraadver
sperring in afb. [11] rond 
dit monument. Uiteinde
lijk werd dit opgeheven 
en kaarten [12] en [13] 
tonen de volksbeweging 
bij de val. 
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Zeer voordelig NEDERLAND, postfris, periode 19262007 

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

Nr. 346349 
pfr. met certificaat 

€ 285, 1 
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^ ^ ' Nr. 518537 ^ ^ H 
pfr. met certificaat € 635, ^ H 
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■■na 1 
Originele PTT jaarcollecties, postfris, zeer voordelig 

1976 €35, 1981 €9, 1986 €11,  1991 €10, 1996 €24, 2001 €44, 2006 €45,

1977 €10, 1982 €8, 1987 €11,50 1992 €14, 1997 €25, 2002 €41 ,  2007 €47,50 
1978 €8, 1983 €8 ,  1988 €10, 1993 €14, 1998 €26, 2003 €40, 2008 
1979 €6, 1984 €8 ,  1989 €7,75 1994 €16, 1999 €28, 2004 €39,

1980 €10, 1985 €10, 1990 €12,50 1995 €21 ,  2000 €29, 2005 €39,

r Mooi gebruikt NEDERLAND 

13 €75,

46 €45,

712 €120,

1318 €90,

L l 9 t/m 43 è 30% C.W. 
■ ( 4 € 30,

F4577 è 30% C.W. 
48 € 275,

49 €45,

5055 €0,75 

5676 € 13,

61 b+c € 575,

7879 ä 30% C.W. 
80 € 375,

81100 è 30% C.W. 
101 €395,

102129 è 30% C.W. 
130 € 125,

131 € 120,

132373 è 30% C W. 
374773 a 25% C.W. 

RoKanding 
118 € 155,

1931 € 45,

3356 € 105,

5770 € 35,

7173 € 60,

7477 € 22,

7881 € 13,50 
8285 € 13,

8689 € 15,

9093 € 22.50 

9497 € 20,

98101 € 18,

Port 
1 €4,50 
2 €6,

312 € 35,

1326 € 18,

2728 € 60,

2930 € 4,

3143 €45.

4460 € 7,50 
67afb/68afb € 550,

Dienst 
18 € 110,

915 € 22,

1619 € 17,50 
PostbewIJs 
17 € 160,

liichtpost 
1213 €85.

LP 1213 ^ B j 
postfris, met certificaat 

€ 325,

É 

k 
Ki m 

^^^^^^^H 
Postfrisse jaargangen volgens NVPH, Michel, Zonnebloem en Yvert n 
Alle Jaargangen van onderstaande landen Incl. blokken / Frankrijk tevens Incl. luchtpost, dienst, service en préoblltérés, zonder souvenirblokken 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

: 1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

; 1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

1 2005 

Alland 

• 
■ 

ts,
C5,

€11,

ei3,

€13.

€12,

€12,

€14,

€17,

€12,

€12,

€12,

€14,

€15,. 
€14,

€13,

€16,

€16,. 
€17,

€14,

€17,. 
€19,. 

Aruba 




C 13,50 
€9,50 
€11,

€10,

€ 10,25 
€9,50 
€7,

€8,

€7,75 
€11,

€10,

£17,50 
€10,50 
e 14,25 
€ 12,75 
€11,

€17,

£18,

£16,

€23,

1 Antillen 
€7,50 
€7/40 

1 C 12,25 
1 € 11,

1 f 13,50 
£ 10,50 

€9,

€ 12,

1 £ 10,. 
1 £ 13,. 

£ 12,. 
1 £ IS.SO 
1 €17,

1 £ 12,50 
€ 23,50 
€ 16,50 
£27,

€ 34,50 
€46,

€46,

€44,. 
C S2,. 
€ 75,

€80,. 
£90,. 

1 £75,

Suriname 
€ 10,

£ 14,

€14,

1 €14,

€ 15,

£ 25,

J €30,

1 €25,

I £2S,

£22,

€22,

C 28,

1 €30,

1 £45,

£ 59,

€ 55,

€ 55,

£49,

1 €65,

€49,

£ 67,

1 £65,. 
1 £69,. 

€69,

€95,

1 €95,

Indonesië 
£31,

£ 35,S0 
C195,

€46,

€47,

€9,

£11,

£17,

£98,

£99,

€27,

€27,

€29,. 
£31,

£27,. 
€ 28,50 
€52,

£18,

£51,

£32,. 
£37,. 
£32,. 
£31,

£45,

€45,

• 

Guernsey 
£9,50 
£21,

€7,. 
€9,

£12,50 
£17,

£16,

£13,

£16,

£18,

£16.

£18.

€25,

€23,

£21,50 
£21,50 
£26,

£24,. 
£31,. 
£28,

£30,. 
€35,

€40,

€37,

£37,

£36,

Yersey 
€4,

£10,

£9,

£13,. 
£11,

€11,

£13,

£12,

£13,

£16,

£17,

€16,

£19,

£24,

£24,

£31,. 
£25,

€34,. 
€36,

£32,

£45,. 
£42,

£46,

€45,

€46,

£45,

Man 
€5,

€9,

£6,

£10,

£9,

£17,

€14,

€14,

£20,

£17,

£29,

£22,

£25,

£18,

€32,

£25,

£26,

£26,

€24,

€31,

€40,

£38,

£46,

£47,

£48,

€48,

Duitsland 
£9,. 
£9,

£19,

£12,

£12,

£14,

£14,

£15,

£19,

€21,

€20,

€34,

£34,

£25,

£24,

£22,

£21,

€25,

£21,

£20,

£45,

£60,

£57,

£62,

€43,

£55,

Engeland 
£9,

£9,

£9,

£12,

€14,

£15,

€14,

£12,

£32,

£25,

£30,

€30,

€32,

€32,

€25,

£24,

€23,

£22,. 
£19,

£49,

£39,

£70,

€55,

£77,

£62,

€60,

Frankrijk 
€12,50 
£16,

£24,. 
£17,50 
£17,

€29,

€35,

€25,

£25,. 
€30,

£26,. 
£28,

£27,

£44,

£49,

€37,

€33,

£47,

€44,. 
£79,
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^5' INTERNATIONALE ANTWOORDCOUPON 

SAMENSTELLING: 
DRS. lACQUES SPIIKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

Sinds 1984 kent men in 
België het 'Postogram'. 
Dit postwaardestuk is 
te beschouwen als de 
opvolger van het tele
gram en bestaat uit een 
envelop met een dub
bele wenskaart. Bij de 
prijs van het Postogram 
is verzending binnen 
Belgiè inbegrepen. Op de 
voorzijde van de envelop 
dient de afzender de 
gewenste besteldatum in 
te vullen; bestelling op 
zon en feestdagen is niet 
mogelijk. 

Er bestaan postogram
men met afbeeldingen 
en wensen voor verschil
lende gelegenheden, 

BELGIË: BRIEFKAARTEN STRIPFIGUREN 

De briefkaartenreeks met 
Belgische stripfiguren is 
op 5 oktober 2009 weer 
uitgebreid. Op de vier 
nieuwe gele briefkaarten, 
kaarten met zegelbeeld 
Koninklijke beeltenis Al
bert II, type MVTM, staan 
afbeeldingen van: 
de Rode Ridder, een 
schepping van stripteke
naar Willy Vandersteen. 
De verhalen verschijnen 
sinds 1959 (oorspronkelijk 
in dagblad De Standaard); 
in de loop der jaren 

hebben verschillende teke
naars van Studio Vander
steen eraan gewerkt. [2] 
BoUie en Billie van lean 
Roba, bekend uit het 
stripblad Spirou/Robbe
does. [3] 
Clifton van Turk de Groot. 
Deze detective maakte 
indertijd zijn debuut in het 
stripblad Tintin/Kuifje. [4] 
Bob Moräne, een science
fictionheld die in 1958 
voor het eerst getekend 
werd door Dino Attanasio. 
[5] 

Of 
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zoals geboorte, huwelijk, 
verjaardag, ziekte en 
overlijden. [6] 
In de catalogus 'Post
waardestukken van Bel
gië', waarvan dit jaar een 
nieuwe uitgave verscheen, 
worden de verschillende 
typen enveloppen en alle 
bekende kaarten beschre
ven, met de vermelding 
dat er nog steeds nieuwe 
postogrammen verschij
nen. Op de site van De 
Post kan men deze bestel
len voor € 4,45 per stuk. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Argentinië 
De elektrische tram in 
Córdoba bestaat 100 jaar. 
Aan dat feit wordt het hele 
jaar aandacht besteed, 
onder meer door de 
uitgifte van een briefkaart 
op 24 juh 2009. In het 
zegelbeeld ($1) is een 
tramkaartje afgebeeld. Op 
de kaart ziet men verder 
ondermeer een tram 
uit de jaren 19101920 
vervaardigd in Engeland, 
een serie kaartjes uit de 
jaren '50 en een weergave 
van de eerste route van de 

Per I juli 2009 is in vele 
landen  maar niet in 
Nederland  een nieuwe 
Internationale Antwoord
coupon (lAC) verkrijg
baar. lAC's worden 
uitgegeven op initiatief 
van de W^ereldpostvereni
ging (UPU). 
De bij de UPU aange
sloten landen zijn wel 
verplicht om lAC's in te 
wisselen, maar niet om 
ze op de postkantoren te 
verkopen. 
Bij inwisseling ontvangt 
men postzegels ter 
waarde van een priority
brief naar het buitenland. 
De lAC wordt internati
onaal veel gebruikt door 
verzamelaars om aan 
buitenlandse correspon

denten het briefport te 
vergoeden. 
Sinds de introductie in 
1907 zijn regelmatig 
nieuwe typen antwoord
coupons verschenen die 
altijd genoemd worden 
naar de plaats, waar het 
UPUcongres gehouden 
werd, dat besloot tot de 
uitgifte. Het voorlaatste 
model heette 'Peking' en 
het nieuwe wordt 'Nai
robi' genoemd, [i] 
Alle antwoordcoupons die 
over de gehele wereld ge
bruikt worden komen van 
één drukkerij. Bijzonder 
aan model 'Nairobi' is, 
dat er de vlag op gedrukt 
kan worden van het land, 
dat ze besteld heeft, bij
voorbeeld Luxemburg. 
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tram. [7] 

zegelbeeld 55 eurocent 
'Für uns Kinder'. [8] 

Met de bouw van de Dom 
in Maagdenburg werd 
800 jaar geleden begon
nen. Men bouwde door 
van i2og tot 1520. De 
Dom wordt beschouwd 
als de eerste gotische ka
thedraal in Duitsland en 
is nog steeds het grootste 
kerkgebouw in het voor
malige OostDuitsland. 
Op een Plusbriefenvelop 
in formaat C6, uitgegeven 

in september 2009, ziet 
men een opname van het 
plafond van de Dom. Het 
zegelbeeld is ontleend 
aan de postzegel 55 euro
cent '1250 jaar Maagden
burg'uit 2005. [9] 

Naast allerlei beurs en 
gelegenheidspostwaarde
stukken zijn in Duitsland 
twee nieuwe blanco Plus
briefe te koop: de ene met 
zegelbeeld 55 eurocent 
'Vuurtoren Dornbusch' 
(100 stuks voor € 61) en 
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Duitsland 
De iioe Duitse Filatelis
tendag vond plaats van 
1820 september 2009 
in Bad Sassendorf Voor 
die gelegenheid is een 
Plusbriefenvelop uitge
geven in formaat C6, met 
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de andere met zegelbeeld 
'Friedliche Revolution' 
(eveneens loo stuks voor 
€ 6 i ) . 

Finland 
Op de tentoonstelling 
TAMFILA 09 in Tampere 
werden op 9 oktober 2009 
drie nieuwe priority-
bladen gepresenteerd 
met als thema 'Bedreigde 
diersoorten'. De bladen 
kosten € 1,40 per stuk; 
het zegelbeeld, de buiten
zijde en een rand van de 
binnenzijde, zijn voorzien 
van dierenafbeeldingen. 
De gekozen diersoorten 
zijn het witstaarthert, de 
Saimaa-zeehond en de 
witstaart-adelaar. [10] 

Portugal 
In Portugal verschijnen 
regelmatig mooi uitge
voerde briefkaarten met 
interessante motieven. In 
de folder van de Portugese 
Filatehstische dienst wor
den er weer zes gemeld: 
2ooe herdenking van 
het Beleg en de Val van 
Chaves, met links op de 
kaart een afbeelding van 
Generaal Silveira te paard. 
Een fragment van deze 
afbeelding keert terug in 
het zegelbeeld. Uitgifte
datum 25 maart 2009. 
250 jaar stadsrechten 
voor Aveiro. Zegelbeeld 
zeilboten, links op de 
kaart een oude prent 
met een gedeelte van een 
stadsmuur en de teksten 
'200 jaar stadsrechten' en 
'1050 jaar eerste schrifte
lijke vermelding'. 11 april 
2009. 
iie Iberisch-Amerikaanse 
Communicatie Congres 
(IBERCOM). Zegelbeeld 
en illustratie: embleem 
van het Congres. 17 april 
2009. [11] 
550 jaar Conceigao-kloos-
ter in Beja. Zegelbeeld en 
illustratie: kloosterge-
bouw. 25 april 2009. 
250 jaar Handelsschool 
'Aula do Comércio'. 
Zegelbeeld portret van de 
stichter, illustratie: voor-
en achterzijde van een 
oude penning. 
19 mei 2009. [12] 
Tweede Lusófonia Spelen 
in Lissabon. Zegelbeeld 
mascotte, illustratie: 
embleem van de Spelen. 
II juli 2009. 
Alle kaarten zijn voorzien 
van de tekst 'Port betaald, 
geldig binnen Portugal' 
en hebben een oplage van 
20.000 stuks. 

Rusland 
Enveloppen groot formaat 
met zegelbeeld'A': 
Natuurbeschermingsge

bied Bolschechechzirsky 
(besteldatum 02-07-08) 
[13] 
Uitgever Iwan Sytin 1851-
1934 (20-oi-og) 
Componist B.W. Asafjew 
1884-1949 (17-04-09) [14] 
Schilderwedstrijd voor 
kinderen (27-04-09) [15] 
Fins-Karelische sage 'Ka-
levala'(i4-05-og) [16] 
ige-eeuws woonhuis in 
Woronesh (14-05-og) 
Internationale Week van 
de Brief (26-05-09) 
400 jaar aansluiting van 
Kalmukkië bij Rusland 
(27-05-og) 
Gebroeders S.S. en N.S. 
Mogilewtzew, weldoeners 
rond 1900 (29-05-09) 
75 jaar Geologisch 
Instituut, geoloog Z.W. 
Bogomolow 1905-1981 
(05-06-09) 
Filmregisseur/auteur 
W.M. Schukschis 1929-
1974 (08-06-09) 
Internationale marathon 
SIM (09-06-09) [17] 
Theatergebouw in Boriso-
glebsk (22-06-09) 
Lermontow-museum in 
Moskou (07-07-09) 
50 jaar Universiteit van 
Novosibirsk (22-07-09) 
Internationale lucht- en 
ruimtevaartsalon MAKS 
(05-08-09). [18] 

Vaticaan 
De Universiteit 'Libera 
Universitä Maria Santis-
sima Assunta', afgekort 
LUMSA, viert dit jaar haar 
70-jarige bestaan. De 
universiteit was oorspron
kelijk alleen toegankelijk 
voor vrouwelijke religieu
zen, maar tegenwoordig 
worden ook leken toege
laten als student. 
Een luchtpostblad dat 
op 23 september werd 
uitgegeven, vestigt de 
aandacht op de jubile
rende universiteit. Op de 
voorzijde links staat een 
afbeelding van het uni
versiteitsgebouw, met op 
de achtergrond de koepel 
van de Sint-Pieter. Het 
zegelbeeld (€ i) toont het 
embleem van de univer
siteit, gebaseerd op het 
oorspronkelijke wapen uit 
1939. Dit Vaticaanse lucht
postblad is in Nederland 
gedrukt, bij Enschedé in 
Haarlem. [19] 

Een van de indrukwek
kendste gebouwen in 
Rome is het Pantheon, 
een tempel die in 27 na 
Christus gebouwd werd 
door Marcus Agrippa. 
Oorspronkelijk werden 
hier dus de Romeinse 
goden vereerd. In het 
jaar 609, na verschillende 
keren verwoest en weer 

opgebouwd te zijn, werd 
het gebouw in gebruik 
genomen als katholieke 
kerk. Het kreeg toen de 
naam 'Santa Maria ad 
Martyres'. In de kerk 
vindt men graftombes van 
leden van het Italiaanse 
koningshuis, maar ook 
de tombe van de schilder 
Rafael. 

Het meest opvallende 
aspect van het Pantheon 
is de enorme koepel met 
een opening waardoor 
daglicht (en regen!) naar 
binnen valt. Deze koepel 
is gebruikt voor het zegel
beeld van vijf voorgefran
keerde prentbriefkaarten 
die op 23 september 
werden uitgegeven. Op de 

beeldzijde van de kaarten 
staan oude afbeeldingen 
van het Pantheon, waar
onder een ets van Gio
vanni Battista Piranesi. 
De set kaarten wordt in 
een mapje verkocht voor 5 
euro. [20] 



Opgaven voor deze rubriek 
in het decembernummer 
2009 (verschijnt 8 december 
2009) moeten uiterlijlc op 
II november 2009 in het 
bezit zijn van de redactie van 
'Filatelie', Postbus 84, 
3645 ZK Vinkeveen of op die 
datum pere-mail (JïlateHc@ 
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. 

TEHTOONSTEUINGEN 
EN MANIFESTATIES 

12-16 november: Beijing, 
China.AEROPEX2 0og, 
China National Post and Postale 
Stamp Museum. Airmail-only 
show met 300 kaders we
reldwijde aerofilatelie. Info: 
www.ezep.dejaeropexzoogl 
aeropexaoop.html. 
4-6 december: 

^ Monaco. MonacoPhil 20og. 
<= Club de Monte Carlo, Musee 
"̂  des Timbres et des Monnaies, 
" 1: Terrasses de Fontuieille, Mo-
r» naco. Traditionele expositie'100 
^ Philoteletic Rarities' met luxe 
5. catalogus. Collectieue expositie 
° opgedragen aan de Belgische 

Jilatelie op het 'winged wheel' 
:; gebied, hetgroeneICMedial-
™ Ion type, Belgische maritieme 
2 postgeschiedenis, beujijsstulcken, 
^ en essays van Belgische postzegels 

1849-1949, Gefronkeerde 

J^ J Belgische enveloppen naar bui-
*"f tcnlandse bestemmingen tijdens 

de re^erings-periode uan koning 
Leopold I en de postale geschiede
nis van de Lado Enclave. Meer 
informatie op de speciale ujebsite 
(u)u;ui.monacophil.cu). 

28-29 december: 
Barneveld. 10e eindejaarsbeurs 
Jubileumeditie, Stamptales 2009 
in 'Sprookjes van loci nacht'. 
Veluwehal, Nieuwe Markt 
6,10-17. Telefoon 055-
3558600. Meer informatie: 
ujwuj.eindejaarsbeurs.nl 

26, 27 en 28 maart: 
Heinkenszand. Regioten
toonstelling georganiseerd 
door Filatelistenvereniging 
De Bevelanden. De Stenge, 
Stengeplein i. Expositie in 
categorie 2 en 3; ca. 250 
kaders. Openingstijden: 
nog niet bekend. Nadere 
informatie: J.A. Grimminck, 
Vogelzangweg 42, 4461NH 
Goes, telefoon 0113-227945. 
13 maart: 
Hilversum. Nationale Postzegel 
en Poststukkenbeurs. De Koe
pel, Kapittelweg 339a, 10-16. 
Telefoon 035-5386170. 
2 en 3 april: 
Gouda. Internationale Brieven-
beurs 2010, thema Rusland. 
Info: u)U)U).brieuenbeurs.com. 
8-15 mei: 
London 2010 Festival of 
Stamps. Business Design 
Centre, Islington. Info: www. 
Iondon2oio.org.uk 

centrum. Oprijlaan 3, 0930-
16. Telefoon 050-5033926. 
Dronten. 'Open Hof', De 
Zuid 1,1330-1630. Telefoon 
0321-314305. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 1230-1530. 
Telefoon 035-5304354. 
Hoofddorp. ANBO-gebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,10-16. Tele
foon 023-5613929 (na 20 u) 
Huizen. Het Visnet, De Ruy-
terstraat7,10-16. Telefoon 
035-5310865. 
Zeist. Graaf Adolflaan Kerke-
bosch bij het CCZ, 10-1530. 
Telefoon: 06-54344840. 
17 november: 
Nijmegen. Wijkcentrum 
'De Klokketoren', Burg. 
Slotenmaker de Bruineweg 
272, vanaf 14-1430. Tele
foon 024-3974654.Email: 
u)j.m.goossens(5)chello.nl 
21 november: 
Emmeloord. ROG Friese 
Poort, Espelerlaan 74,10-16. 
Telefoon 0527-615628. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 1230-1530. 
Telefoon 035-5304354. 
Veldhoven. Dorpshuis D'n 
Bond, Rapportstraat 29, 
10-16. Telefoon 040-2536511. 
jcmlschalks(a)onsbrabant.net 
22 november: 

Gezellig rondsnujfelen en even bijpraten tijdens de Postex 

28, 29 en 30 mei: 
Hertogpost 2010, nationale 
postzegeltentoonstelling, 
Brabanthallen, 's Hertogen-
bosch. u)U)U).hertogpost-event.nl 
27 tot en met 31 oktober: 
Johannesburg (Zuid-Afrika). 
Joburg 2010, internationale 
postzegeltentoonstelling 
annex 23'" African 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 
Zuid-Afrikaanse posterijen, 
ca. 100 handelarenstands. 
Openingstijden: nog onbe
kend. Informatie: P.O. Box 
412505, Craighall, 20024 
(Zuid-Afrika), e-mail info@ 
joburg20iostampshou).co.za of 
via de website (u)u;u;.joburg-
zoiostampshow.co.za). 

RUilDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

14 november: 
Drachten. Fries Comngres-

Velp. Parkstaete, Parkstraat 
3,10-16. Telefoon: 026-
3613906. 
22 november: 
Diemen. 'De Schakel', Burg. 
Bickerstraat 46a, 10-16. 
Telefoon 020-6942002. 
Enschede. Gebouw St. 
Postduivenverenigingen, 
Poolmansweg 128,10-16. 
Telefoon 053-4313352. 
Boxmeer. Hotel de Baronie, 
Spoorstraat 74,10-14. Tele
foon 0485-573000. 
23 november: 
Nijmegen. Wijkcentrum 
'De Klokketoren', Burg. 
Slotenmaker de Bruineweg 
272, vanaf 19-1930. Telefoon 
024-3974654. Email: 
u) j.m.goossens@chello.nl 
26 november: 
Aalsmeer. Parochiehuis, Ger-
berastraat, 0930-15. Telefoon 
0297-343885/340257. 
28 november: 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 1230-1530. 
Telefoon 035-5304354. 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 

Snelliuslaan 35,10-16. Tele
foon 023-5613929 (na 20 u) 
Bodegraven. Ouderencom-
plex Rijngaarde, Rijngaarde 
I, 0930-1630. Telefoon 06-
53260579/0182-394584. 
Sliedrecht. Partycentrum 'De 
Lokhorst', Sportlaan i, 10-15. 
Telefoon 06-24432140. 
29 november: 
Wijk bij Duurstede. Viking
hal, Karolingerweg 234,11-
1530. Telefoon 06-22650760. 
2 december: 
Noordwijk Binnen. Dien
stencentrum 'De Wieken', 
Wassenaarsestraat5,1330-
17. Telefoon 071-3 614198. 
4 december: 
Voorschoten. Buurthuis 't 
Spoortje, Bernhardkade 10, 
19-2130. Telefoon 071-
5611719, E: cor@verlooij.nl 
5 december: 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 1230-1530. 
Telefoon 035-5304354. 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,12-16. 
Telefoon 078-6814441. 
Meppel. Trias, Groenmarkt 
2,10-14. Telefoon 0522-
256001. 
Lisse. Het Poelhuys, Vival-
distraat i, 10-16. Telefoon 
0252-411406. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
de Bouterlaan 5,1315-16. 
Telefoon 0341-256x63. 
Wapenveld. Senioren Inloop 
Centrum, Nachtegaalweg 
48,13-17. Telefoon 038-
4479883. Email: 
albertvanloo@hotmail.cDm 
7 december: 
Nijmegen. Wijkcentrum 
'De Klokketoren', Burg. 
Slotenmaker de Bruineweg 
272, vanaf 19-1930. Telefoon 
024-3974654. Email: 
U) j.m.goossens@chello.nl 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

17 november: 
Decemberzegels 200g, tien 
verschillende postzegels in 
postzegelvelletje met twintig 
zelfklevende postzegels van 
34 cent. 
5 januari: 
10 voor Nederland, 
5 voor Europa Priority, 
5 voor buiten Europa 
26 januari: 
Waddenvereniging UNESCO. 
g februari: 
100 jaar Rijksoctrooiujet. 
9 maart: 
75eBoekeniveck 
23 maart: 
Jubileumpostzegels 
6 april: 
Zomerzegels2cio 
Mooi Nederland Maastricht en 
Arnhem, Weken van de Kaart, 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82, 2518 AD 
's Gravenhage, telefoon: 
070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax: 070-3608926 
Internet: viww.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag van 10-17 uur, zater
dag, zondag en feestdagen 
12-17 utir. Het museum is 
gesloten op maandagen en 
verder op tweede paasdag, 
tweede pinksterdag, Konin
ginnedag, 25 december en i 
januari. 

Toegangsprijzen: volwas
senen 7.50 euro, 65-plussers 
6 euro (identiteitsbewijs 
verplicht). Kinderen tot 3 jaar 
gratis, 4- t/m 12-jarigen 4 
euro. CJP 5 euro, Museum-
kaart gratis. Andere kortin
gen: zie www.muscom.nl 

Studiezaal Postwaarden 
Eenmaal per maand is er 
gelegenheid om origineel 
materiaal uit het depot van 
de postwaarden te bestude
ren. U kunt het materiaal in 
het depot alleen op afspraak 
bezichtigen. Na donderdag 
26 november is er geen 
onderzoeksdag, dus pas weer 
in 2010. De eerstvolgende 
onderzoeksdagen zijn op: 
donderdag 28 januari, 18 
februari en 25 maart 2010. In 
april en mei zullen er geen 
onderzoeksdagen zijn, om
dat we dan weer postwaarden 
gaan digitaliseren. 
Als u materiaal wilt bestu
deren, neem dan contact 
op met Monique Erkelens 
of Harriet van der Veen 
(telefoon 070-3307563 of 
3307567) of stuur een mailtje 
aan merkelens@muscom.nl of 
hvdveen@muscom.nl. 

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

BONDSBIBUOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! 
Voor internetgebruikers 
is de Bondsbibliotheek in 
Baarn niet meer gebonden 
aan de openingstijden (elke 
woensdag van 10 tot 17 uur 
en elke eerste zaterdag van de 
maand van 10 tot 12 uur). Via 
de site van de KNBF (www. 
knbj.nl) en het aanklikken van 
de Bibliotheek-zegel bereikt u 
de informatie die betrekking 
heeft op de prachtige collectie 
die in Baarn bewaard en ont
sloten wordt. U vindt er een 
overzicht van de lopende tijd
schriftenabonnementen, ziet 
welke boeken er nieuw aange
schaft zijn en kunt er nagaan 
op welke wijze deze boeken 
te leen zijn. Aan een overzicht 
van de (oudere) tijdschriften 
wordt hard gewerkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatie-aanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze e-mailen 
(bibliotheek@knb/.nl). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoelqe waard! 

http://www.ezep.dejaeropexzoogl
http://Iondon2oio.org.uk
mailto:j.m.goossens@chello.nl
mailto:cor@verlooij.nl
mailto:albertvanloo@hotmail.cDm
mailto:j.m.goossens@chello.nl
http://viww.muscom.nl
http://www.muscom.nl
mailto:merkelens@muscom.nl
mailto:hvdveen@muscom.nl
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9 0 JAAR KLM 

Tijdens Postex werd op 17 ok
tober de 48e Dag van de Aer

ophilatelie gehouden. Dit jaar 
stond dat in het teken van 90 
jaar KLM. Postzegelvereniging 
De Vliegende Hollander laat 
jaarlijks voor dit evenement 
een bijzonder poststempel 
maken en dit jaar zien we het 
oude KLM logo van go jaar 
geleden in combinatie met 
het huidige KLMlogo. Bij de 
genoemde vereniging kunt 
u gelegenheidsenveloppen 
bestellen die zijn voorzien 
van dit stempel en dat is leuk 
in combinatie met de nieuwe 
luchtvaartpostzegels. 

^Pelóo°^ 

DAG VAN DE POSTZEGEL 

Jaarlijks wordt tijdens Postex 
de Dag van de Postzegel 
gevierd. 
Dit jaar vond dit evenement 
op vrijdag 16 oktober plaats. 
Van deze viering verschijnt 
jaarlijks een gelegenheids
envelop, uitgegeven door de 

KNBF en voorzien van een 
bijzonder poststempel. 
Dit jaar is dat een stempel 
met een fraaie afbeelding van 
onze wereldbol. 

^OO'AA'A 

JARIGE BARBIE (50) 
VERSIERT STEMPEL POSTEX 

Ook dit jaar vond Postex 
weer plaats in de America
hallen met maar liefst vier 
verschillende bijzondere 
poststempels die allen zijn 
ontworpen door Birza
Design uit Deventer. 
Het evenement was in het 
weekend van 16,17 en 18 
oktober en er was weer 
genoeg te beleven. Zo ver

scheen er van Postex weer 
een velletje met persoon
lijke postzegels en bij de 
stand van TNTPost kon dit 
velletje worden voorzien van 
een bijzonder poststempel, 
dat was versierd met een 

DAG VAN DE JEUGDFILATELIE 

Het thema dit jaar van de 
Dag van de Jeugdfilatelie 
was communicatie. In het 
bijzondere poststempel, 
dat voor deze gelegenheid 
werd uitgegeven zien we 
een eigentijdse jongere 
met een mobiele telefoon 
in de hand. Kennelijk belt 
deze jongere even naar huis 
om te vertellen, dat het op 
Postex erg gezellig is en 
dat het iets later wordt met 

eten. De jongere draagt een 
reclamebord bij zich in de 
vorm van een postzegel met 
het logo van jeugdfilatelie 
Nederland erop. Bij de stand 
van TNT Post was ook nog 
een regulier kortebalkdag
tekeningstempel Apeldoorn 
I in gebruik. Deze stempels 
worden niet meer gebruikt 
bij de postkantoren, dus in 
feite zouden we hier ook 
kunnen spreken van een 

'■5/7 de J e ^ * 

bijzonder stempel. Maar 
daarover zijn de meningen 
verdeeld. 

afbeelding van de beroemde 
pop Barbie. Deze beroemde 
slanke dame is dit jaar 
vijftig geworden, al zie je 
dat niet aan haar af. Het kan 
niet anders of deze foto van 
Barbie heeft model gestaan 
voor het ontwerp van het 
stempel. 

TNT Post gaf onlangs al in 
de serie 'De jaren 50, 60 en 
70' een persoonlijk postze
gelvelletje uit van Barbie. 



Onmisbare testapparatuur Brochure Hotline 
Tel 0104143077 
Fax 0104149499 

SflFE PERFOtronic 
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IflFË Signoscope Tl 
'e wereld"s eniije 

ktronische tanding meter 

st.nr. 9850 
(inclusief 220 V adapter) 

De wereld's eerste optisch 
elektronische watermerk 
Zoekker 

■est.nr. 9tS6 
(220V adapter apart 
bijbestellen) 

SflFE U' SflFE press 
Lange golf lamp 
met Ingebouwde loupe 

Best.nr. 1060 
O V adapter apart bijbestellen 

De elektronische Droog Press 
met warme lucht circulatie 

.nr. 9895 
naar Britse Royal 

Mall "innovation" 
onderscheiding 1998) 

 Firma Van Mastrigt  Botersloot 62 A 64  3011 Hj ROTTERDAM 
SAFE NEDERLAND , internetsite: www.safenederland.nl  Email: m.mastrigt@wxs.nl 

P.W.Meinhardt 
Piet l leinstraat 3 6 • 2 J 1 8 CH Den Haag 

zaterdag 10.0016.00 
Fax 070 365 18 85 

Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag 10.0017.00 
Telefoon 070 365 22 27 
Email info@collectura.coni 
ING 125.34.14 FortlsBank 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturenng 
werkelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

Michel catalogi 
Catalogus Overzee 9.1 China 2009/2010 52,00 
Catalogus Overzee 9 2 Japan, Korea, Mongolië, GOS (dec.) 52,00 
Catalogus Overzee 9 1 & 9.2 editie 2010 (december) 89,00 
Catalogus Overzee 3 1 ZuidAmerika Landen AI 52,00 
Catalogus Overzee 3.2 ZuidAmenka Landen KV 52,00 
Catalogus Overzee 3.1 & 3.2 ZuidAmenka compleet 89,00 
Aanbieding: Overzee 3 Zuid Arne ik î 2005 32,00 

Edifi! Spanje cataloai 
Catalogus Spanje 2010, in kleur 16,90' 
Catalogus Spanje & Gebieden 2010, in kleur 36,50 
Speciale catalogus Fiscale zegels Spanje 2008, in kleur 75,00 
Speciale catalogus Spanje deel 1 18501931, in kleur 86,00 
Speciale catalogus Spanje deel 2 19311949, in kleur 86,00 

3BK Zwitserland & Liechtenstein 2010 21,00 

NVPH speciale catalogus Nederland 201 
Voor het eerst met harde kaft' Met gratis blauwdruk no 7 29,90 
met za^htp kift 26,90 

Scott speciale catalogus USA & Gebieden 69,{ 

lieuwe catalogi^ 
Maury spec cat Monaco, Andona & T/\AF 2010, in kleur 39,90 
Mauryspec cat Franse Gebieden in Afrika 2010, in kleur 42,90 
Yvert catalogus Frankrijk 2010, in kleur 21,90 
Barefoot Fiscale zegels Commonwealth 2008 64,00 
Gibbons speciale catalogus Midden Oosten 2009, in kleur 60,00 
Teggia speciale catalogus Argentinië 2009, in kleur 69,00 
Yang catalogus Volksrepubliek China 2009, in kleur 24,50 
JPS Sakura catalogus Japan 2010, in kleur 17,50 
Hobby catalogus Thailand 2008, in kleur 39,90 
APPI Prangko catalogus Indonesia 2009, in kleur 49,95 

Karamitsos Griekenland 2010 2 din. 29,50 ■ Uriitrade Canada & Gebieden 2010 42,90 

www.collectura.com 
aMHgMK ,'4«..iwfa..,i..<,..n«.ft1?.Ji..<i.atMinrgia.?ii%j 

fh[i[[Müïïümi 
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http://www.safenederland.nl
mailto:m.mastrigt@wxs.nl
mailto:info@collectura.coni
http://www.collectura.com


w^ ns aanbod is 
nog nooit zo 

Meer dan 2000 partijen. 
Rectificatie: 

Ruim 700 partijen, die volledig gefotografeerd 
zijn, staan op de website en daarnaast hebben wi j 

nog 1300 partijen in de winkel , die niet gefotografeerd zijn.j 

k 200.000 fdc's, 40 .000 brieven van de wereld, 
geprijsd vanaf 1 tot 100 euro. 

15 bakken met losse nrs/series. 
1 ^ 75 dozen met postzegels vd vs^ereld. 

Kijk op de >vebsite: 
v^nAnv.postzegelparlijencentrale.nl 
K Openingstijden: 
" ^ 1 maandag t /m zaterdag 

9 - 1 7 uur 

»ietHeinstraat 112 
518 CM Den Haag 
el: 070 362 52 63 
ax: 070 362 54 15 

Emd1IMHninin@postzegelparti|encentrale.nl 



u 
SAMENSTELLING: 
WALTERM.A. DEROOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

VEEL KERSTGEDACHTEN IN DE BOEKJES 

Nederland 
Hermitageboekje toch 
verkrijgbaar bij TNT Collect 
Club 
Ondanks eerdere mede
delingen is het boekje 
met persoonlijke zegels 
'Hermitage - Amsterdam' 
- uitgekomen op 19 juni 
- sinds begin september 
toch verkrijgbaar bij 
TNTPost. Eerder kon men 
het boekje alleen krijgen 
bij deelname aan de 
BankGiroloterij of bij de 
museumwinkel in de Her
mitage. De vermelding 
OP=OP in Collect 61 zou 
aangeven dat de voorraad 
nog maar beperkt was. 

Wilhelmina m prestigeboekje 
met persoonlijke zegels 
De op I oktober versche
nen vierde kadervariant 
van de persoonlijke zegels 
bevat de beeltenis van 
koningin Wilhelmina 
met bontkraag uit 1905 
(oranje 10 gulden) [i]. Het 
betreft een historische 
proefdruk met daarbij een 
geschreven goedkeuring. 
Dit is de door TNTPost 
'ingevulde' versie, zodat 
deze een hoofdnummer 
in de NVPH catalogus 
krijgt. 

m 

Dat is tevens de reden, 
waarom dit boekje met 
persoonlijke zegels toch 
de status van een regulier 
prestigeboelqe heeft. Een 
beetje dubieus besluit. 
Dit gebeurde eerder ook 
al met het boekje 'Passie 
voor Postzegels' (PR19). 
Het nieuwe boekje - num
mer PR 27 inmiddels al 
- verscheen op 16 oktober 
op de openingsdag van 
de Postex en heeft een 
verkoopprijs van € 9.95. 
Het persbericht geeft aan 
dat dit het eerste boekje 
is, dat de geschiedenis 
van de postzegel onder de 
loep neemt. 

Ook Postaumaat en Aad met 
in de NVPH-catalogus 
De commissie heeft het er 
maar moeilijk mee. Waar 
bijvoorbeeld puntjes, stip

jes, krasjes en vlekjes op 
Nederlandse postzegels 
in de catalogus ruim baan 
wordt gegeven (meer dan 
vijftig pagina's), worden 
de tot dusver uitgegeven 
prestigeboekjes met 
persoonlijke zegels niet 
eens opgesomd. Ook de 
boekjes '8 voor Postau
maat' en '8 voor Aad' 
staan er, ondanks dat ze 
tegen nominale waarde 
bij de post verkrijgbaar 
waren, niet in. 

Alle prestigeboekjes met per
soonlijke zegels op een rijtje. 

André Hazes, het laatste 
tot nu toe verschenen 
postzegelboekje met per
soonlijke zegels [2]. 

Denemarken 
Spelen m de sneeuw - Spelen 
met nieuuje drukpers 
De Deense post kondigde 
al op 27 oktober de winter 
aan met de uitgifte van 
een viertal postzegels. Een 
sneeuwpop, sleetje rijden, 

LEG I SNEEN 
I2x5,50kr/66kr 

i 
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sneeuwballengevecht... 
kortom, sneeuwpret. 
Het is een bijzondere 
serie geworden, omdat 
het de eerste Deense 
zelfldevende zegels zijn. 
Ze zijn - in vellen en 

Nr 

P P i 
PP 2 
PP 3 
PP 4 
PP 5 
PP 6 

6a 
PP 7 
PP 8 
PP 9 
PP 10 

loa 
lob 

datum 

oi-mei-07 
oi-mei-07 
oi-mei-07 
o8-jun-07 
i5-]un-07 
03-sep-07 
boekje met 
2i-sep-07 
2i-sep-07 
o6-nov-o7 
02-jan-o8 

omschrijving 

Voetbalboekje Ajax 
Voetbalboekje Feyenoord 
Voetbalboekje PSV 
Afscheid BZN 
VU Amsterdam 
Zonnebloem 

dubbel voorblad 
Jetix: Totally Spies 
Jetix; Yin Yang Yo 
De club van Sinterklaas 
Vogelbescherming 

boekje zonder hechtdraad 
boekje met draad 

loba boekje met onvolledige inhoud 
PP II 
PP 12 
PP 13 
PP 14 
PP 15 
PP 16 
PP 17 
PP 18 
PP 19 
PP 20 
PP 21 
PP 22 

o6-feb-o8 
i8-mrt-o8 
oi-apr-08 
i4-apr-o8 
2i-apr-o8 
i2-jun-o8 
i2-dec-o8 
07-jan-09 
io-apr-09 
ig-jun-og 
13-JUI-09 
23-sep-09 

Herman van Veen 
100 Jaar Feyenoord 
loi Dalmatièrs 
Jump (Ned. Hartstichting) 
Frans Bauer 
Majoor Bosshardt 
Joseph, musical 
Nederland Schaatsland 
European Space Agency 
Hermitage Amsterdam 
André Rieu 
André Hazes 

inhouc 

9x44c 
9x44c 
9x44c 
9x44c 
9x44c 
9x44c 

9x44c 
9x44c 
9x44c 
9x44c 

9x44c 
9x44c 
9x44c 
9x44c 
9x44c 
9x44c 
9x44c 
9x44c 
9x44c 
9x44c 
9x44c 
9x44c 

prijs 

9-95 
9-95 
9-95 
9-9S 
9-9S 
g-gs 

9.95 
9-95 
9-95 
9.9s 

9.95 
9-95 
9-95 
9.9S 
9-9S 
9-9S 
9-9S 
9-95 
9-95 
9-95 
9-9S 
9-95 

zegel 

2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 

2006 
2006 
2006 
2006 

2008 
2008 
2008 
2006 
2008 
2008 
2008 
2008 
2008 
2008 
2008 
2008 

oranje 
zwart 
oranje 

zwart 
oranje 
oranje 
oranje 
zwart 
zwart 
zwart 
zwart 

Meer meldingen van vari
anten zijn welkom. 

België 
China uoor het voetlicht 
In oktober zijn er rond 
het Belgische Paleis 
voor Schone Kunsten 
tentoonstellingen en 
andere activiteiten in het 
kader van Europalia en 
China. Naar aanleiding 
daarvan verschijnt er 
een postzegel [3] met 
een afbeelding van een 
Chinese draak. Het 
drakenkostuum is een 
vertrouwd gezicht bij 
Chinese festiviteiten. 
Draken staan voor geluk 
en macht. 
De zegel is uitsluitend in 
boekjes verkrijgbaar. De 
waarde ervan is i (= 5gc). 

Ill IUI »itiml in IHMII|] 
SPECIMEN I 
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' europalia china 

boekjes - vervaardigd op 
een goednieuwe druk
pers, een MO-330 van de 
Deense firma Nilpeter 
A/S. Op deze pers kan 
in diepdruk en offset èn 
een combinatie van beide 
gedrukt worden. 
Twee van de vier zegels 
zijn ook in boekjes 
verkrijgbaar: twaalfmaal 
5.50 kr (sneeuwpop) en 
twaalfmaal 6.50 kr (sleetje 
rijden). 
Ze worden ongevouwen 
uitgegeven, maar zijn 
eenvoudig tot een boekje 
[4] te vormen. 
Om de flexibiliteit van 
de nieuwe drukpers te 
illustreren worden de 
beide boekjes elk met zes 
verschillende kaftmotie-
ven bedrukt. 

Overigens, de Denen 
zijn wel erg laat met de 
zelfldevende zegels. 
Zowat alle andere Euro
pese landen kennen die 
al jaren. 

Groenland 
Kerstboekje 
De twee kerstzegels van 
Groenland verschenen al 
op 19 oktober. Kinderen en 
de ster staan centraal op de 
zegels. Ze zijn per vijftig in 
vellen verkrijgbaar, maar 
ook in een boekje [5]. Het 
kost 85.50 kr en bevat 
zesmaal de beide zegels 
van 6.25 en 8.00 kr. 

Hongkong 
Belasting' 
Zo bont als Hongkong 
maakt het bij mijn weten 
geen enkel ander land bij 
de uitgifte van het pres-
tigeboekje '100 Jaar Be
lasting- en Accijnsdienst' 
[6] op 19 september. Het 
boekje bevat slecht vier 
postzegels met een totale 



waarde van $ 11.80, terwijl 
de verkoopprijs van het 
product maar liefst $ 
36.00 bedraagt! Daarmee 
overtreft men de 'belas
ting' op de Nederlandse 
prestigeboelqes. 

100 Jaar spoorwegen 
Hieronder al een voorlopig 
ontwerp van de treinen
zegels die 28 september 
van het komend jaar ook 
in een prestigeboekje [7] 
verkrijgbaar zullen zijn. 

Ilsland 
Kerstboekje 
Fragmenten van gebrand
schilderde ramen staan 
afgebeeld op de IJslandse 
postzegels die op 5 no
vember zijn verschenen. 
De ramen zijn te vinden in 
de kerk te Bessastadir, de 
presidentiële residentie 
op het eiland. Eén van de 
zegels, met een afbeel
ding van de Bergrede, is 
ook per tien in een boekje 
[8] verkrijgbaar. De 
zegels zijn bedoeld voor 
binnenlandse brieven tot 
20 gram en hebben een 
waarde van gokr. 

p*^i^Hi 
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Israël 
Ammal Assisted Therapy 
Ook in Nederland vindt 
het therapeutisch inzet
ten van dieren bij een 
activiteit of behandeling 
meer en meer plaats, maar 
Israël wijdt er al een serie 
postzegels aan. De drie 

pW "i" 
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postzegels met 'bezoek
dieren' (kinderen met 
paard, dolfijn, oudere met 
hond) verschenen op 8 
september. Ze hebben een 
waarde van 2.4 on en zijn 
per zes ook in een postze
gelboekje [9] verkrijgbaar. 

Herdruk 
Het vorig jaar verschenen 
boekje 'Nieuw Israël' 
met twintig zegels voor 
binnenlandse brieven is 
kennelijk populair. Op 8 
september verscheen de 
derde herdruk. Deze is 
te herkennen aan de vier 
kleine menora's (zeven
armige kandelaar) op de 
kaft. 

Kroatië 
Vissen uan Kroatië 
Kroatië heeft de oor
spronkelijk voor maart 
geplande uitgifte 'Fauna 
van Kroatië' verschoven 
naar dit najaar. Op i 
september verschenen 
waarden van 3.50 k 
(Adriatische steur), 5.00 k 
(Visovac grondel) en 5.00 k 
(witogige brasem). De 

postzegelboekje [10] met 
tien iMalaysia postzegels 
van 30 sen. Vanwege de 
geringe oplage (30.000 
boekjes) was het kort na 
de uitgifte al uitverkocht. 

NieuwZeeland 
KiiviStamp 
Een nieuw fenomeen in 
NieuwZeeland: zegels 
zonder waardeaandui
ding. En bedoeld voor 

normale binnenlandse 
briefpost (medium let
ter) tot 500 gram. Op dit 
moment is het tarief 50c, 
maar de zegels blijven tot 
in lengte van dagen geldig 

zegels zijn ook verkrijgbaar 
in boekjes van tien stuks. 
Oplage 5000 boekjes. 

Maleisië 
Maleisië e'e'n 
Tegelijk met de 52e ver
jaardag van de onafhan
kelijkheid werd de slogan 
iMalaysia geïntroduceerd. 
In Maleisië, vanouds een 
smeltkroes van verschil
lende rassen en religies, 
zijn nauwelijks proble
men in de onderlinge ver
houdingen. Met de slogan 
wil men de eenheid alleen 
maar versterken. 
Ook postaal wordt dat 
uitgedragen. Op 31 
augustus verscheen een 

voor zo'n brief binnen 
NieuwZeeland. Ze zijn 
bovendien te gebruiken 
voor Fastpost (twee Ki
wiStamps) en voor grotere 
of zwaardere poststukken 
(twee tot vier stuks). 
De post deed er aanvan
kelijk heel geheimzinnig 
over. Zie mijn rubriek in 
de vorige Filatelie. De 
zegels zijn ook verkrijg
baar in boekjes [11] van 
tien stuks. 

KiiüiStamp m zilver 
De post vond de uitgifte 
zo gedenkwaardig dat 
ze ook 11.000 boekjes 
speciaal voor verzame
laars heeft laten vervaar

digen: de boekjes zijn 
genummerd en de tekst 
KiwiStamp op de zegels is 
in zilver. Elke klant werd 
in de gelegenheid gesteld 
hiervan één exemplaar te 
kopen. 

Norfoll« Eiland 
Kent u de karmijnulieflen
uan^er' 
Ik kende hem niet, maar 
de post van Norfolk 
Eiland gaf op 18 augustus 
een serie van vier postze
gels uit met inheemse vo
gels. Opmerkelijk is dat er 
dankzij reislustige Neder
landse ornithologen ook 
Nederlandse namen voor 
zijn: grijze waaierstaart 
(15c), karmijnvliegenvan

zijn zoals eerder ook ver
krijgbaar in boekjes van 
honderd zegels. Loopt 
voor de verzamelaar zo 
wel in de papieren. 

Verenigde Staten 
Winter en i«rst 
De ontwerper van de 
Amerikaanse kerst en 
nieuwjaarszegels maakte 
eerst schetsen en werkte 
de beelden vervolgens op 
de computer af met een 
zogenaamde teken tablet. 
Afgebeeld zijn een ren
dier, een sneeuwpop, een 
gemberbrood mannetje en 
een speelgoedsoldaatje. 
De vier 44centzegels 
[12] zijn verkrijgbaar in 
vouwboelqes van twintig 
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ger (55c), gouden fluiter 
(1.40) en heilige ijsvogel 
(2.05). Tien postzegels 
van 55c zijn ook in een 
boekje verkrijgbaar. 

Slovenië 
Kerstboei<je 
Twee kerstzegels van 
Slovenië zijn verkrijgbaar 
in vellen van 50 stuks (ge
gomd papier), maar ook 
in boekjes van twaalf zelf
klevende zegels. Uitgifte
datum is 27 november. 

Spanje 
Hyphoraia dejeani 
Google laat me in de steek 
bij het zoeken naar de 
Nederlandse naam van de 
vlinder die sinds i oktober 
op een Spaanse postzegel 
fladdert. Dus laat ik het 
maar bij de Latijnse naam. 
In de serie Flora en Fauna 
gafde post dit jaar voor 
de vierde maal een tweetal 
32centzegels uit: de ene 
met de naam hierboven, 
en nummer twee met een 
driekleurig viooltje. Beide 

en ATMboekjes van acht
tien stuks. 
De verschijningsdatum 
was 8 oktober. 

Op 20 oktober volgde 
nog een zegel met een 
afbeelding van Maria en 
het slapend Kind van 
de Italiaanse schilder 
Sassoferrato. De uitgifte 
valt samen met de 400ste 
geboortedag van deze 
schilder. De zegels [13] 
zijn uitsluitend verkrijg
baar in vouwboekjes van 
twintig stuks. 
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EVEN VOORSTELLEN: 
JOHN DEHÉ 

Toen Daan Koelewijn te 
kennen gaf te willen stop
pen met de rubriek 'Wij 
lazen voor u', moest de 
redactie op zoek naar een 
opvolger. Wij willen hem 
graag aan u voorstellen. 
John Dehé is 6i jaar, woont 
in Zuidoostbeemster en 
is leraar Nederlands op 
een middelbare school in 
Purmerend ('Waarschijn
lijk niet zo heel erg lang 
meer'). Hij is getrouwd, 
heeft twee dochters en een 
kat en hoopt binnenkort 
opa te worden. 
Hij is lid van verschil
lende verenigingen, doet 
bestuurswerk in de Zaan
streek bij 'De Posthoorn' 
en is voorzitter van de 
'Purmerender Postzegel 
Ruilclub'. Verleden jaar 
ontving hij op de Postex 
een prijs voor zijn al jaren 
lopende artikelenreeks 
'Over stempels, brieven en 
tarieven' in het blad van 
deze vereniging. 

De (post)geschiedenis van 
het land ten noorden van 
het IJ heeft zijn bijzondere 
belangstelling. Daarover 
heeft hij enkele boeken en 
vele artikelen geschreven. 
In 2005 is hij gepromo
veerd op een onderzoek 
naar de geschiedenis van 
het oudste vervoer in dit 
gebied. De laatste jaren is 
hij ook thematisch actief, 
met verzamelingen over 
Waterland en de Stelling 
van Amsterdam. iVlet die 
laatste verzameling heeft 
hij in november deelgeno
men aan de thematische 
landenwedstrijd in Ros-
kilde, Denemarken. 

NEDERLANDSTALIGE TIJDSCHRIFTEN: 
JOHN DEHE - BUITENLANDSE 
BLADEN- EDWIN MULLER 

album daartussen zitten 
en volgens eigen woorden 
had hij uitgeroepen 'die 
IS voor mij, een cadeautje 
voor een vriend'." Tim
mermans heeft nu een 
nieuw doel in zijn leven, 
want al is de kaft wat 
gekreukt en het papier 
van slechte kwaliteit, het 
album zal in ere hersteld 
worden; geheel gevuld 
met een mooie collectie 
Nederland en Koloniën. 
Philip Levert levert niet 
alleen Avro-albums, maar 
ook een degelijk stuk 

een speciale radio: in de 
Zuid-Atlantische Oceaan 
zullen een Nederlandse 
onderzeeboot en enige 
koopvaarders aanwezig 
zijn om te helpen met de 
koersbepahng." Ondanks 
valwinden, ijsafzetting, 
door slagregens onbruik
bare vliegvelden en hape
rende apparatuur, wordt 
de vlucht een triomftocht. 
Alle kerstpost arriveert 
op tijd, de SNIP blijft in 
Curasao gestationeerd als 
begin van het Westindisch 
bedrijf van de KLM. 

Maximaal 
Maximumkaarten zijn 
ansichtkaarten met een 
postzegel op de beeld-
zijde en een toepasselijk 

KLM 

NEDERLANDSTALIGE TIJDSCHRIFTEN 

Vliegen en nostalgie 
Onder de loupe genomen 
Postzegelvereniging 
Haarlemmermeer is met 
meer dan vijftig bladzij
den van Onder de loupe 
genomen zeker een van de 
dikste verenigingsbladen. 
De vereniging organiseert 
activiteiten in Hoofd
dorp, Nieuw Vennep en 
Badhoevedorp en heeft 
voor elk van deze plaatsen 
een eigen veilinglijst. 
Die lijsten - en nog een 
aantal lijsten voor de 
jeugdveilingen - vullen 
een flink deel van het 
blad. Daarnaast bevat het 
septembernummer een 
nostalgische overpeinzing 
van redacteur Wim Tim
mermans over een antiek 
Avro-album. Eens ruilde 

hij zo'n album vol met ze
gels voor een luchtpistool 
en hoewel hij op zolder 
vele spannende avonturen 
met zijn pistool beleefde, 
kwam later toch de spijt. 
Toen hij twintig jaar na 
de ruil wat in catalogi 
ging snuffelen, besefte hij 
dat hij destijds eigenlijk 
bestolen was. "Dit verhaal 
heb ik in geuren en kleu
ren aan diverse vrienden 
binnen onze vereniging 
verteld en twee maanden 
geleden kwam mijn vriend 
Philip Levert ons huis bin
nenlopen met een brede 
grijns op zijn gezicht. Tij
dens een bezoek aan een 
van zijn oudere makkers 
liet deze zien dat hij rigou
reus aan het opruimen 
was en hij zag dat AVRO-
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over de beginjaren van 
de luchtpost naar en uit 
Suriname. Hij belicht en
kele vroege verbindingen 
met dit gebied. Het ging 
daarbij vooral om vliegbo-
ten, want een behoorlijk 
vliegveld was er niet in 
Suriname. 
In 1930 kreeg Suriname 
zijn eerste luchtpostze
gels (Mercurius). Die 
werden in augustus 1931 
haastig van een opdruk 
voorzien toen er post 
verstuurd kon worden 
met de spectaculaire 
DO-X. Het was vooral Pan 
American Airways dat be
langstelling toonde voor 
vluchten naar Suriname, 
maar in 1934 kwam ook 
de KLM in beeld. "Bij 
Paramaribo bevindt zich 
een onverhard veld dat 
als vliegveld net accep
tabel is, wind en weder 
dienende. Plesman wint 
advies in bij zijn mannen 
en besluit om een Fokker 
met post vanaf Schiphol 
over te vliegen als publici
teitsstunt ter opluistering 
van 300 jaar Nederlands 
gezag in de West. Dit was 
destijds een riskant tech
nisch hoogstandje. En zo 
wordt de KLM Fokker F-
XVIII SNIP uitgerust met 
extra brandstoftanks en 

stempel daarop. Het 
streven moet zijn om die 
drie elementen (zegel-
kaart-stempel) zo goed 
(maximaal) mogelijk bij 
elkaar te laten aansluiten. 
Veel thematische verza
melaars hebben er een 
of meer in hun collectie 
opgenomen, maar er zijn 
ook verzamelaars die zich 
volledig gestort hebben 
op het maken en verzame
len van zulke kaarten. 
Die verzamelaars vinden 
elkaar in de Vereniging 
voor Kinderpostzegels en 
Maximafilie. In de zomer 
van 2oog zag een speciale 
editie van het verenigings
bulletin het licht waarin 
de maximafilie vanuit 
verschillende invalshoe
ken behcht wordt. Het 
is het eerste van twee 
'algemene publicaties'; 
deel twee zal volgend jaar 

verschijnen. Voor wie 
alles wil weten over deze 
bijzonder aantrekkelijke 
tak van de filatelie is dit 
blad een must. De lezer 
wordt onder meer uitge
breid geïnformeerd over 
het begin van de maxima
filie in Nederland. Hierin 
speelde de bekende 
verzamelaar N. A. Zilver 
een belangrijke rol. Hij 
was de eerste maximafilist 
in Nederland. Verschil
lende door hem gemaakte 
kaarten illustreren zijn 
activiteiten. 
Maximafilie is één van de 
elf door de FIP erkende 
(wedstrijd) klassen van 
postzegels verzame
len. Wie meedoet aan 
wedstrijden, moet zich 
aan de spelregels houden 
en ook die passeren de 
revue. In een uitneembaar 
katern staan al die regels 
op een rijtje. In het Bul
letin zelf maken heldere 
voorbeelden duidelijk wat 
goede maximumkaarten 
zijn en welke kaarten 
niet 'deugen'. Zo is een 
maximumkaart nooit een 
uitvergroting van de post
zegel. "Dit is absoluut 
uitgesloten binnen de 
regels van de maximafilie' 
Commerciële uitgevers 
zondigen vaak hiertegen." 
De 'Speciale maximafilie-
uitgave deel een' maakt 
duidelijk hoe het wel 
moet, en hoe kleurrijk 
deze vorm van verzame
len kan zijn. Ook wordt 
duidelijk datje zelfs bij de 
mooiste kaarten nog wel 
kunt discussieren over het 
maximale karakter. Waar 
moeten bijvoorbeeld kaar
ten met kinderpostzegels 
afgestempeld worden om 
een maximaal effect te be
reiken? De getoonde oude 
kaarten uit de jaren vijftig 
zijn voer voor scherpslij
pers. 

Niet wat het lijkt 
In het september
nummer van Filatelie 
besteedt Henk van der 
Vlist aandacht aan een 
verschijnsel dat ook al 
de aandacht kreeg in 
enkele verenigingsbladen: 
facsimile's. Facsimile's 
zijn -vaak bedrieglijk echt 



lijkende - nadrukken van 
postzegels. Een bedrijf 
uit Lelystad verkoopt ze 
via Ebay en Marktplaats. 
Je kunt er zelfs een 
'certificaat van echtheid' 
bij kopen, getekend door 
de producent van dit 
papierwerk. In een vlaag 
van creativiteit husselde 
hij wat met de letters van 
zijn naam en schiep zo 
een nieuwe keurmeester; 
BorTohin. 
In Zeist hebben ze goed 
opgelet. De redacteur van 
de Zeister Zegel Zoekers 
waarschuwt tegen dit 
soort drukwerk. Ook 
in de Zaanstreek klonk 
bezorgdheid. Op de 
ledenbijeenkomst van De 
Posthoorn nam iemand 
zelfs het woord 'oplich
ter' in de mond, toen Jan 
Kluft deze papierhandel 
beschreef Op gees
tige wijze veegt hij in de 
Hoornblazer de vloer aan 
met de drukker van deze 
facsimile's en de 'bijbeho
rende' certificaten. 
"Deze plaatjes van post
zegels worden aangebo
den door Stampgrossier 
te Lelystad, die gezien 
zijn oorsprong tevens de 
fabrikant zal zijn. Zelf 
plaatjes maken biedt veel 
voordelen. Zo ben je in 
een keer klaar met dat 
gezeur over die smalle 
randen bij de postzegels 
van de eerste emissie en 
maak je randen van meer
dere millimeters aan alle 
vier zijden. Of je voorziet 
die mooie luchtpostzegels 
12 en 13 uit 1951 van stem
pels uit 1980. Die heeft 
niemand, erg zeldzaam. 
Uiteraard zijn alle zegels 
postfris zonder plakker 
en voorzien van originele 
onbeschadigde eerste 
Arabische gom. Jammer 
is wel, dat de fabrikant 
slechts over één tanding-
apparaat in de ongebrui
kelijke maat ii'/z beschikt. 
Misschien dat als hij 
genoeg heeft verkocht, 
hij er nog enkele andere 
maten bij koopt. Ook de 
tanding van de driegaats 
roltanding kan beter. Veel 
te vrolijk. Maak nooit 
tanding na zes biertjes! 
(...) Neen, Marktplaats 
heeft er echt een aanwinst 
bij. Alleen moet Markt
plaats de zegels van 
Stampgrossier wel in de 
juiste rubriek plaatsen. 
Onder "plakplaatjes" en 
niet onder "postzegels". 
Het zou bij sommige 
minder ervaren postzegel
verzamelaars verwarring 
kunnen scheppen." 
Maar hoe luchtig de toon 
ook is, het probleem is 

wel degelijk serieus. Al 
twee keer heeft de Com
missie Nalatenschappen 
van mijn eigen vereniging 
zulke zegels aangetroffen 
in een verzameling en de 
nabestaanden moeten 
teleurstellen. 

Nijmeegse Vierdaagse 
Een echt Nijmeegs artikel 
lazen we in Novioposta, 
het blad van een van de 
Nijmeegse postzegelver
enigingen. In een tweetal 
afleveringen behandelen 
de auteurs Stroom en 
Rutten een aantal fila-
telistische aspecten van 
de Vierdaagse wandel-
marsen. Dit jaar is het 
honderd jaar geleden dat 
de eerste Vierdaagse werd 
gehouden. Dit betekent 
niet dat dit evenement 
tegelijkertijd ook de looe 
wandeling is. Gedurende 
enkele jaren van de Eer
ste, en tijdens de gehele 
Tweede Wereldoorlog, 
waren de marsen er niet. 
De looe Vierdaagse zal 
daarom pas plaatsvin
den in 2016. Het aantal 
filatelistische aspecten, 
verband houdend met de 
Vierdaagse is nogal groot 
: postzegels, gelegen-
heids- en vlagstempels, 
enveloppen, frankeerma
chinestempels, reclame-
kaarten (onder andere van 
Maggi) enz. Ook na dit 
jubileumjaar zullen er in 
Novioposta nog regelma
tig artikelen verschijnen. 
De eerste keer dat er 
speciale stempels werden 
gebruikt was in 1938 (25 
t/m 30 juli). Op het terrein 
van de Prins Hendrikka
zerne was een brievenbus 
geplaatst. Post die daarin 
werd gedeponeerd, werd 
van het gelegenheids-
stempel voorzien, in de 
kleur violet. Alle dagen 
hadden een eigen stem
pel, met daarin de datum. 
Uit 1939 is er een grotere 
variatie in stempels. De 
oorzaken waren de komst 
van het Autopostkantoor 
naar Nijmegen en er 
werden meer kleuren inkt 
gebruikt bij de afstem
pelingen. Dat Autopost
kantoor bestond uit een 
"tractor" en een opleg
ger. Als het kantoor was 
geopend stond de tractor 
30 meter met draaiende 
motor van de oplegger af 
Die trekker leverde na
melijk de energie voor de 
apparatuur in het rijdende 
kantoor. De draaiende 
motor maakte zo'n lawaai 
dat het geheel op afstand 
werd gehouden (over de 
luchtvervuiling hadden 
ze toen kennelijk nog 

niet nagedacht). Het 
kantoorgedeelte had acht 
uitgeklapte schrijftafels, 
een drietal loketten en 
drie geluiddichte tele
fooncellen. 
Vrijwel alle postale han
delingen konden worden 
verricht. De ontwerper 
van de in 1939 gebruikte 
stempels in het Rijdend 
Postkantoor was Willem 
Rozendaal. Bij het eerste 
artikel in de reeks worden 
ontwerpen en stem
pelafdrukken getoond in 
diverse kleuren. 

met een lift vanwege zijn 
invaliditeit) was Franklin 
D. Roosevelt. De lange 
historie van de vliegtui
gen van de president van 
Amerika wordt geïllu
streerd met zegels waarin 
alle toestellen die een rol 
hebben gespeeld bij de 
bewoners van het Witte 
Huis de revue passeren. 

December 1941 viel Japan 
de Amerikaanse mari
nebasis Pearl Harbour 
aan. Hierdoor raakten de 
Verenigde Staten direct 
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De vliegende president 
Het vliegtuig van de pre
sident van de Verenigde 
Staten, de Airforce One, is 
een toestel, dat iedereen 
eigenlijk bij naam kent. 
Maar heeft u wel eens ge
hoord van de Marine One? 
Dit is de helicopter van 
de president. Dit en meer 
feitjes zijn terug te vinden 
in the American Philate
list van augustus. Zo staat 
hierin vermeld dat Theo
dore Roosevelt de eerste 

i president is (overigens na 
I zijn ambtstermijn) die in 

een vliegtuig heeft gevlo
gen. En dat de pindaboer/ 
president Jimmy Carter 
tijdens zijn campagne 
gebruik maakte van een 

I toestel dat luisterde naar 
de naam "Peanut One". 
De eerste president die 
een eigen toestel had voor 
dienstreizen (aangepast 

betrokken bij de tweede 
wereldoorlog. Een van 
de gevolgen hiervan was 
dat er wetenschappelijk 
onderzoek werd gestart 
naar nieuwe technieken 
waaronder kernwapens. 
Hiervoor werd in Los 
Alamos (NewMexico). 
Binnen enkele maanden 
een onderzoeksinstel
ling ingericht waar maar 
liefst 5000 mensen in het 
grootste geheim werkten 
aan het Manhattan Project 
(onder wie beroemde we
tenschappers als Einstein, 
Fermi en Bohr). Voor de 
correspondentie werd ge
bruik gemaakt van post
bussen in nabijgelegen 
steden (de zogenaamde 
drop boxes). Los Alamos 
bestond eenvoudigweg 
niet als adres. De bekend
ste hiervan was 'postbus 
1663' in Santa Fe. In the 
American Philatelist 
wordt meer verteld over 
de post van en naar het 
Manhattan Project door 
een zoon van een van de 
medewerkers aan het pro
ject. Ook wordt een aantal 
brieven getoond die er 
voor een deel uitzien alsof 
ze uit de euro-bak op de 
beurs komen, maar die 

door de adressering of 
afzender zeer bijzonder 
blijken te zijn. 

Post voor goudzoekers 
De septembereditie van 
Collectors Club Philate
list gaat in op een andere 
roerige tijd in de Ame
rikaanse geschiedenis: 
the Gold Rush. Aan het 
einde van de jaren 40 van 
de 19e eeuw werd goud 
aangetroffen in Califor
nia. De bevolking van San 
Fransisco en omgeving 
steeg daardoor tussen 
1848 en i860 van 20.000 
naar 379.800 inwoners. 
Talloze nederzettingen 
ontstonden in de heuvels 
rond deze stad. In 1849 
waren er ten westen van 
de Missisippi nog geen 
postkantoren, zodat er 
ruimte ontstond voor 
talloze particuliere post
diensten luisterend naar 
namen als Adam's & Co, 
Todd's Express en Wells 
Fargo. 
Ze zorgden voor het 
vervoer van de postkan
toren naar de dorpjes die 
niet werden bediend door 
de officiële posterijen en 
omgekeerd. In sommige 
gevallen werd het post
kantoor zelfs helemaal 
overgeslagen. Overigens 
moest wel worden ge
frankeerd met zegels van 
3 cent, zodat de poste
rijen hun inkomsten niet 
misliepen. In het artikel 
wordt deze geschiede
nis verteld en bovendien 
een aantal fraaie stukken 
getoond. 

Saarzegels eigenlijk 
uitgiften van de Bundes-
post? 
Na de tweede wereld
oorlog is Duitsland 
door de vier geallieerde 
overwinnaars bezet. Het 
land was verdeeld in vier 
zones: de Engelse, de 
Amerikaanse, de Franse 
en de Russische. Het 
Saarland kreeg hierbij 
een bijzondere status. 
Het werd beschouwd als 
een gebied dat niet meer 
bij Duitsland hoorde. Tot 
midden in de jaren '50 
werd er over gedacht het 
een soort neutrale status 
onder Europees bestuur te 
geven. Het beter worden 
van de betrekkingen tus
sen de Bondsrepubliek 



Duitsland en Frankrijk, 
resulteerde erin dat dit 
land op I januari 1957 
toch weer een bondsland 
werd. Het had echter tot 6 
juh 195g een eigen munt 
(de Frank) en eigen post
zegels. Deze waren dus 
eigenlijk zegels van de 
"Deutsche Bundespost". 
Momenteel is het echter 
een verzamelgebied dat 
in een verdomhoekje zit. 
In het blad Philatelie van 
de Duitse bond van sep
tember staat een artikel 
dat hier dieper op in gaat. 

Op zich een interes
sante vraag. Immers, de 
oplagen zijn relatief laag, 
en als de laatste twee 
Saarjaargangen bij de 
Bondsrepubhek zouden 
worden ingedeeld, dan 
zouden de prijzen voor 
dit soort materiaal dus 
drastisch stijgen door de 
toenemende vraag. 
Het artikel is geïllustreerd 
met een aantal fraaie 
poststukken van dit 
gebied. 
In 194g vierde men in 
Duitsland de 200e ge
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boortedag van Goethe. De 
politieke kaart van Duits
land was dusdanig dat dit 
betekende dat maar liefst 
zes gebieden (de Engels
Amerikaanse zone, 
Berlijn, de Russische 
zone en de drie landen in 
de Franse zone (Baden, 
Württemberg, Rheinland
Pfalz, maar niet de Saar) 
zegels uitgaven ter ere 
van deze grote Duitser. 
De Briefmarkenspiegel 
van augustus geeft een 
mooi overzicht van deze 
uitgifte in de rubriek 
MarktSpiegel. Uit resul
taten van veilingen van de 
afgelopen jaren blijkt dat 
dit zeer geliefde zegels 
zijn welke in sommige 
gevallen een behoorlijke 
prijs opleveren. Zo betaalt 
men voor een postfrisse 
serie van Berlijn ondanks 
zijn hoge oplage van i 
miljoen al gauw 140 euro. 
Deze serie moet dan wel 
gekeurd worden gekocht 
om er zeker van te zijn dat 
deze niet is nagegomd. 
Indianen filatelie 
In het voorpagina artikel 
van datzelfde nummer 
keren we terug naar de 
Amerikaanse geschiede
nis. Ver voordat Colum
bus in 1492 aankwam op 
het nieuwe continent. 

was Amerika al bevolkt 
door emigranten die 
via een landtong vanuit 
Azië Alaska binnentrok
ken. Hoewel Columbus 
ze onder de noemer 
indianen schaarde, was 
er allesbehalve sprake 
van een volk. Maar liefst 
vijfhonderd volkeren met 
hun eigen taal en cultuur 
waren er, voordat de 
"bleekgezichten" het land 
besloten te koloniseren. 
Hoewel er in de eerste 
jaren na de kolonisatie 
van het huidige Noord 
Amerika werd gehandeld 
en samengewerkt, lieten 
de Europeanen al snel 
hun echte gezicht zien. 
Met geweld werden de 
indianen van hun grond 
verdreven, totdat aan het 
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einde van de ige eeuw de 
meeste van deze volkeren 
volledig waren verdwe
nen. Tegenwoordig is 
men tot inkeer gekomen 
en wordt de cultuur van 
de indianen omarmd als 
het eigen cultuurgoed. 
Talloze uitgiften van 
Canada (jaarlijks sinds 
1973!) en de Verenigde 
Staten worden gewijd aan 
de gewoonten en kunst
nijverheid van de Sioux, 
Cheyennes, Blackfoot, 
Commanches, Navajo's 
en andere 'native' Ameri
cans. Vroegere leiders van 
de indianen luisterend 
naar namen als Sitting 
Bull, Red Cloud, Chief 
Joseph en Geronimo 
worden geëerd met hun 
portret op een postzegel. 
De Briefmarkenspiegel 
toont een aantal van deze 
zegels en geeft aan hoe 
een verzameling rond 
dit thema kan worden 
uitgewerkt. 

WIIT U IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS 
EEN KLEINE ANNONCE IN FILATELIE! 
Alle abonnees  of ze dit blad 
nu via een aangesloten ver
eniging ontvangen, dan wel 
individueel op ons blad zijn 
geabonneerd  kunnen voor
delig in Filatelie adverteren. 
Voor maar tien euro kunt 
u een kleine annonce laten 
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plaatsen. Voor dat bedrag 
hebt u recht op drie regels 
van 31 leestekens (letters, 
cijfers, spaties, komma's, 
punten, etc). 
Heeft u daaraan niet genoeg, 
dan kunt u uw kleine an
nonce langer maken; per 

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

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

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

VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

Een advertentie van drie 
regels kost 10 euro; voor elke 
regel meer betaalt u 3.50 

2 euro. Vermelding van uw 
=> naam en adres (of naam en 
■̂  telefoonnummer) in de ad
^ vertentie is verplicht. Alleen 
=■ abonnees van Filatelie mogen 
J een kleine annonce plaatsen. 
:» Plaatsing onder nummer 
^ kost vier euro extra. 

^ AHENTIE! 
2 Kruis hieronder aan in welke 
■̂  rubriek u uw kleine annonce 

opgenomen wenst te zien: 

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

Ondergetekende 

Naam 

Straat en nummer:. 

PC+Plaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer; 

Ten name van: 

10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

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

(handtekening). 

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



73e Capelse postzegelbturs 
Zaterdag 28 en zondag 29 november 2009 
Capelle a/d l)ssel, in de Trefterp, Marsdiep 1 

• Vele handelaren met voor elk wat wils 
• Een "stuiverhoek" met honderdduizenden zegels 
• Toegang en overdekt parkeren gratis! 
• Eindpunt metro "de Terp'VCapelle aan den Ijssel 
• Openingstijden beide dagen van 10.00 -17.00 uur 

Voor inlichtingen: 
Tel.'06 51245528 (Hr.A.I.EIshoff) 

IJ (FILATELISTENVERENIGING)-i 

SSEL- & LEKSTREEK' 
Ook in 2010 weer drie gezellige postzegelbeurzen. 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdheden. 

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

ZEER GROTE VOORRAAD NED. EN OVERZEE + INDONESIË 
EN DIEREN POSTFRIS HELE WERED. 
GRAAG UW MANCOLUST. 
INKOOP VAN POSTZEGELS MUNTEN EN 
OUDE ANSICHTKAARTEN. 

Postzegel-en Muntenhandel * * D e G l o b c * ' 
Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel 055-5213708, Postbank 908176 

DE POSTZEGEL 
Maak GRATIS kennis met DE POSTZEGEL, het oudste 

Nederlandstalig tijdschrift uit België dat maandelijks verschijnt 
met de nieuwe Belgische en Nederlandse uitgiften. Verder 

vindt u in DE POSTZEGEL interessante artikels over klassieke, 
thematische en actuele onderwerpen. Ook wordt speciaal 

aandacht besteed aan de uitgiften van de overige landen, aan 
de filatelistische manifestaties en driemaal per jaar verschijnt 

een verkoop voor en door abonnees met meer dan 1.000 
kavels en... te veel om op te noemen. 

Voor een GRATIS proefnummer schrijft u vandaag nog naar 
K.V.B.P., Werfplein 6 te B-8000 Brugge, telefoon/fax: 

00-32-50-337047, e-mail: kvbp.depostzegel@skynet.be 

Het jaarabonnement bedraagt slechts 15 euro. 
Voor advertenties in DE POSTZEGEL: 

Telefoon 00-32-486-527477. Fax 00-32-50-337047. 

Wie DE POSTZEGEL leest weet meer! 

LOOK WHAT YOU'VE 

MISSED! 

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 W O R L D S MOST EXCITING STAMP SALES 

SANDAFAYRE LTD, KNUTSFORD, W A I 6 8 X N , UK 
Tel -^44 (0)1565 653214 Fax -^44 (0)1565 651637 o 

PLEASE SEND ME MY FREE INTRODUCTORY 
SANDAFAYRE CATALOGUES 

Name* 

Address 

E-mail 

My collecting interests are 

(NL) 

SANDAFAYRE'S COLLECTORS REGISTE 

mailto:kvbp.depostzegel@skynet.be
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DE VAL VAN 
DE BERLIJNSE MUUR 

Over de Koude Oorlog, de Postkrieg en de Muur 
DOOR M A R T I J N S T E E N B E R G E N , G R O N I N G E N 

Als we biograaf Joachim Fest 
mogen geloven, zou Adolf Hitler 
als ni) in 1938 was gestorven 
de geschiedenis zijn ingegaan 
als 'de grootste Duitse staats
man aller tijden " Het is even 
schrikken, maar toch lijkt deze 
gedachte met zo vreemd In 
geen enkel ander Europees land 
heeft het verlangen naar eenheid 
zo'n cruciale rol gespeeld als in 
Duitsland In 1923 is Duitsland 
totaal verdeeld en failliet Een 
bnef versturen kost miljarden In 
1933 wordt Hitler rijkskanselier 
en al in 1938 lijkt 'het nieuwe 
Duitsland' een wilskrachtige 
en eensgezinde natie te zijn 

Op 9 november dit jaar is het twintig jaar geleden 

dat de Berlijnse Muur viel en op 3 december is het 

twintig jaar geleden dat de Koude Oorlog beëindigd 

werd. Een Muuroverzicht in postzegels. 

En dat allemaal dankzij Hitler, 
zegt men Voor veel Duitsers is 
Hitler in 1938 'de grootste Duitse 
staatsman aller tijden ' 
Zeven jaar later blijkt Hitler de 
'grootste Duitse catastrofe aller 
tijden' Duitsland ligt in puin 
Het land wordt opgedeeld in vier 

bezettingszones Tussen 7 okto 
ben949 en 3 oktoben990 zijn 
er twee Duitslanden de Deut
sche Demokratische Republik 
(DDR) en de Bundesrepubliek 
Deutschland (BRD) Daartussen 
'hangt' een ondoordnngbaar 
IJzeren Gordijn Dwars door 

Berlijn, eens de trotse hoofdstad, 
loopt een metershoge muur Het 
leven van alledag gaat gewoon 
door, maar Duitsland is een 
frontland, Berlijn een frontstad 
Hitlers oorlog duurde zes jaar 
De nasleep, de Koude Oorlog, '' 
ruim veertig Al die jaren is een 
herenigd Duitsland iets voor 
dagdromers 
Wie de geschiedenis van Duits
land na de Tweede Wereldoorlog 
bekijkt kan soms nauwelijks ge
loven, dat de Deutsche Post op 3 
oktober 1990 twee zegels uit kan 
brengen met de tekst 'Deutsche 
Einheit' ^ Ook is het moeilijk te 
geloven dat er zelfs in de tweede 
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helft van de vorige eeuw nog 
tijden waren, dat brieven uit het 
ene deel van Berlijn de geadres
seerden in een ander deel van 
die stad niet bereiken, alleen 
omdat de postzegel niet beviel. 

Potsdam 
De vraag, hoe het na de Tweede 
Wereldoorlog verder moet 
met Duitsland, zal tussen 17 
juli en 2 augustus 1945 beant
woord moeten worden op de 
Conferentie van Potsdam. De 
Amerikaanse president, de 
Britse premier en de secretaris
generaal van de SovjetUnie 
lachen. Van een 'Koude Oorlog' 
heeft nog niemand gehoord. De 
term 'Ijzeren Gordijn' bestaat 
wel, maar er is niemand die 
serieus denkt, dat dit begrip 
ooit tot een werkelijk fysieke 
ijzeren wal of betonnen muur 
zal uitgroeien, (afb. i) Harde 
afspraken worden niet gemaakt 
en het wederzijdse vertrouwen 
slaat binnen een halfjaar om in 
wantrouwen. Op 5 maart 1946 
houdt Churchill in Fulton, Mis
souri, zijn 'Fultonspeech'. Een 
aantal geschiedschrijvers zien 
deze toespraak als het begin 

van de Koude Oorlog. In zijn 
rede blaast Churchill het begrip 
IJzeren Gordijn nieuw leven in: 
"Van Stettin aan de Oostzee tot 
Triest aan de Adnatische Zee is 
een IJzeren Gordijn neergelaten, 
dwars door het Europese conti
nent."' Churchill is toch al geen 
liefhebber van het communisme. 
Als Amerika rond maart 1944 
besluit de verovering van Berlijn 
aan de Russen te laten, krijgt 
Churchill een woedeaanval. Zon
der Berlijn is de oorlog politiek 
verloren, vindt hij, ook al wordt 
deze militair gewonnen. 
Volgens andere historici begint 
de Koude Oorlog op 12 maart 
1947. Die dag spreekt de Ame
rikaanse president Truman zijn 
'Truman Doctrine' uit. "At the 
present moment in woridhistory 
nearly every nation must choose 
between alternative ways of life. 
The choice is too often not a free 
one... I believe that it must be the 
policy of the United States to sup
port free peoples..."'* In september 
T947 verklaren ook de Sovjets, 
dat de wereld in twee kampen 
is opgedeeld. Eind 1947 kan nie
mand meer ontkennen, dat een 
nieuw soort oorlog is begonnen. 

Het middelpunt van deze oorlog 
is Duitsland. Het land is letterlijk 
het land van de grens. Geschied
schrijvers gaan ervan uit, dat 
de geschiedenis vanaf 1945 
niet veel anders had kunnen 
lopen. De Amerikanen willen 
Duitsland niet kaalplukken  de 
Russen willen Duitsland laten 
betalen voor de aangerichte 
schade. Beide standpunten zijn 
begrijpelijk. Amerika verloor in 
de Tweede Wereldoorlog ruim 
400.000 mensen  de Russen 
naar schatting 23 miljoen. Er was 
niet gevochten op Amerikaans 
grondgebied. In Rusland zijn 
1.700 steden, 70.000 dorpen 
en 30.000 bedrijven vernield.^ 
Begrijpelijk of niet: verenigbaar 
waren de standpunten niet. De 
argwaan groeit met de dag. 
Voor de filatelist brengt 1946 
nieuws. Vanaf februari gelden in 
de door de Geallieerden bezette 
delen van Duitslanden Berlijn 
zogenaamde 'Cemeinschaft
sausgaben'. De Franse delen 
hebben vanaf 17 december 1945 
eigen zegels met het opschrift 
'Zone Fran9aise'. Het is ondui
delijk welke zegels er voor de 
komst van de 'Gemeinschafts

ausgaben' werden gebruikt. 
Maar of er in die maanden 
veel post is bezorgd? In Berlijn 
hebben weinig huizen nog een 
brievenbus. 600.000 huizen 
liggen in puin. (afb. 2) 

Luchtbrug 
Begin 1948 beginnen de Wes
terse geallieerden gesprekken 
over de vorming van een West
Duitse staat. De Sovjets boycot
ten direct de bijeenkomsten van 
de Allied Control Council  het 
plaatsvervangende bestuur van 
Duitsland. Het baatte niet. Begin 
juni wordt besloten, dat de West
Duitse staat er komt. Op 18 juni 
1948 wordt de Deutsche Mark 
als vervanger van de Reichsmark 
geïntroduceerd in de door Frank
rijk, Engeland en Amerika be
zette delen van Duitsland, (afb. 
3) Diezelfde dag nog beginnen 
de Sovjets toegangswegen tot de 
westelijke sectoren van Berlijn te 
blokkeren. Een week later, op 24 
juni, is WestBerlijn hermetisch 
van de buitenwereld afgesloten. 
De stad kan niet meer bevoor
raad worden. De 'hongerblok
kade' is begonnen. 
Wat te doen? WestBerlijn 
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opgegeven? Ontzetten? Door de 
lucntbevoorraden? Optie één is 
geen optie; optie twee te riskant. 
Alleen optie drie blijft over. Het 
luchtverkeer van en naar Bedijn 
was tot in de puntjes vastgelegd 
in een overeenkomst die ook 
door de Russen was onder
tekend. En zoals de Westerse 
mogendheden geen militaire 
operatie aandurfden om de 
Russische blokkade te breken, zo 
durfde Stalin de luchtbrug met te 
verhinderen. 
De operatie wordt een logistieke 
nachtmerrie. De vliegvelden 
Tempelhof en Gatow zijn ernstig 
beschadigd en te klein. Nachtlan
dingen zijn onmogelijk. Tijd om 
deze vliegvelden te verbouwen 
is er niet. 
Ze blijven m vol bedrijf, terwijl de 
nodige veranderingen doorge
voerd worden. Het eerste Ame
rikaanse toestel landt op 26 juni. 
Twee dagen later landt het eerste 
Britse toestel. Gestaag stijgt de 
aanvoer van 500 tot uiteindelijk 
5.000 ton per dag. Voedsel, 
brandstof, geneesmiddelen: alles 
moet worden aangevoerd. Elke 
48 seconden landt een vliegtuig.^ 
Na 270.000 vluchten eindigt de 

blokkade op 12 mei 1949. 
In 1951 wordt bij het vliegveld 
Tempelhof een gedenkteken 
opgericht: het Lufibrückendenk
mal, in de volksmond al snel die 
Hungerharke of die Huneerkralle 
genoemd. De drie naar het wes
ten genchte 'tanden' verbeelden 
de clrie luchtbruggen naar Tem
pelhof, Gatow en Tegel. 
WestBerlijn gaf tussen 1956 en 
1962 een serie postzegels met 
Berlijnse stadsgezichten uit; 
waaronder een zegel met de 
hongervork.^ (afb. 4) Die zegel is 
een indirecte herdenkingszegel; 
de eerste 'echte' verschijnt op 12 
mei 1959, tien jaar na de ophef
fingvan de blokkade.^ (afb. 5) 
In 1974 wordt de '25e Jahrestag 
der Beendigung der LuftbriJcke 
Berlin' met een zegel herdacht, 
(afb. 6) De ontwerpers van de 
luchtbrugzegels blijken weinig 
origineel, want ook in 1989 siert 
dit monument de herdenkings
zegel, al is er nu ook een Rosali
nenbomber zoals de vliegtuigen 
werden genoemd  t e zien.' (afb. 
7 en 8) 

Pas in 1999 wordt een herden
kingszegel zonder hongervork 
uitgebracht.'" In 1998 herdenkt 

Amerika de luchtbrug met een 
postzegel. Het is de eerste bui
ten Amerika uitgebrachte post
zegel. De zegel verschijnt op 26 
juni 1998 in Berlijn, in Amerika 
een dag later" (afb. 9) 
Een ander gevolg van de lucht
brug is nog interessanter. Vanaf 
december 1948 moet in West
Duitsland een extra 'Notopfer 
Berlin'zegeltje worden gebruikt, 
(afb. io) De opbrengst is voor de 
luchtbrug. Totale oplage: twintig 
miljard. Maar post met dit 
zegeltje wordt in OostDuitsland 
niet geaccepteerd. Hier begint 
een bizar hoofdstuk in de post
geschiedenis van Duitsland: de 
Postoorlog. 

PostooHog 
Op 3 september 1948 verschij
nen de eerste eigen postzegels 
van Berlijn. Het is een sene die 
in 1947 als 'Gemeinschaftsaus
gabe' verscheen"; maar nu met 
een zwart stempel Berlin.'^ (afb. 
11 en ^2) Begin 1949 gebeurt dit 
met roae inkt.''* De Russische en 
latere DDRinstanties erkennen 
deze niet. De post gaat retour of 
krijgt strafport.'s Ook de op 9 mei 
1953 door de BRD uitgegeven 

zegel met de tekst 'Gedenket 
unserer Gefangenen' schiet 
de Russen in het verkeerde 
keelgat.'' Niet vreemd, want in 
1953 zitten de meeste Duitse 
krijgsgevangenen in Russiche ge
vangenissen, (afb. 13) Als reactie 
wordt op post naar de BRD op 
de achterzijde een extra zegel ge
plakt. De tekst: 'Gedenkt unserer 
gefangenen Friedenskämpfer, die 
in Adenauers Kerkern schmach
ten'." (afb. 14) 
De Oostduitsers treffen 00k 
hardere maatregelen. Brieven 
met een 'Gedenkt unserer 
Gefangenen'zegel worden 
simpelweg teruggestuurd. Als de 
brief wel wordt bezorgd, is de ze
gel beklad. Een lot dat ook de op 
2 augustus 1955 en 28 juli 1965 
in WestDuitsland uitgegeven 
zegels treft. (afb. 15) Deze zegels 
worden uitgegeven bij de herden
kingvan de 'Heimatvertriebenen' 
die in 1944 en 1945 uit angst voor 
de Russen uit het oosten van 
Duitsland naar het westen waren 
gevlucht.'^ Het onderwerp is in 
de DDR taboe. 

In 1953 werden meer zegels in de 
ban gedaan. Nadat in de DDR 
op 17 juni 1953 een 'Arbeitersauf
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stand' hardhandig wordt neerge
slagen, brengt West-Berlijn twee 
maanden later zegels uit die deze 
opstand memoreren.'' (afb. i 6 
en 17) Ook deze zegels worden 
in Oost-Berlijn niet geaccepteerd. 
Ze krijgen het stempel 'Zurück 
Unzulässig', (afb. i8) 
Als de Oost-Duitsers in 1971 het 
tienjarig bestaan van de Muur 
met twee zegels vieren, reageren 
de West-Duitsers gepikeerd (afb. 
19 en 20) De zegels worden in de 
ban gedaan, (afb. 21) Brieven met 
het stempel 'Berlin - Hauptstadt 
der DDR' krijgen in West-Berlijn 
nog een stempel 'Berlin - Haupt
stadt Deutschlands - nicht in oer 
Sowjetzone', (afb. 22) 
Daarna lijkt de lucht op filatelis-
tisch gebied geklaard. De DDR 
is zelfs op postzegelbeurzen in 
West-Duitsland aanwezig, in 
1984 in Stuttgart en in 1985 in 
Hamburg. Van Hamburg krijgen 
de Oost-Duitse instanties snel 
spijt. (afb.23) In november!985 
brengt West-Duitsland opnieuw 
een 'Flüchtlingsmarke' uiten 
begint alles opnieuw. In 1985 
worden zo'n 170.000 poststuk
ken niet bezorgd. Een bijzonder 
hoog aantal - de zegel wordt 

vooral rond de kerstperiode veel 
gebruikt. 
Revanche volgt binnen een jaar 
Het DDR-ministerie voor 'Post 
und Fernmeldewesen' herdenkt 
in 1986 het 25-jarige bestaan van 
de Muur meteen postzegel: '25 
Jahre antifaschister Schutzwall'^*^. 
(afb. 24) Het loopt met een 
sisser af, omdat de toenmalige 
West-Duitse Bondspostminister 
genoeg heeft van het gedoe. Hij 
kondigt het 'Ende der philatelis
tischen Grabenkrieg' aan. Hij wil 
niet, dat de Muur een 'philatelis
tischen Rarität' wordt. Helemaal 
consequent is hij niet; een 'Erst-
tagsbriefe' met deze postzegel 
wordt wel verboden.^' Misschien 
zijn deze 'Ersttagsbriefe' goed 
verhandeld in de wandelgangen 
van de tentoonstelling 'Pnilatelie 
in der DDR', een onderdeel van 
de beurs Philatelia die in novem
ber 1989 in Keulen plaatsvond, 
(afb. 25) Oost-Duitse beursdeel
nemers waren amper thuis, toen 
vierdagen later de Muur viel. 
Met de val kwam ook een einde 
aan de postoorlog. 

Bouw muur 
De Koude Oorlog was als 

ideologische oorlog begonnen, 
maar liep uit op een wapenwed
loop. Het westen verenigt zich 
militair in de NAVO; het oosten 
in het Warschaupact, (afb. 26 en 
27) Als de Russen op 4 oktober 
1957 de Spoetnik 1 in een baan 
om de aarde brengen, slaat dit 
in Amerika in als een bom. De 
spannendste jaren van de Koude 
Oorlog beginnen. 
Het is John F. Kennedy die 
Amerika door deze jaren moet 
loodsen. Op 25 juli 1961 zegt hij 
in een toespraak dat 'de grens 
van de vrijheid' dwars door 
Berlijn loopt. Steeds meer Oost-
Duitsers beseffen dat ook. Dage
lijks verlaten duizenden mensen 
het land. De DDR is een land 
met een slagaderlijke bloeding. 
Een operatie is noodzakelijk. Het 
bloeden moet gestopt, de grens 
moet dicht. In de nacht van 
12 op 13 augustus 1961 wordt 
Oost-Berlijn afgesloten van West-
Berlijn. Eerst met prikkeldraad, 
daarna met een Muur. (afb. 28) 
Officieel is de Muur een be
scherming tegen ongewenste 
indringers uit het westen, maar 
men weet wel beter De Muur 
moet mensen niet buiten, maar 

binnen houden. Chroesjtjov 
moet de opdracht tot de bouw 
met een bloedend hart gegeven 
hebben. Hij geeft daarmee open
lijk toe, dat zijn socialistische 
heilstaat de inwoners alleen met 
prikkeldraad binnen de lands
grenzen kan houden. 
Amerika reageert met extra troe
pen. Kennedy zelf laat, tot erger
nis van de West-Berlijnse burge
meester Willy Brandt, niets van 
zich horen. Wat had hij kunnen 
doen? De Muur wordt op Oost-
Duits grondgebied gebouwd. In
grijpen is onmogelijK. Daarvoor 
had Amerika de DDR moeten 
binnenvallen. Dat zou tot oorlog 
hebben geleid. Wel komt er een 
gezamenlijk Europees protest. In 
een buitengewone bijeenkomst 
van het Europees Parlement in 
september 1961 wordt de bouw 
van de Muur als schandelijk 
veroordeeld. 

Postzegels van de Muur 
Dat de Muur geen 'philatelis
tischen Rarität' mocht worden 
was ijdele hoop. Het was in 1986 
niet te voorkomen, dat de Muur 
een onderwerp voor postze
gelverzamelaars zou worden. 

AUS.STEUrNG 
'PHILATELIE 
IN DER DDR< 

AUF DER 
PHILATELIA 

KÖLN 89 
3.-5.1L1989 

25. Keulen, 19S9 

50 Jahre NATO j 

Deutschland 

26 SRD ^ojahre Nordatlantikpakt, 
n 03 199g 

27 DDR 30 Johre Warschauer Vertrag, 14 05 7985 

29. Die Schandmauer. Maison de f Europe, 18-79.09.1961. 
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Daarvoor hadden te veel scher
mutselingen plaatsgevonden. 
Die hadden niet allemaal met 
de Muur te maken, maar w^aren 
wel een gevolg van de Koude 
Oorlog. De Muur is, net als de 
Postoorlog, een onderdeel van 
de Koude Oorlog. Daar kon zelfs 
de bondspostminister niets aan 
doen, al had hij dat w/el graag ge
wild. Wie over onderwerpen voor 
een postzegel mocht beslissen 
'vergat' met liefde de Muur. Het 
is opvallend hoe weinig postze
gels er over de Muur zijn uitge
geven. Alleen OostDuitsland 
heeft rechtstreeks naarde Muur 
verwijzende zegels uitgebracht. 
Wie een postzegelcollectie 
over de Muur wil beginnen kan 
met de genoemde vergadering 
van het toenmalige Europees 
Parlement beginnen. Naar 
aanleiding hiervan werd een eer
stedagenveloppe uitgegeven. De 
postzegel is neutraal, maar op 
de envelop staat een afbeelding 
van de Muur met de teksten 'die 
Schandmauer' en 'Construction 
du mur de la honte', (afb. 29) 
Natuurlijk zijn de OostDuitse 
'muurzegels' een 'must', maar 
voor een mooie collectie is 

het aan te raden wat breder te 
denken. Hoort de Postoorlog 
niet bij de collectie? En ook 
zegels en eerstedagenveloppen 
van het bezoek dat Kennedy in 
1963 aan Berlijn bracht, horen bij 
de Muur. Na zijn stilzwijgen bij 
het ontstaan van de Muur heeft 
Kennedy wat goed te maken. 
Dat doet hij op 26 juni 1963, 
de dag van zijn beroemdste 
toespraak ooit. Volgens Kennedy 
staat Berlijn symbool voor de 
strijd voor democratie en vrede. 
Daarom is hij er trots op 'Ich bin 
ein Berliner' te kunnen zeggen. 
Natuurlijk komt de Muur ook ter 
sprake. Eerst neemt Kennedy het 
communisme op de korrel  "... 
the wall is the most obvious and 
vivid demonstration of the failures 
of the Communist system..."  om 
de Muur daarna te gebruiken 
om de kracht van democratie 
te benadrukken: "Freedom has 
many difficulties, and democracy 
is not perfect. But we have never 
had to put a wall up to keep our 
people inl"^^ 

Aan het bezoek van Kennedy zijn 
geen zegels, wel eerstedagenve
loppen gewijd. Maar de mooiste 
eerstedagenveloppen zijn uitge

geven na de moord op Kennedy 
Een 'Ersttagsbrief wordt gesierd 
door een foto van jFK terwijl hij 
zijn rede houdt; een ander toont 
Kennedy bedolven onder confetti 
op zijn triomftocht door Berlijn, 
(afb. 30 en 31) Het onderschrift 
van de eerste luidt: "Allfree men 
are citizens of Berlin. Therefore I 
take pride in the words: Ich bin ein 
Berliner!" De tekst op de andere 
envelop is ook van Kennedy: 
"Wenn ich einmal das Weiße Haus 
verlasse, dan wird mein Nachfolger 
in seinem Schreibtisch einen Brief 
finden mit der Anschrifi: 'Nur in 
Augenblicken tiefster Depression 
zu öffnen!' In diesem Brief stehen 
nur drei Worte: 'Besuchen Sie 
Deutschland!'" 
Het zijn deze 'uitstapjes' die de 
Muur tot een interessant item 
maken. Hoe breder het per
spectief, hoe ruimer het beeld. 
Zo ontwierp kunstenaar Michel 
Hosszü een velletje met zes ze
gels met foto's van de Berlijnse 
Muur uit oktober 1989. (afb. 32) 
Het zijn geen geldige zegels, een 
plaatje is het wel. 
Zelfs de val van de Muur blijkt 
filatelistisch niet direct een 
mijlpaal. Er is een 'Philatelistisch 

Gedenkblatt' van 9 november 
1989, maar dat is geantidateerd 
op 09.11.89. (afb. 33) 
Naar aanleiding van de val komt 
het Europees Parlement op 22 
november!989 in Straatsburg 
bijeen. Weer verschijnt een 
eerstedagenveloppe. (afb. 34) 
Duitsland geeft een jaar na de val 
twee zegels uit, die ook als blok 
verschijnen.^^ (afb. 35) Verder 
wijdt alleen Samoa, een voor
malige Duitse kolonie, dat jaar 
een dubbelzegel aan de val van 
de Muur. In 1994 herdenkt Duits
land met een zegel, dat de Muur 
vijf jaar geleden viel.^'' In 1995 
'siert' de Muur een Duitse zegel 
gewijd aan 'Den Opfern von Tei
fung und Gewalt'.^^ (afb. 36) Op 
21 mei 1999 verschijnt een zegel 
'Mauerbau und Fall der Mauer', 
(afb. 37) Pas in 2000 wordt de 
val internationaal herdacht als 
België, Ierland en Amerika een 
aan de Muur gewijde zegel uit
geven. Roemenie volgt in 2001. 
(aft). 38,39,40) 

Duitse Eenheid 
Bijna een maand na de val 
van de Muur eindigt de Koude 
Oorlog. Op3 december!989 
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verklaren George Bush sr. en 
Michael Gorbatsjov deze oorlog 
voor afgelopen. Het duurt nog 
tien maanden, voordat Duitsland 
w/eer één land wordt. Dit wordt 
op 3 oktober 1990 met zegels 
van 50 en 100 Pfennig gevierd.^*" 
(afb. 41 en 42) 
Maar de viering van deze hereni
ging werd tien jaar later pas echt 
groots aangepakt. Natuurlijk 
verscheen er een zegel (afb. 43), 
maar dat jaar gaf de Deutsche 
Post ook de postzegeldocu-
mentatie '10 Jahre Deutsche 
Einheit' uit. Het voorwoord is 
van Gorbatsjov. Zijn 'perestrojka' 
en 'glasnost' zorgden ervoor, dat 
het wederzijdse wantrouwen na 
bijna een halve eeuw werd omge
zet in voorzichtig vertrouwen. 
Het bezorgde hem internationaal 
veel vrienden. In eigen land min
der. Terwijl Duitsland herenigde 
viel de Sovjet-Unie uiteen. Maar 
dat IS een ander verhaal. 
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SAMENSTELLING: EDWARD FROON, VISSERSPLEIN g, 3511LX UTRECHT 
E-MAIL: EDWARDFROON(ó)FREELER.NL 

J E C M DEKKER, POSTBUS 157, 
PIJNACKER-EMAIL VLIEGDEK(PGMAIL COM 

SWISSAIR 

Op 15 April was er een 
'Delivery Flight' van een 
Airbus A 330-300 met 
nieuwere motoren, [i] 

Op 24 April ging er post 
mee met een Fokker 
F-ioo van Tyrolean 
Airways van Wenen naar 
Geneve en dat alles in 
teken van het Aerofilate-

listisch congres van de 
FISA. [2] 

Op dezelfde datum was er 
een vlucht met een Piper 
Saratoga PA32R HB-PQN 
van Geneve naar 
Dubendorf. 
En dat stond weer in het 
teken van het feit, dat 
het go geleden was, dat 
deze dienst begon en het 
loo-jarig bestaan van de 

Aeroclub in Geneve. [3] 
Air Canada ging vlie
gen op I en 2 juni van 
Montreal naar Geneve v.v. 
meteenB-767-30oER. [3] 

Dan op 18 en ig Juni was 
er een vlucht van SWISS 
van Zurich naar Oslo v.v. 
met ook Liechtensteinse 
post. 
Er werd gevlogen met een 
A3ig HP-IPU. [4] 

AIRBUS A310 300 
equipped with engine 
Rolls Royce Trent 700 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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



POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL" 

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

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

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

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

Openingstijden: woensdag 13.30 u. - 17.30 u. 
donderdag 10.00 u. - 17.30 u. 
vrijdag 10.00 u. - 21.00 u. 
zaterdag 10.00 u. - 17.00 u. 

Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie in Den Haag 
zoekt op korte termijn een enthousiaste opvolger voor 
onze Penningmeester die deze functie al ruim 29 jaar vervult. 

Functieprofiel: 

- Ervaring als penningmeester in een stichtingsbestuur of belangenvereniging. 
- Uiteraard een groot cijfermatig inzicht. 
- Kennis van grootboekhouding en opstellen jaarrekening en begroting. 
- Kennis op de computer met MS Office, MS Excel, MS Word, etc. 

In staat om financieel verslag uit te brengen tijdens onze bestuursvergaderingen. 

- Goed zakelijk inzicht en deugdelijk financieel beleid kunnen voeren 
- Gedegen financiële kennis en goede contactuele eigenschappen 
- In staat om met beleid verschillende belangen het hoofd te kunnen bieden 
- Liefst voor meerdere jaren beschikbaar 
- Woonachtig in Randstad of net daarbuiten 
- Beschikt over eigen vervoer, werkruimte aan huis en computerapparatuur 

Voor meer informatie over deze vrijwillige functie kunt contact opnemen met onze voorzitter, 
de heer G.C. van Balen Blanken, tel: 06-51348489, email: ceesvanbb(g)planet.nl 

Uw sollicitatie kunt u voor i december sturen aan onze secretaris, drs. S.W.D. Veenstra, 
Roelofsstraat 31, 2596 VK Den Haag. Hij stuurt u graag uitgebreide documentatie toe. 

mailto:postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl


DE REUNIE VAN KLM 
KLM Filatelistenclub viert Go-jarigjubileum 

T E K S T EN F O T O ' S : W I E L A N D B U I T 

Stel: u bent lid van een "nor
male" postzegelvereniging, 
ergens in ons land. Of nog erger 
u Bent daar bestuurslid. Dan 
kan het zomaar gebeuren dat 
u perioden hebt, waarin u wat 
somber bent over de ontwikke
ling van het ledenbestand. (Niet 
raar opkijken, andere lezers: dit 
komt daadwerkelijk voor.) U doet 
uw best. Organiseert een stuk 
of tien bijeenkomsten per jaar 
voor uw vereniging en houdt 
een rondzending draaiende. 
Misschien hebt u een nieuw-
tjesdienst, zo nu en dan een 
ruilbeurs, natuurlijk tijdens elke 
bijeenkomst een veiling, draait 
een blad in elkaar en noem maar 
op. En toch. De verzamelaars die 
in uw gemeente wonen, komen 
zich nog steeds niet in groten 
getale als lid opgeven. 
U denkt dat u een probleem 
hebt? Ach, dat kan altijd erger. 
Lees mee en huiver. 

Er bestaat een echte postzegel
vereniging in Nederland, die één 
bijeenkomst per jaar organiseert: 
de algemene ledenvergade
ring. Daar komen dan in totaal 
ongeveer tien mensen opdagen, 
inclusief de bestuursleden. Deze 
vereniging had in z'n hoogtijda
gen bijna 800 leden. Tien jaar 
geleden nog 400 en nu 84. De 
vereniging is speciaal voor (oud) 
werknemers van een specifieke 
onderneming. Heeft geen vei
ling, beurzen of zo. Wel een 
nieuwtjesdienst. En organiseert 
elk jaar een gratis uitstapje voor 
haar leden. Daar komen ook 
maximaal tien mensen op af 
Maar deze vereniging bestaat 
ondertussen al wel 60 jaar. Tijd 
voor een feestje. 

Welkom bij de KLM Filatelisten
club. Bij wijze van uitzondering 
mag Filatelie binnenkomen bij 

deze, niet zomaar voor iedereen 
toegankelijke, vereniging. Opge
richt op 26 april 1949, wordt het 
60-jarig jubileum gevierd op n6 
september 2009. Da's logisch. 
Speciaal voor deze heuglijke 
dag zijn er zo'n 40 leden komen 
opdagen. U begrijpt, dat het 
bestuur met deze waanzinnige 
opkomst meer dan tevreden Is. 
Op het programma staat na het 
onderdeel Algemene Ledenver
gadering vooral een audiovi
suele presentatie over TOO jaar 
gemotoriseerde luchtvaart in 
Nederland. Daar is een lijvig 
boek over geschreven en alle 
aanwezige leden krijgen daar een 
gratis exemplaar van mee naar 
huis. Zoiets bevordert natuurlijk 
de deelname. 

Het clubhonk ligt pal tegenover 
de KLM tennisvereniging "De 
Vliegende Hollander". Hé, die 
naam kennen we In de postze
gelwereld. Straks eens vragen 
wat men bij de KLM van deze 
gespecialiseerde luchtpostvereni
ging vindt. Maar eerst kijken en 
luisteren wat voor soort mensen 
lid zijn van deze vereniging. 

Bij binnenkomst, tijdens het 
staartje van het formele gedeelte, 
valt meteen al op, dat de deel
nemers voor een feestje zijn 
gekomen. Iedereen ziet er vrolijk 
uit en Ik zie een dame in een 
KLM-blauw pakje zitten. Daar 
moet mee gesproken worden. Zij 
vertelt me dat ze eigenlijk nooit 
komt, maar vanavond voor deze 
heuglijke gebeurtenis toch is 
komen opdagen. Naar eigen zeg
gen is ze behoorlijk "talkative", 
en inderdaad, ik heb moeite 
om me los te rukken uit haar 
woordengeweld. Over postzegels 
wordt hier niet veel gepraat, over 
de KLM des te meer. Want, zoals 
voorzitter Jan Peters me later 
vertelt, zijn veel van de leden 
gepensioneerd en zien ze deze 
bijeenkomst als een reünie om 
lekker weer eens met oude be
kenden te kunnen bijpraten. De 
hele avond is er geen postzegel 
te zien: niet op tafel en niet in 

een album. Wel op een aantal 
dia's inderdaad, maar dat lijkt 
me voor een postzegelvereniging 
toch wat karig. Gevraagd bij de 
leden waarom men lid is, luidt 
het eerste antwoord meestal: 
omdat het een onderdeel van 
de KLM is, uit een soort traditie. 
Inderdaad, het reünie-principe. 
Een aantal mensen heeft nog 
een abonnement lopen via oe 
vereniging, maar deze basis-
activiteit van vroeger wordt nu 
steeds meer iets, dat hooguit 
als service wordt uitgevoerd. De 
voorzitter is er heel reëel onder: 
"Het gebeurt wel eens dat we 
als bestuur denken 'Waardoen 
we het eigenlijk voor.?' En als de 
ontwikkelingvan het aantal leden 
doorzet, ja, wat dan.... Op dit 
moment blijven we vooral voor 
de gepensioneerden doorgaan. 
Die mensen zijn zeer loyaal aan 
hun vroegere werkgever, en hou
den elk contact aan. Dat willen 
we respecteren". 
Het lijkt me een goed moment 
om over die andere vereniging 
(De Vliegende Hollander) te 
beginnen. Het is niet nieuw 
voor hem. Binnen het bestuur 
wordt gedacht aan een vorm van 
samenwerking met een andere 
vereniging. Misschien wel die 
vliegende, of de plaatselijke 
club in Hoofddorp. Daar zijn 
ook goede contacten mee. Men 
denkt ook over het nemen van 
een abonnement op Filatelie. 
Want dat is er tot nu toe niet. 
Ja, nu gaat mij een licht op. Dat 
verklaart uiteraard de sterke 
ledendaling. Geen abonnement 
op Filatelieï Dat men dat zomaar 
hardop durft te bekennen! 

Het hoofdonderwerp van de jubi
leumbijeenkomst is de dialezing 
door één van de auteurs van het 
boek '100 jaar vliegen voorbij' 
Arie de Bruin. Oplettende lezers 
realiseren zich onmiddellijk, dat 
ik geen grote fan van zo'n agen
dapunt ben. Als ik de spreker 
hoor vertellen, dat zijn normale 
presentatie twee uur duurt, en 
dat hij dat speciaal voor van
avond heeft ingekort tot iets 
meer dan een uur, kunt u zich 
waarschijnlijk voorstellen, dat ik 
me onmiddellijk tot de bar richt. 
Om een koffie in te schenken 
natuurlijk. Maar elke regel kent 
z'n uitzondering en dat komt 
vanavond goed van pas. Arie de 
Bruin blijkt een begenadigd en 
humorvol spreker en de plaatjes 
zijn ook prima. Niet alleen 100 
jaar, maar ook dit uur (uitein
delijk toch vijf kwartier) vliegen 
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voorbij. Hij begint z'n verhaal 
met te zeggen, dat het door hem 
geschreven boek fouten bevat. 
Dan heb je lef. Maar je kunt ook 
denken: gelukkig, dan is het toch 
mensenwerk. Zijn lezing geeft 
antwoord op vele vragen, waar 
ik al jarenlang mee rondgelopen 
heb, zonder me daar overigens 
teveel aan te hebben gestoord: 
Is Soesterberg of Gilze-Rijen het 
eerste vliegveld in Nederland 
geweest? (De uitleg hierbij was 
zo vol mogelijkheden, dat ik 
het nog steeds niet weet). 
Hoe heette de Eerste We
reldoorlog, toen er nog geen 
sprake was van een Tweede? 
(de Grote Oorlog). 
Wanneer is de KLM Ko
ninklijk geworden? (Op de 
dag van oprichting). 
Wanneer vonden de 
voedseldroppings in de 
tweede wereldoorlog 
plaats? (niet in de 
hongenA/inter, maar 
een week of drie voor 
de bevrijding). 
Na de lezing verdrin
gen de leden zich 
om hun gratis boek 
in ontvangst te 
mogen nemen en 
dit door de auteur 
te laten signeren. 
Daarna vangt het 
dankbaarste onderdeel van de 
avond aan: de reünie aan de bar. 
Dat het bestuur van deze ver
eniging de moed opbrengt om 
gewoon door te gaan, is op z'n 
minst een beschaafd applausje 
waard. Zo'n uitzonderlijke 
vereniging verdient het om te 
blijven bestaan. Ik zou zeggen: 
begin meteen met dat abonne
ment op Filatelie, en dan niet te 
lang wachten met het volgende 
jubileum: 65 is ook een heel 
mooi getal. 

Het boek 100 jaar vliegen 
voorbij kost incl. DVD 
€ 49,95 en is te koop in de 
boekhandel. Het ISBN nr. is 
978.9081.3033.16. 
U kunt het ook bestellen via 
www.ioojaarvliegenvoorbij.nl 
Dan kost het € 39,50 plus 
€ 7,50 verzendkosten. 

http://www.ioojaarvliegenvoorbij.nl


ONDERWIJSGESCHIEDENIS 
AAN DE HAND VAN FILATELIE 

School, een plek waar kinderen leren 
D O O R J E F F R E Y G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 

De wil van de mens om nieuwe 
dingen te leren, is al zo oud als 
de mensheid zelf. De plicht om 
dat in georganiseerd verband 
te doen, is van recenter datum 
en roept bij menig jongere 
weerstand op. Waar heel jonge 
kinderen nog met plezier naar 
school gaan om te leren rekenen, 
lezen en schrijven (2,3), is die 
leergierigheid bij veel pubers 
verdwenen. Om over het maken 
van huiswerk nog maar te zwij
gen (4). Het vereist de nodige 
discipline om in de huidige 
maatschappij met het grote 
aanbod aan activiteiten om ge
motiveerd te blijven voor school. 
Pas als de schoolperiode is 
afgesloten en men het diploma 
op zak heeft, komt langzaam het 
besef dat daarmee ook een vrij 
onbekommerde periode in het 
leven voorbij is. Achteraf blijkt 
vaak dat de school zo beroerd 
nog niet was. Ook realiseert men 
zich dan hoe bevoorrecht men 
was om onderwijs te mogen 
volgen. Wat in onze westerse 
wereld zo vanzelfsprekend is, 
is voor een groot deel van de 
wereldbevolking niet weggelegd 
(5). In derde wereldlanden is on
derwijs een luxe die slechts een 
kleine elite zich kan veroorloven 
en als er al onderwijs voor de 
rest van de bevolking is, dan zijn 
de omstandigheden en voorzie
ningen van een aller-belabberd 
niveau. En dat terwijl een goede 
opleiding in veel gevallen leidt tot 
vermindering van armoede en 
grotere kansen op overleven (6). 

Selectie 
Er zijn aanwijzingen dat er al 
rond 3000 voor Christus sprake 
was van georganiseerd onder
wijs in Mesopotamia en Egypte. 
Er waren scholen, die meestal 
verbonden waren met stadsvor
sten of een tempel, onderwijs 

Naar aanleiding van de nieuwe Kinderzegels, die 

het thema "Laat kinderen leren" (i) hebben, schetst 

Jeffrey Groeneveld enige ontwikkelingen op 

onderwijsgebied. 

dus voornamelijk voor de hogere 
kringen. Bij de oude Grieken was 
onderwijs van grote betekenis 
bij de opvoeding en de geeste
lijke vorm. Er werd onderscheid 
gemaakt tussen kennis over de 
mens en de natuur. De filosoof 
Plato (7) was de eerste die het 
principe van de selectie hanteer
de. Hij was een groot voorstan
der van speciaal ondenwijs voor 
bepaalde groepen. In zijn ogen 
bestond de maatschappij uit 
drie standen: de filosofen, de 
militairen en de handwerkers, die 
elk hun eigen opleiding moesten 
krijgen. 

Kerk 
De Romeinen namen de struc
tuur van het onderwijs van de 
Grieken over. In de Middeleeu
wen kreeg het onderwijs steeds 
meereen christelijk karakter, 
mede doordat het georgani
seerd werd door de kerk. De 
voornaamste vakken waren dan 
ook nauw verbonden met die 
kerk en bestonden uit zingen, 
kennis van het Onze Vader, de 
sacramenten en het Ave Maria. 
In de steden bemoeiden ook 
de stadsbesturen en de gilden 
zich met het onderwijs. Daar 
ontstonden Latijnse scholen, die 
zich niet alleen met kerkelijke 
zaken bezighielden. Een nieuw 
fenomeen was de universiteit die 
in de 12e en 13e eeuw opkwam in 
steden als Bologna, Parijs (8) en 
Oxford. Daar kon men theologie, 
Romeins recht en medicijnen 

studeren. In de renaissance 
veranderde het onderwijs van 
inhoud. Door de ontdekkingsrei
zen en nieuwe uitvindingen als 
de verrekijker en de microscoop 
nam de kennis van de wereld 
en de natuur toe. En dat had 
gevolgen voor het onderwijspro
gramma. 

Klassikaal 
De Verlichting bracht de demo
cratie in de school. Het werd een 
instrument om goede staats
burgers te kweken. Steeds meer 
ging de centrale overheid zich 
met het onderwijs bemoeien. 
Daarnaast veranderde de manier 
van lesgeven ook. Comenius had 
zich bekommerd om de leer
ling. In 1658 verscheen van zijn 
hand een plaatjesboek speciaal 
voor kinderen (9), maar hij was 
een grote uitzondering. Over 
het algemeen stond de lesstof 
centraal. Leerlingen moesten 
deze uit het hoofd leren en 
werden individueel overhoord, 
waarbij het de gewoonte was dat 
de kinderen om beurten bij de 
meester kwamen. Kinderen met 
grote niveau leeftijdsverschillen 
zaten bij elkaar in een groep. 
Honderd of meer leerlingen 
met slechts een onderwijzer 
was geen uitzondering. Onder 
invloed van de pedagoog Pesta
lozzi (lo) kwam daar in het begin 
van de 19e eeuw verandering 
in en werd het klassikale stelsel 
ingevoerd. Later kwamen er ook 
aparte lokalen voor verschil

lende klassen met elk zijn eigen 
onderwijzer Friedrich Fröbel was 
een van de eersten die aandacht 
hadden voor goed onderwijs 
aan de allerjongste kinderen. Hij 
richtte een school op voor kinde
ren jonger dan zes. In zijn idee 
was de school een tuin, waar 
kinderen konden bloeien tenwijl 
ze bijvoorbeeld aan het papier-
vouwen waren (n). Hij meende 
dat spelen met driedimensionale 
vormen als bollen en kubussen 
de ontwikkeling van het kind 
stimuleerden. De eerste blokken
dozen waren het gevolg. 

Individu 
In het begin van de 20e eeuw 
lieten verschillende onderwijs-
vernieuwers van zich horen. Zij 
benadrukten het nadeel van de 
klassikale manier van lesgeven 
De Amerikaan John Dewey (12) 
meende dat juist kinderen uit 
verschillende klassen gezamen
lijk konden leren door te werken 
aan projecten. Maria Montes-
sori (13) was de eerste die met 
behulp van door haar ontwik
keld didactisch materiaal zuiver 
individueel onderwijs invoerde. 
Pionierswerk op het gebied van 
zelfwerkzaamheid in het onder
wijs werd verricht door Ovide 
Decroly. In Nederland was onder 
andere Kees Boeke zeer actief 
om het onderwijs een nieuwe 
richting in te laten slaan. Ziin 
school De Werkplaats (14) kon 
na de Tweede Wereldoorlog zelfs 
rekenen op koninklijke belang
stelling. De prinsessen Beatrix, 
Margriet en Irene bezochten eni
ge jaren de Werkplaats. Koninklij-
i<e belangstelling was er ook voor 
jan Ligthart, de geestelijke vader 
van het herziene leesplankje (15) 
en de Ot en Sien-boekjes (i6) die 
generaties Nederlandse kinderen 
nebben geholpen bij het leren 
lezen. Koningin Wilhelmina be-
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naderde hem om het ondenwijs 
voor prinses Juliana te verzorgen. 

Schoolstrijd 
In Nederland was de invloed van 
de Maatschappij tot Nut van 't 
Algemeen van groot belang. Het 
Nut ijverde met succes voor een 
nationale schoolwet die in 1806 
tot stand kwam. De wet regelde 
een goede organisatie van net 
schoolwezen, stelde hoge eisen 
aan ondenA/ijzers en controle 
door onderwijsinspecteurs (17). 
Er was echter grote weerstand 
bij veel orthodoxe protestanten 
en katholieken, die pleitten 
voor scholen die meer bij hun 
religieuze achtergrond zouden 
passen. Al in de Franse tijd was 
de bemoeienis van de kerk op 
de scholen taboe verklaard. Dat 
werd nog eens met de natio

nale schoolwet bekrachtigd. En 
hoewel dat niet betekende dat 
christelijke normen en waarden 
overboord werden gegooid, 
wensten de protestanten meer. 
De antirevolutionairen Groen 
van Prinsterer (i8) en Abraham 
Kuyper (19, 20) leidden het 
steeds feller wordende verzet 
tegen de openbare scholen. De 
katholieken op hun beurt voel

den zich achtergesteld omdat 
naar hun mening de openbare 
scholen te veel op protestantse 
leest geschoeid waren en daar

door een gevaar vormden voor 
de katholieke jeugd. Bovendien 
meende men dat met name in 
het noorden van het land het 
oprichten van katholieke scholen 
stelselmatig werd tegengewerkt. 
In de grondwet van 1848 (21) 
werd net geven van ondenwijs vrij 

verklaard. De geestelijk vader van 
die grondwet, RudolfThorbecke 
(22), had daar al in 1829 voor 
gepleit. In de praktijk kwam het 
echter vaak voor dat de overheid 
weigerde subsidie te verlenen 
voor katholieke, maar ook voor 
protestantse scholen. Aan deze 
schoolstrijd zou pas in 1918 een 
einde zou komen. Vanaf 1920 
konden openbare en bijzondere 
scholen reken op dezelfde finan

ciële behandeling. 

Leerplicht 
Wie het vanzelfsprekend vindt 
dat kinderen naar school gaan, 
moet zich realiseren dat de 
eerste leerplichtwet nauwelijks 
honderd jaar oud is en bijna 
werd venA/orpen. In T900 werd 
deze wet met 50 stemmen voor 
en 49 tegen aangenomen. Alle 
kamerleden waren opgetrom

meld om te komen stemmen, 
wat in die tijd van lange reistijden 
nog heel lastig was. Dankzij het 
feit dat een tegenstander van de 
wet niet naar de stemming kon 
komen omdat hij van zijn paard 
was gevallen, werd hij aangeno

men. "Het paard is verstandiger 
dan zijn meester," zeiden voor

standers van de wet smalend. 
Door de wet werden kinderen 
van 6 tot 12 jaar verplicht om 
onderwijs te volgen, maar voor 
sommige kinderen werd een 
uitzondering gemaakt. Boeren

kinderen mochten verzuimen 
om hun ouders te helpen in de 
oogsttijd en ook dochters hoef

den niet naar school als ze het 
gezin moesten verzorgen. Later 
werd de leerplichtwet nog enkele 
malen herzien en inmiddels 

begint de leerplicht op de eerste 
dag van de maand na de vijfde 
verjaardag van een kind en duurt 
tot de achttiende verjaardag. 

Onderwijsvernieuwing 
De afgelopen decennia is het 
onderwijssysteem in Nederland 
met de regelmaat van de klok 
gewijzigd, waardoor het begrip 
onderwijsvernieuwing een ne

gatieve bijklank heeft gekregen. 
De parlementaire enquêtecom

missie onder leiding van Jeroen 
Dijsselbloem legde de vinger op 
de zere plek en adviseerde voor

lopig rust op het onderwijsfront 
te betrachten. Het is jammer dat 
door overhaaste invoering en 
te grote veranderingen ineens, 
het onderwijs niet de kans heeft 
gekregen om zich te evolueren. 
De invoering van de Mammoet

wet in 1968 zette het hele Neder

lands ondenwijssysteem op zijn 
kop. Oude onderwijsvormen als 
de MULO, de MMS en de HBS 
(23) verdwenen en werden ver

vangen door mavo, havo en vwo 
(24). Het gymnasium bleef wel 
bestaan. Er kwam een brugklas, 
die ervoor moest zorgen dat 
elke leerling dezelfde tasis kreeg 
voordat hij een definitieve keuze 
maakte. Daarnaast was het 
mogelijk om te "stapelen", wie 
een mavodiploma op zak had, 
kon naar het havo en verder. Zo 
konden laatbloeiers tonen wat ze 
werkelijk waard waren. 
De mavo verdween echter, maar 
werd officieel niet afgeschaft, en 
ook de praktijkgerichte lagere be

roepsscholen voor bijvoorbeeld 
technisch ondenwijs werden 
ondergebracht in het VMBO. 

Met de invoering van het Stu

diehuis werd zelfstandig werken 
het credo, overigens tegen de 
wens van een groot deel van de 
leraren. Inmiddels lijken die hun 
gelijk gekregen te hebben. Met 
alle vrijheid en eigen verantwoor

delijkheid die leerlingen kregen, 
verdween ook de feitenkennis, 
wat steeds meer als een gemis 
wordt ervaren. Bovendien is het 
aantal jongeren dat het VMBO 
zonder diploma verlaat schrik

barend. 

Keerpunt 
Aan het begin van de 21ste eeuw 
staat het Nederlandse onderwijs 
op een keerpunt. De tijd van de 
schoolmeester die aan de hand 
van fraaie wandplaten mooie 
verhalen vertelde (25), roept 
nostalgische gevoelens op, maar 
zelfs de meeste tegenstanders 
van het Studiehuis willen niet 
daar niet meer naar terug. Op de 
basisscholen is het groepswerk 
en zelfstandig werken volkomen 
ingeburgerd. Het voortgezet 
onderwijs zal waarschijnlijk gaan 
naar een situatie waarbij de 
goede dingen van het zelfstandig 
werken en het oude frontaal klas

sikale lesgeven gecombineerd 
zullen worden. Er zullen hogere 
eisen gesteld worden aan de 
leerlingen en de positie van de 
leraar wordt verstevigd, zodat het 
aantrekkelijk blijft om docent te 
worden (26). Hopelijk zullen be

leidsmakers bij het ontwikkelen 
van nieuwe ondenwijsplannen 
goed luisteren naar de onderwij

zers en leraren die dagelijks voor 
de klas staan. 

746 
Nederland 50 ct 

* * * ■ « * «'«!**fcSi«!Miir:'tii,ii!fliM(arti«f 

19 



FI
LA

TE
LI

E 
N

O
VE

M
B

ER
 

20
05

 



SAMENSTELLING: ARIE NOORLAND 
POSTBUS 21331, 3001 AH ROTTERDAM 

In deze rubriek worden zegels 
vermeld van landen die  voor 
zover dat valt na te gaan  zijn 
aangesloten bij de Wereldpost
unie (UPU). In enkele gevallen 
worden ook nietUPUlanden 
vermeld, bijvoorbeeld als hun 
uitgiften ais 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 

ANDORRA SPAANS 
8io'og. Cultureel erfgoed. 
€ 0.62, 0.78. Olieverfschil
derijen resp. 'El Tarter in het 
voorjaar' van Francesco Galo
bardes (1930), 'Tegenlicht in 
Canillo' van Carme Massana 
iPelegri(ig34). 

BOSNIÊHERZEGOVINA 
(Kroatische Federatie) 
ig'og. Tiende Mediterraan 
filmfestival. 
0.70 KM. Beeldmerk festival. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
gg'og. Europese natuurbe
scherming, insecten. 
Driemaal i. KM. Cocci
nellidae, Lucanus cervus, 
Odonata. 

i2ii'og. Europese Hof voor 
de Rechten van de Mens 50 
jaar. 
€ 0.51. Gebouw in Straats
burg. 

DENEMARKEN 
27io'o9. Kunst. 
12. kr. Schilderij met knof
look van Karin Birgitte Lund 
(1946). 

27io'og. Sneeuwpret. 
5.50, 6.50, 8., 9. kr. Ver
schillende afbeeldingen van 
kinderen in de sneeuw. 

DUITSLAND 
8io'og. Duitse schilder
kunst. 
€ 0.45. 'Stilleven met Kaas 
en Kersen' van Georg Flegel 
(15661638). 
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8io'og. Twintig jaar 'Vreed
zame Revolutie'. 
€ 0.45. Nikolaikerk in Leip
zig met mensenmassa. 

CYPRUS 
i2ii'og. Kerst 2009. 
€ 0.22, 0.51, 0.68. Resp. 
detail uit zestiendeeeuws 
fresco met geboorte van 
Christus, tweemaal versierde 
kerstster. 

ESTLAND 
log'og. Fauna 
5.50 kr. (€ 0.35). Ursus 
arctos. 

229'og. Atletiek in Estland 
100 jaar. 
5.50 kr. Hardlopers. 
24g'o9. Haravuurtoren. 
5.50 Kr. Vuurtoren en 
landkaart. 

Main Street, straatbeeld met 
mensen. 

HARATULETORN i 

: EESTI 5.50 
.J 

GROENLAND 
i6g'og. Sepac*, mooie 
plel<jes in Europa. 
7. kr. Bloesem, meer en glet
sjer in omgeving van Usloq. 

Sio'og. Vogel van het jaar. 
5.50 Kr. Strixaluco. 

FINLAND 
öii'og. Kerst 2009. 
I KI. Springend hert. 

FRANKRIJK 
i2io'og. René de Saint
Marceaux (18451915). 
€ 0.70 Portret beeldhouwer 
met UPU*monument. 
igio'og. Poppen. 
Velletje met zesmaal €0.56. 
Verschillende poppen. 

igio'og. Serie wetenschap, 
V 
I., 15.50, 23.50 k. Resp. 
mineraal cryoliet 'Groen
land's witte goud', diepzeevis 
(Himantolophus groenlandi
cus), goudmijn in Nalunaq. 
Alle zegels met landkaart. 
Ook velletje met de drie 
zegels. 

KALAALUT NUNMT 
GRÖNLAND 

26io'og. Illustrator Hansi 
(18731951). 
€ 0.90. Tekening 'De Wande
ling' met mensen en ganzen. 
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29io'og. luliette Dodu 
(18481909). 
€ 0.56. Afbeelding van oor
logsheldin en spionne met 
telegraaftoestel. 

GIBRALTAR 
lög'og. Plaatjes van 
vroeger. 
10, 42, 44 (Sepac*), 51, 5gp; 
velletje met 10, 42, 44 p, £ i.
Resp. weg naar de grens, 
Catalan Bay, rots met boten, 
Moors kasteel en huizen, 
South Barracks; Garrisons
bibliotheek en paarden
koetsen, plein met vlaggen. 

igio'og. Zendingspost 'The 
North Star'ioo jaar. 
15.25 k, Mensen voor mis
siegebouw in Thule. 
igio'og. Serie Expedities, 
VII. 
30 k.; blok 30 k. (zegel met 
aanhangsel). Resp. portret 
Zweedse ontdekkingsreiziger 
Otto Nordenslqöld (1869
1928); zelfde afbeelding met 
op aanhangsel toeiboot. 
Doorlopend beeld op rand. 
igio'og. Kerst 2009. 
6.25, 8. K. Ster van Bethle
hem met resp. vader met 
moeder en kind, baby. 

HONGARIJE 
3i8'og. Hand in hand, 
kinderen. 
75+50 Ft. Kindertekening; 
twee handen op envelop. 

4g'o9. Antieke meubelen, 
X. 
230 Ft. Twee koorstoelen uit 
muziekacademie. 
Sept. Persoonlijk te maken 
zegels, Pécs. 
Twintigmaal 'Belfbld' (bin
nenland). Gebouwen in 
Pécs met aanhangsel voor 
persoonlijke afbeelding. 
log'og. Kunst, I. 
275 Ft. 'Regenboog', schilde
rij van József Egry (1940). 
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log'og. Twintig jaar vrije 
grensovergang Hongarije
Oostenrijk. 
210 Ft. Getal 20 uitgevoerd 
in nationale kleuren van 
Oostenrijk, Hongarije en 
Duitsland. 

ITALIË 
4g'og. Serie instellingen. 
Cavalerieregiment Lansiers 
van Montebello 150 jaar. 
€ 0.60. Cavaleristen op paar
den met vlaggen. 

i7g'og. Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed'. 
€ 0.60,1.40. Resp. Schilderij 
van Francesco Solimena uit 
museum San Gennaro in Na
pels, gebouwvan bibliotheek 
en pinotheek van Ambrosius
academie in Milaan met een 
deel van schilderij van Gio
vanni Ambrogio de Predis. 

26g'og. Emilio Alessandrini 
(19421979)
€ 0.60. Portret vermoorde 
rechter. 
7io'og. Beschermheiligen 
van Europa. 
Velletje met €0.60, 0.65. 
Tweemaal landkaart Europa 
met kruis (in verschillende 
kleuren). Op rand de heiligen 
Cirillo, Metodio, Birgitta van 
Zweden, Benedictus van Nur
cia, Catharinavan Siena. 
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LETLAND 
ii-g-'og. Wilde bosproduc-
ten. 
0.55, 0.60 Lvl. Aardbeien 
(Fragariavesca), paddestoe
len (Russuia paludósa Britz). 

i3-io-'o9. Dagblad L'Unione 
Sarda 120 jaar. 
€ 0.60. Delen van pagina's. 
i4-io-'o9. Don Luigi Sturzo 
(1871-1959). 
€ 1.50. Portret geestelijke en 
politicus met werkkamer. 
lö-io-'og. looste Geboorte
dag Noberto Bobbio. 
€ 0.65. Portret filosoof en 
politicus. 

KOSOVO 
2i-3-'og. Edith Durham 
(1863-1944). 
€ I.-. Portret schrijfster en 
Balkankenner. 
22-5-'og. Decani-klooster. 
Aanvulling melding 7-8/518. 
Velletje met € i.-, 2.-. Resp. 
Kerkvenster, Christus. 

KROATIË 
8-5-'o9. Verplichte toeslagze
gel Rode Kruis, week van het 
Rode Kruis. 
1.75 kn. Portret Zwit
serse filantroop en winnaar 
Nobelprijs Henri Dunant 
(1818-1910). 
i-g-'og. Zoetwatervissen. 
3.50, 5.-, 5.- kn. Resp. 
Acipenser naccarii, Knipo-
witschia mrakovcici miller, 
Ballerus sapa. 

g-g-'og. Kroatische post tien 
jaar. 
3.50 kn. Vlagstempel. 
ii-g-'og. Vuurtorens. 
3.50, 3.50, 8.- kn. Vuurtorens 
van resp. Gruica (1872), Stra-
zica (1875), Voscica (1875). 

i7-g-'og. Franciscaner Orde 
800 jaar. 
3.50 Kn. Schilderij metFran-
ciscus van Assisi (1181-1226) 
van Celesun Medovic. 
25-g-'og. Kleine stenen hut
ten ('Kazun'j. 
Velletje met tweemaal 8.- Kn. 
'Kazun' m de omgevmg van 
resp. Pazin (Kroatië) en Kop-
rina na Krasu (Slovenië). 

LIECHTENSTEIN 
lö-ii-'og. Hedendaagse 
architectuur, II. 
0.85, 2.60, 3.50 F. Resp. 
universiteit toegepaste we
tenschappen, kunstmuseum, 
grensovergang Ruggel-
Nofels. 

ló-ii-'og. Het 'merk' Liech
tenstein, II. 
0.20, 0.50, 0.60 F. gemeen
schap: woonmuseum in 
Schellenberg, financiën: 
douanekantoor in Vaduz, 
dialoog: parochiehuis in 
Bendern. 
ló-ii-'og. Kerst 2009. 
0.85,1.-, 1.30, 1.80 F. 
Tekeningen met resp. Maria-
Boodschap, weg naar Bethle
hem, geboorte van Christus, 
de drie koningen. 

FÜRSTENTUM J 
I LIECHTENSTEIN j 

:":...7..T.i 
LITOUWEN 
ig-g-'og. Grootkruis in Orde 
van het Kruis Vytis. 
7.- Lt. Onderscheidingste
ken. 

MALTA 
i6-io-'og. Mooie plekjes. 
€ 0.02, 0.07, 0.37 (Sepac*), 
£ 1.02. Resp. ruwe zee bij 
Qbajjar Gozo, Gnejna-wacht-
toren, zoutpannen bij Qbajjar 
Gozo, Ggantjia-tempels op 
Gozo. 

MAN 
i6-g-'og. Schilderijen van 
Archibald Knox (1864-1933). 
32, 33, 56 (Sepac*), 62, 
81 p., £ 1.82. Resp. brug met 
huizen, bomen in landschap, 
boom in landschap, boom en 
buizen, bomen, strand met 
bootje. 

i-io-'og. Stoomschip Ellan 
Vannin. 
Velletje met tweemaal £ 1.50. 
Ellan Vannin (gezonken in 
igog) en zeeman, schip. 
Op rand reddingsboei met 
landkaart en beeldmerk Man 
Steam Packet Company. 

20-io-'og. Kerst 2009. 
30, 33, 56, 62, 81, 90 p. Ver
schillende afbeeldingen van 
kerstman met resp. sok en 
pakje, papier en schrijfveer, 
zak en pakketjes, schoor
steen, staf en zak, beker en 
kerstappel. 

MOLDAVIË 
28-8-'og. Vruchten. 
50, 85 b., 1.20, 5.- L. Resp. 
walnoten, moerbeien, peren, 
abrikozen. 

MONACO 
5-io-'og. Kerst 2009. 
€0.56. Kerstboom met bal
len, ster en huis. 

NOORWEGEN 
ij-g-'og. Organisatie van 
Noorse scheepseigenaren 
100 jaar. 
15.50 kr. Cruiseschip in 
aanbouw. 

OEKRAÏNE 
i4-8-'09. Gezamenlijke 
uitgifte met Chinese Volkre
publiek, markante bouw
werken. 
3.85, 5.40 Hr. (samenhan
gend met tussenveld). Resp. 
Ooievaarstoren (China), 
Gouden Poort (Oekraïne). 
Op tussenveld vlaggen van 
beide landen. 

Margarita Theresa', 'Gezel
schapsmeisjes met Margarita 
Theresa'. 

OOSTENRIJK 
2i-8-'o9. Film 'De derde 
man' 60 jaar geleden opge
nomen in Wenen. 
€ 0.65. Scène uit film: man 
met pistool. 

60 JAHRE OSTERBEICH 

DER DRITTE MANN 

26-g-'og. Skiën, schans
springers. 
Tweemaal € i.-. Wolfgang 
Loitzl (1980), Gregor Schlie-
renzaner (1990). 
4-io-'o9. Lokale treinver
binding Drösing-Zistersdorf 
120 jaar. 
€ I.-. Treinstel en station. 
g-io-'og. Moderne kunst in 
Oostenrijk. 
€ 0.55. Schilderij van Leander 
Kaiser (1947): vrouw op 
stoel. 
lö-io-'og. Gezamenlijke uit
gifte met Japan, Oostenrijk-
Japan-jaar. 
Velletje met tweemaal € 1.40. 
Schilderijen van resp. Gustav 
Klimt (1862-1918) 'Portret 
van Emilie Flöge', Shóen 
Uemura (1875-1949) 'Herfst-
kleding'. 

22-io-'o9. Gemeenschap
pelijke uitgifte met Spanje, 
schilderijen. 
Velletje met tweemaal € 0.65. 
Schilderijen van Velazquez 
(1599-1660) resp. 'Portretvan 

ó-ii-'og. Advent 2009. 
€ 0.65. Winterlandschap met 
bergen en kerk. 

iz-ii-'og. Klassiek handels
merk 'Palmers'. 
€ 0.55. Vrouwenportret. 
i3-ii-'og. Heilige Leopold. 
€ 0.55. Beschermheilige van 
Neder-Oostenrijk. 
20-ii-'og. Kerst 2009, 60 jaar 
postkantoor Christkindl. 
€ 0.55. Deel uit schilderij met 
vrouwen en kinderen. 

POLEN 
i-8-'og. Opstand Warschau 
65 jaar geleden. 
Blok 3.75 Zl. Brandend 
Prudential-kantoor. 
io-8-'og. Bloemen en fruit. 
i-95> 3-75 Zl. Resp. kersen 
(Cerasus avium L.), gouds
bloem (Calendula officinalis 
L.). 

3i-8-'og. 200ste Geboorte
dag Juliusz Slowacki (igog-
1945) 
1.55 Zl. Portret dichter. 
i-g-'og. Verdedigingsoorlog 
1939. 
1.55, 2.40 Zl. Resp. boord
schutter bij beschieting van 
Wiegierska Górka, uitzicht 
uit geschutskoepel op stad 
Wielün. 

ii-g-'og. Twintig jaar geleden 
eerste parlement na demo
cratische verkiezingen. 
1.55 Zl. Oud-premier 
Tadeusz Mazowiecki (ig27) 
maakt V-teken. 

PORTUGAL 
i-g-'og. looste Geboortedag 
António Pedro (1909-1966). 
€ 0.32; blok € 3.16. Portret 
schrijver en acteur met 
scène waarin paard, vogel en 
mensen; portret met op rand 
voornoemde scène. 

i 
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i/'Q'og. Paleis van Belém. 
€0.32, 0.47,0.57,0.68, 
0.80,1.; blok € 2.50. Rasp, 
kasteelingang, schilderij met 
muzikanten en toehoorders, 
zilveren schrijfsel uit 1744, 
reliëfbeeld met kinderen en 
paard, detail van plafondver
siering, plafondschildering; 
kroonluchter met doorlopend 
beeld van paleiszaal op rand. 

RUSLAND 
248'og. Steden met mili
taire gloriedaden. 
Velletje met vijfmaal 10. r. en 
label met tekst. Lauwerkrans 
en plaquette met erboven de 
namen van de steden Bel
gorod, Kursk, Orel, Polyarny, 
Pzhev. 
4g'og. Groot Novgorod 
ii50jaar. 
Blok 50 r. Kerk met op rand 
stadsmuur en wapenschild. 

iig'og. Gezamenlijke uit
gifte met Iran, roofvogels. 
€ 0.32, 0.80. Resp. Pandion 
haliaetus, Haliaeetus albicilla. 

ROEMENIË 
zSS'og. Beschermde dier
soorten in Roemenië. 
0.30, 0.50, 0.60,1.40, 3., 
6. L. Resp. arend (Aquila 
chrysaetos), lynx (Lynx lynx), 
edelhert (Cervus elaphus), 
steur (Huso huso), land
schildpad (Testudo graeca 
ibera), grote trap (Otis tarda). 

■*^ffllWRP 

'5'9''o9 Roemenie, een 
Europese schat. 
Velletje met zesmaal 3. L. 
Prins van Moldavië Dimitrie 
Cantemir met akte en 
landkaart, kerk van de drie 
hiërarchieën in lasi, water
lelie en reigers (Egreta gar
zetta), druiven en kan, violist 
George Enescu (18811955) 
met piano en muziekstuk. 
Zwarte Kerk in Brasov en 
standbeeld van cartograaf lo
hannes Honter (14981549), 
Nationaal Park Retezat met 
gemzenkop (Rupicapra rupi
capra), volkskunst Marmures 
met kan en kerk. 
i7g'og. Boekarest 550 jaar. 
Velletje met 0.30, 0.80, 3., 
4.70 L. Oude gebouwen resp. 
orthodoxe kerk MariaBood
schap, Colteaziekenhuis, 
Sutupaleis, architecten
school. 
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i5g'og. Geschiedenis van 
Russische kozakken. 
Velletje met driemaal 10. r. 
Portretten van resp. Ermak 
Timoveevich, Semen Ivano
vich Dezhnev, Matvei Ivano
vich Platov. Op rand sabels. 
Kozakken en landkaarten. 

SAN MARINO 
2iio'og. Gezamenlijke uit
gifte met Italië en Vaticaan, 
Dag van de Italiaanse taal. 
€ 0.60 (met aanhangsel). 
Dante en gids Virgil die hem 
naar de hel leidt. Op aan
hangsel deel tekst uit eerste 
vers van Dante's 'Inferno'. 
2iio'o9. Huisdieren. 
€ 0.36, 0.60, 0.75, 0.85, 
1.20. Resp. kattenkop, eend 
in teil, hondenkop, veulen 
met kat en geit, schildpad, 
hondenkop. 

iiio'og. Kerst 2009. 
Velletje met € 1.50 en 2.. 
Schilderij 'Rust tijdens de 
vlucht naar Egypte' van Car
vaggio (15711610) met resp. 
loseph en vioolspelende 
engel. Madonna met Kind in 
armen. 

SERVIË 
Sg'og. Spoorwegen in 
Servië 125 jaar. 

22., 46. Ndin. Resp. Stoom
locomotief CS no.i en station 
Belgrado, electro locomotief 
serie IZ441 en station Nis. 

2i9'og. 50ste Internatio
nale tentoonstelling 'Gouden 
Pen'. 
22. Ndin. (ruitvorm). Hand 
met resp. pen en computer
muis. 
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jog'og. Vriendschap in 
Europa. 
46. Ndin. Kindertekening 
met poppetjes. 

SLOVENIË 
2g5'og. Bloemen. 
'A', 'B', 'C', 'D', € o.01, o.io, 
0.20, 0.25, 0.35, 0.75,1.. 
(zelfklevende zegels). Resp. 
Campanula zoysii, Cypride
mium calceolus, Serratula 
lycopifolia, Genista holope
tala, Asplenium adulterinum, 
Pulsatilla grandis, Primula 
carniolica, Gladiolus palus
trus, Cerastium dinaricum, 
Liparis loeselii, Eryngium 
alpinum. 

S.LOVENI0* 
0,2a 

SPANJE 
iio'og. Flora en fauna. 
€ 0.32, 0.32. Resp. viooltjes 
(Violaceae), vlinder (Hypho
raiadejeani). 

6io'og. Postzegeltentoon
stelling ExfiIna 2009 in Irün. 
Blok € 2.47. Historisch ge
zicht op 'fazanteneiland' met 
doorlopend beeld op rand. 
8io'og. Upaep*, traditio
nele spellen. 
€ 0.32. Vier kaarten uit kaart
spel met beeldmerk Upaep. 

6 ? AMERICA Comeos 

i4io'og. Koninklijke 
Spaanse Voetbalbond 100 
jaar. 

€ 0.32. Voetballer en beeld
merk organisatie. 
iSio'og. Populaire dansen. 
5 0.32 (metvignet); blok 
5 0.43. Resp. 'La Sarda
na'(Catalonia), 'Lalota' 
(algemeen). 
i6io'og. Paddestoelen. 
€ 0.62, 0.78. Resp. Cantarel
lus cibarius. Boletus pinophi
lus. 

22io'og. Gezamenlijke 
uitgifte met Oostenrijk, schil
derijen. 
Velletje met € 0.62, 0.78. 
Schilderijen van Velazquez 
(15991660) resp. 'Gezel
schapsmeisjes met Margarita 
Theresa', 'Portret van Marga
rita Theresa'. 

3iio'og. Kerst 200g. 
€ 0.32, 0.62; velletje met 
tweemaal € 2.47. Resp. moe
der en baby, kinderschoenen 
met speelgoed en pop; 
twee delen uit houtsnijwerk 
'Aanbidding'. Op rand vrouw 
kijkend naar landschap. 

TSJECHIË 
23g'og. Molens. 
10,12 Kc. Resp. windmolen 
in Ruprechtov, watermolen 
in Hoslovice. 

VATICAAN 
2iio'og. Gezamenlijke 
uitgifte met San Marino en 
Italië, Dag van de Italiaanse 
taal. 
€ 0.60 (met aanhangsel). 
Dante en gids Virgil die hem 
naar de hel leidt. Op aan
hangsel deel tekst uit eerste 
vers van Dante's 'Inferno'. 

cnHnivAiK.iuoo 

r 
d d cimniiini 

4ii'og. 20oste Geboortedag 
Louis Braille (18091852). 
€ 0.65. Portret en braillete
kens. 

4ii'og. Dag van de muziek, 
componisten. 
€ 0.65, 0.85, 5.. Resp. Georg 
Friedrich Händel (16851759) 
met hals van strijkinstru
ment, Franz Joseph Haydn 
(17321809) met deel van 
klankkast van strijkinstru
ment, Felix Mendelssohn 
Bartoldi (18091847) met deel 
van piano. 
4ii'09. Bijeenroepen van 
Oecumenisch ConciHe 50 
jaar geleden. 
€ 0.60. Bronzen paneel uit 
'Deur van Goed en Kwaad' in 
Basiliek van Sint Pieter. 

4ii'o9. Kerst 2009. 
€ 0.60, 0.65. Delen uit schil
derij van Francesco Melanzio 
(14871526). Resp. Madonna 
en Kind met engelen en de 
heiligen Joachim en Anna, 
Madonna en Kind. 

WITRUSLAND 
óg'og. Wapenschild, 
i.ooo r. Wapenschild Smor
gon. 
igg'og. Wapenschild, 
i.ooo r. Wapenschild Kobrin. 
3io'og. Nationaal park Be
lovezhskaya Puscha 600 jaar. 
Driemaal 1.500 r. Dieren: 
Capreolus capreolus. Bison 
bonasus, Sus scofra. 
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BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
29'og. Visserijhavens. 
15., 20., 30. Dh. Vissers
boten in de havens van resp. 
Bouharoun, Béni Safn Pêche 
de Stora. 
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ANGOLA 
306'o8. Waterhuishouding. 
Velletje met 37, 37, 40, 
4oKzr.; blok 153 Kzr. 
Verschillende rivieren en 
waterval resp. Rio Kuebe, 
Rapida do Kuanza, Foz do 
Rio Mbridge, Rio Kuanza. 



30-7-'o8. Waterkruiken. 
37, 37, 40, 40 Kzr. (samenhan
gend). Verschillende kruiken. 

30-8-'o8. Mangrovebossen. 
37. 37> 59 Kzr. (samenhan
gend). Mangrovebossen 
langs Chiloanga-rivier. 

ARGENTINIË 
i2-i i '09. Natuurlijke hulp
bronnen, de aarde. 
Tweemaal $ i.-. Erosie door 
water, erosie door wind. 
Beide zegels met doorsnede 
van bodem. 

> 

i2-9-'09. Upaep*, opvoeding 
voor iedereen. 
Tweemaal $ i.-. Opgeheven 
kinderhanden met geopend 
boek in vorm van dak, 
kinderhoofdjes in beeld van 
atoom. Beide zegels met 
beeldmerk Upaep. 

ARUBA 
2o-8-'o9. Nationale Biblio
theek 60 jaar. 
185, 300 c. Resp. kind leest 
boek, vrouw leest boek. 

ASCENSION 
7-g-'o9. Geïmporteerde bloe
men- en plantensoorten. 
3 5 . 3 5 , 4 0 . 5 0 . 6 5 . 9 0 p-
Resp. Nymphea capensis, 
Rubus rosifblius, Opuntia 
vulgaris, Hippeastrum 
reginae, Tecoma stans, por
tretten van botanist Joseph 
Dalton Hooker (1817-1911). 

O 
i-io- 'og. looste Geboorte

dag zoöloog Dr. Archie Carr 
(1909-1987). 
Tweemaal 15, tweemaal 35, 
tweemaal 40, tweemaal 65 p. 
(samenhangend in paren). 
Verschillende afbeeldingen van 
onderzoek en bescherming 
van groene schildpadden (Che-
lonia mydas) op Ascension. 

BERMUDA 
24-9-'o9. Kerst 2009. 
30, 35, 70, 85 c. Kerstgroen 
met resp. mandje en bessen, 
engeltje, mandje en strik, strik. 

BHUTAN 
9-i-'o9. WWF*, rode panda. 
Tweemaal 20, tweemaal 
25 nu. Verschillende afbeel
dingen van Ailurus fiilgens. 
Alle zegels met pandabeeld
merk W^WF. 

BOLIVIA 
Juli 2009. Nationaal Instituut 
Gezondheidslaboratoria 100 
jaar. 
1.50 Bs. Ingang gebouw in 
La Paz. 
Aug. 2009. Educatief Insti
tuut Enrique Lindeman-B 
vijftig jaar. 
3.50 Bs. Gebouw en palm
boom. 

CANADA 
i4-9-'09. Geestelijke gezond
heid. 
'P'-i-ioc. Zon, boom en men
senfiguur. 

ifW-W CANADA 

i7-io-'o9. IJshockeyteam 
Montreal Canadiens 100 jaar. 
'P' (54 c.); velletje met drie
maal $ 3 . - . Resp. beeldmerk 
club op hockeytrui; spel
momenten met het 500ste 
doelpunt voor hun club van 
resp. Maurice Richard (1921-
2000), Jean Béliveau (1931), 
GuyLafleur(i95i). 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
25-7-'o9. Natuurreservaat 
Sanjiangyan. 
Driemaal 120 y. (samenhan
gend). Besneeuwde bergen 
van Geladandong-bergketen, 
Eling-meer, Dza Chu-rivier. 

i4-8-'o9. Markante bouw
werken, gezamenlijke 
uitgifte met Oekraïne. 
Tweemaal 120 y. (samen
hangend). Ooievaarstoren 
(China), Gouden Poort 
(Oekraïne). 

27-o8-'og. Landschap van 
Huang Long. 
Driemaal 120 y. (samenhan
gend); blok 600 y. Resp. vij
vers: Guest Welcome Ponds, 
waterval: Glittery Flying, 
meer: Muni Gully; vijvers: 
Five-color Ponds. 

9-9-'09. Nationale Biblio
theek. 
Tweemaal 120 y Opengesla
gen boeken en gebouwen van 
resp. Bibliotheekvan oude 
boeken. Nationale Biblio
theek. 

i j -g- 'og. Gedichten uit Tang
periode (618-907). 
Velletje met 120,120,120, 
120,150, 300 y. Verschillen
de gekalligrafeerde gedichten 
resp. 'Stroomafwaarts naar 
Jiangling' van Li Bai, 'Gezicht 
op berg Taishan' van Du Fu, 
'Aan een onbekende' van 
Li Shangyin, 'Kijkend naar 
de maan en denkend aan 
iemand ver weg' van Zhang 
Jiulin, 'Het lied van Pipa' van 
Bai Juyi, 'Op de ooievaarsto
ren' van Wang Zhihuan. 
i7-g-'o9. Lanzhoui-universi-
teit 100 jaar. 
120 y. Beeldmerk universiteit. 
i7-9-'o9. Politiek Raadge
vend Congres 60 jaar. 
Tweemaal 120 y. Embleem 
congres, congresgebouw. 

COMOREN 
2-3-'o9. Fauna. 
Velletje met 125,150, 225, 
300, 400, i.ooo F.; blok 3.000 
F. Verschillende bijensoorten. 
2-3-'09. Kevers. 
Velletje met 125,150, 225, 
300, 400, i.ooo F.; blok 3.000 
F. Verschillende keversoor-
ten. 
2-3-'09. Vlinders. 
Velletje met 200, 250, 350, 
450, 500, i.ooo F.; blok 
3.000 F. Verschillende vlin-
dersoorten. 
2-3-'o9. Kamelen. 
Velletje met 125,150, 225, 
300, 400, i.ooo F.; blok 3.000 
F. Resp. driemaal Camelus 
dromedarius, driemaal Ca
melus bactrianus; Camelus 
bactrianus. 

1111 
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i-7-'09. Beroemde Ameri
kanen. 
Blok 3.000 F. Acteur 
George Clooney (1961) met 
ballonmand. Op rand portret 
politicus en wetenschapper 

Benjamin Franklin (1706-
1790), lancering ruimtevaar
tuig en cowboy op paard. 

i-7-'og. Beroemde Aziaten. 
Velletje met 125,150, 225, 
300, 400, i.ooo F.; blok 3.000 
F. Portretten van resp. ruim-
tevaarder Z. Zhigang (1966), 
cellospeler Yo-Yo Ma (1955), 
L. Liu, politicus staat India 
Mahatma Ghandi (1869-
1948), basketballer Yao Min 
(1980), schaaksterT. Sachdev 
(1988); auto-ontwerper K. 
Toyoda (1869-1948) met 
auto en voetballer H. Nakata 
(1977). Op rand sumowor-
stelaarT. Akebono (1969) en 
CV. Rahman met satelliet. 

i-7- '09. Beroemde Afrika
nen. 
Velletje met 125,150, 225, 
300, 400, i.ooo F.; blok 3.000 
F. Portretten van resp. 
oud-president en Nobel
prijswinnaar N. Mandela 
(1918), emeritus aartsbis
schop en politiek activist D. 
Tutu (1931), saxofonist M. 
Dibango (1974), muzikanten 
Amadu (1954) en Mariam 
(1958), zangeres B. Fassie 
(1965-2004), musicus Yous-
sou N'Dour (1959); N. Man
dela, voetballer M. Aboutrika 
(1978). Op rand atleet K. Be-
kele (1982), schrijfster W.M. 
Maathai (1940) en satelliet. 
i - j - 'og. Beroemde Austra
liërs. 
Blok 3.000 F. Wielrenner 
Brett Aitken (1971) met op 
rand motorcoureur Try Bay-
hss (1969) en papegaai. 
i-7-'o9. Bekende treinen. 
Velletje met 125,150, 225, 
300, 400, i.ooo F; blok 
3.000 F. Resp. East Express 
(Groot-Brittannië), 500 
Serie Shinkansen (Japan), 
Indian Pacific (Australië), 
TGV (Frankrijk), Super 
Chief(VS), Trans Siberian 
(Rusland); Class52 N0.8055 
East Express (Duitsland) met 
portret art deco-glazenier 
en interieurontwerper. René 
Lalique (1860-1945). Op 
rand: North Pacific 3.1200 
(Frankrijk), SNCF Class 141R 
(Frankrijk). 

COSTARICA 
g-g-'og. Upaep*, traditionele 
spellen. 
Tweemaal 135 Cs. Kind met 
knikkers, kind met vlieger. 
Beide zegels met beeldmerk 
Upaep. 

EGYPTE 
2i-4-'09. Forum Egyptische 
post. 
150 P. Portret schrijver Yehia 
Hakki (1905-1992). 
i4-5-'09. Suzan Moebarak's 
internationale vrouwenvre
desbeweging. 
150 P. Wereldbol en embleem 
'Cyberspace Initiave'. 

i5-7-'09. Top van ongebon
den landen. 
150 P. Duif met takje. 

EQUATORIAAL GUINEE 
Mei 2007. Spoorwegmuseum 
Madrid. 
450, 550, 600, 650 F. (samen
hangend). Resp. Stoomloco
motief 242 F, diesellocomo
tief 1615, elektrolocomotief 
6101, Talgo II. 

ETHIOPIË 
24-7-'09. Bestrijding tsee-
tseevlieg. 
0.15, 0.40, 0.45, 3.- B. Resp. 
beeldmerk Pattec* met kaart 
Afrika, tseetseevlieg, tsee-
tseevlieg, landkaart met koe 
en mensenfiguur. 

iss!-tj^fffr «< 

FALKLANDEILANDEN 
ig-io-'og. Albatrossen. 
22, 27, 60, 90 p. Resp. 
Diomedea melanophrys, 
Diomedea chrysostoma, 
Phoebetria palpebrata, Dio
medea exulans. 

FIJI 
i7-2-'09. Trouwen op Fiji. 
20, 40 c , $ 1.50, 3.-. Bruids
paar van verschillende bevol
kingsgroepen resp. Chinees, 
moslims, Indiaas, Fijisch. 

FILIPPIJNEN 
27-7-'o9. Pheepoy, mascotte 
postdienst. 



/.- p. Pheepoy bezorgt 
brieven 
3i-7-'o9. Ridders van de 
Columbus-broederorde van 
de Filippijnen 50 jaar. 
7.-, 9.- P. Tweemaal stand
beeld op richter George J. 
Willmann (1897-1977) met 
beeldmerkorganisatie. 

3-8-'o9. Agrarische samen
werking met Brunei. 
7.- P. Portretten Filippijnse 
presidente Gloria Macapagal-
Arroya en sultan Haji Has-
sanal Bolkiah van Brunei met 
rijstaren. 

iS-S-'og. Gezamenlijke 
uitgifte met Singapore, brug
gen. 
Viermaal 7.- P. (samenhan
gend). Bruggen in Filip
pijnen resp. Bamban-brug, 
Marcelo Fernan-brug; in 
Singapore resp. Henderson 
Waves, Cavenagh-brug. Ook 
velletje met de vier zegels. 
i-g-'og. Stad Baguio 100 jaar. 
Viermaal 7.- P. (samenhan
gend). Herenhuis, Mines 
View-park, kathedraal, 
Kennon-weg. Ook velletje 
met de vier zegels. 

GAMBIA 
2009. Methodistenconfe
rentie. 
25.-, 35.- D. Resp. kruis en 
Gambia-rivier, kruis met 
kaart van Afrika. 
2009. 'The three Stooges'. 
Velletje met viermaal 25.- d. 
Scènes uit korte films met 
Larry Fine, Moe Howard en 
Curly Howard resp. 'Rockin' 
thru the snow' (1940) met 
pyjama's in de sneeuw, 'The 
Sitter Downers' (1937) met 
boeket bloemen, 'Violent 
is the World for Curly' als 
professoren, 'We want our 
Mummy' (1938). 
2009. VVWF*", zwarte kroon-
kraanvogel. 
Velletje met viermaal 30.- d. 
Verschillende afbeeldingen 
van Balearica pavonina. Alle 
zegels met pandabeeldmerk 
WWF. 

GHANA 
7-4-'o6. Eerste wereldkam
pioenschap voetbal 75 jaar 
geleden. 

Velletje met viermaal 
8.000 Cs.; blok 20.000 Cs. 
Resp. Italiaanse team 1938, 
spelmoment. Olympisch 
stadion Colombes, Italiaanse 
voetballer Silvio Piola (1913-
1996); Italiaanse team 1938. 
7-4-'o6. Rotary International 
100 jaar. 
Driemaal 10.000 Cs. Dorps-
pomp, bouw van loods, 
planten van bomen. 
7-4-'o6. 2ooste Sterfdag 
Friedrich von Schiller (1759-
1805). 
Driemaal 11.000 Cs. (samen
hangend); Blok 20.000 Cs. 
Resp. Portret Duitse dichter, 
geboortehuis in Marbach am 
Neckar, componist lohannes 
Brahms (1833-1897); Brahms 
met Schiller en schrijfveer. 
28-8-'o6. Overdruk zegels 
apen 1994 (Yvert 1576-1579). 
Viermaal 2.000 Cs. Cercopi-
thecus diana resp. wijfje met 
jong, op tak, etend op tak, 
kop. Alle zegels met panda
beeldmerk WWF*. 

28-8-'o6. Overdruk zegels 
FAO 1995 (Yvert 1786-1790). 
Vijfmaal 2.000 Cs. Drogen 
van vis, visvangst met fuiken, 
ploeg met ossen, bananen-
oogst, planten bomen. 
28-8-'o6. Overdruk zegels 
antilopen 1994 (Yvert 1668-
1673). 
Vijfmaal 3.000 Cs. Sylvicapra 
grimmia, Cephalophus 
rutilatus, Cephalophus 
sylvicultor, Cephalophus 
ogilbyi, Cephalophus dorsa-
lis, Cephalophus jentinki. 

28-8-'o6. Overdruk zegels 
Rode Kruis 1995 (Yvert 1699-
1701). 
Driemaal 4.000 Cs. Trans
port zieke, hulpverleenster 
en kinderen, opbouw tent. 
28-8-'o6. Overdruk zegels 
ICAO 1994 (Yvert 1688-1690). 
Driemaal 4.500 Cs.; driemaal 
6.000 Cs. Beeldmerk en resp. 
controletoren, radarscherm, 
vertrekkend toestel DC 10-30; 
zelfde afbeeldingen. 
28-8-'o6. Overdruk zegels 
vruchtbaarheidsbeelden 1995 
(Yvert 1691-1698). 
Achtmaal 5.000 Cs. Beelden 
van verschillende stammen. 

GUINEE 
6-ii-'o6. Padvinders en 
zeeschildpadden. 
4.500, 7.500 F. Padvinder 
en resp. Chelonia mydas, 
Caretta caretta. Ook blokken 
van beide zegels en velletje 
met beide zegels. 
6-ii-'o6. Padvinders en 
vogels. 
4.500, 7.500 F. Padvinder en 
resp. Estrilda troglodytes, 

Lamprotornis pupureus. Ook 
blokken van beide zegels en 
velletje met beide zegels. 

6-ii-'o6. Padvinders en 
zoogdieren. 
4.500, 7.500 F. Padvinder en 
resp. Taurotragus eurycerus, 
Panthera leo. Ook blokken 
van beide zegels en velletje 
met beide zegels. 
6-ii-'o6. Padvinders en 
katachtigen. 
4.500, 7500 F. Padvinder en 
resp. Fehs serval. Caracal 
caracal. Ook blokken van 
beide zegels en velletje met 
beide zegels. 
6-ii-'o6. Padvinders en 
honden. 
4.500, 7.500 F. Padvinder en 
resp. basenji, boerboel. Ook 
blokken van beide zegels en 
velletje met beide zegels. 
6-ii-'o6. Padvinders en 
tandwalvissen. 
4.500, 7.500 F. Padvinder en 
resp. Orcinus orca, Stenella 
attenuata. Ook blokken van 
beide zegels en velletje met 
beide zegels. 
6-ii-'o6. Padvinders en 
tafeltennis. 
4.500, 7.500 F. Tweemaal 
padvinder speelt tafelten
nis. Ook blokken van beide 
zegels en velletje met beide 
zegels. 
6-ii-'o6. Padvinders en 
schaken. 
4.500, 7.500 F. Padvin
ders spelen schaak, resp. 
Masai-schaakspel, Keniaans 
schaakspel. Ook blokken van 
beide zegels en velletje met 
beide zegels. 
6-ii-'o6. Padvinders en astro
nomie. 
4.500, 7.500 F. Resp. Padvin
der en resp. zonsverduiste
ring, maansonde 'Smart i'. 
Ook blokken van beide 
zegels en velletje met beide 
zegels. 
6-ii-'o6. Padvinders en 
mineralen. 
4.500, 7.500 F. Padvinder 
met resp. gedolven goud, 
bauxiet. Ook blokken van 
beide zegels en velletje met 
beide zegels. 
6-ii-'o6. Padvinders en pad
destoelen. 
4.500, 7.500 F. Padvinders 
en resp. Lactarius delicio-
sus, Clitocybe gibba. Ook 
blokken van beide zegels en 
velletje met beide zegels. 

HONGKONG 
i7-9-'o9. Douane- en accijn-
zendienst 100 jaar. 
$ 1.40, 2.40, 3.-, 5.-. Resp. 
Douanebeambten met speur
hond, vrachtwagen metX-ray 
scansysteem, patrouillesche-
pen, beambten. 

INDIA 
3-9-'og. Uttam Kumar (1926-
1980). 
5.- R. Portret Bengaalse 
acteur. 
9-g-'09. Heilig Hart-school 
in Chennai. 
5.- R. Gebouw en stand
beeld. 

INDONESIË 
30-7-'o9. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Philakorea 2009. 
Blok 10.000 r. Chinese 
waaier en bloemen. Op rand 
beeldmerk tentoonstelling en 
bloemen. 

i7-8-'09. Provinciale emble
men. 
Elfmaal 2.500 r. Locale 
gebouwen met provincie-
wapens. Resp. Bauten, 
Jawa Timur, Kalimantan 
Tengah, Kalimantan Timur, 
Kepulauan Riau, Lampung, 
Nusa Tengara Timur, Papua 
Barat, Sulawesi Tengah, 
Sulawesi Tenggara, Sumatera 
Selatan. Ook velletje met 
de elf waarden en label met 
Indonesische vlag. 

ISRAËL 
26-ii-'o9. Gezamenlijke uit
gifte met Roemenië, liddisch 
theater in lasi (Roemenië). 
NIS 4.60. Toneelpodium met 
spelers. 

26-ii-'09. Diepzeeduiken. 
NIS 2.40, 2.40, 3.60, 5.-. 
Duiker met resp. beeldjes, 
aardewerk kruiken, wapens, 
ankers. 

26-ii-'o9. Vuurtorens. 
NIS4.60, 6.70, 8.80, Vuur
torens van resp. laffa met 
grote roeiboot, Tel Aviv met 
mensen in zee, Ashdod met 
containerschip. 

26-ii-'o9. Frankeerzegels, 
vruchten. 
'Inland letter rate' (NIS 1.60). 
Avocado's, granaatappels, 
sinaasappels, druiven, citroe
nen. Zelfklevende zegels uit
gegeven in postzegelboekje. 

JAMAICA 
25-9-'og. lOoste Geboorte
dag George Headley (1909-
1983)-
$ 10,30, 200; blok $ 250. 
Resp. portret Jamaicaanse 
cricketspeler, actiebeeld, 
standbeeld; standbeeld 
met doorlopend beeld van 
stadion. 

GEORGE HEADLEY 1909-1983t 

\v. 

JAPAN 
i-io-'o8. Reizen in Japan. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Tweemaal Kiyomidzudera-
tempel (doorlopend beeld), 
tweemaal met bloemen 
gedecoreerde muren van 
Chishaku-tempel (doorlo
pend beeld), Kodai-tempel 
(doorlopend beeld), trappen 
van Sannei Hill, Yasaka-
pagode, leerling geisha, 
Kamo-rivier. Op rand deel 
van regionale landkaart. 

2i-ii-'o8. Chinees Nieuw
jaar, jaar van de os'^*. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Kalligrafieën van Nakamura 
Unryu, Seki Masato, Akahira 
Taisho, Nakai Shiro, Watana-
be Bokusen, Ando Hoson, 
Taoka Seido, Nakahara 
Boshu, Murano Taisen, 
Kobayashi Hogyu. 
i-i2-'o8. Prefecturen en 
bloemen. 
Vijfmaal 50 yen (samen
hangend); vijfmaal 80 yen 
(samenhangend). Narcissus 
tazetta var. chensis uit pre
fectuur Fukui, Prunus mume 
uit Wakayama, Petasites 
japonicus uit Akita, Prunus 



mume uit Fukuoka, Prunus 
itosakura uit Kyoto; andere 
afbeeldingen van dezelfde 
bloemen. 
i8-i2-'o8. Prefectuur Shima-
ne, 60 jaar lokale autonomie. 
Velletje met vijfmaal 80 yen. 
Boompioen (Peonia suffruti-
cosa), grazend paard op kust 
van Kuniga, Matsue-kasteel, 
gebouwen in Tsuwano, 
bronzen klok. 

JORDANIË 
i-3-'og. Arabische koffie. 
400, 600, 800, i.ooo fUs. Ver
schillende benodigdheden 
voor het zetten van Arabische 
koffie. 

KAAPVERDIË 
2008. Ambulante beroepen. 
30.-, 40.-, 50.-, 100.- e. Resp. 
schoenpoetser, broodver
koopster met kmd, visver-
koopster, melkverkoper. 
2008. Gerechten. 
10.-, 20.-, 60.-, IOC.-e. 
Cozido: stoofschotel met 
groenten en vlees, Xerém: 
schotel van maïs en varkens
vlees, Trotxida: gerecht van 
gedopte bonen met eieren 
en honing, Couscous met 
honing. 
2g-4-'o8. Stad Praia 150 jaar. 
Blok 200.- e. Landkaart met 
op rand stadsbeeld. 
Nov. 2008. Roofvogels. 
5.-, 20.-, 40.-, 60.- e. Resp. 
Buteo bannermani, Filili 
falcotinnuncullus, Pandion 
haliaetus, Falco peregrinus 
madeus. 

i5-i2-'o8. Aanwezigheid 
Vredescorps 20 jaar. 
60.- e. Vlag met duif, land
kaart en mensen. 

2008. Louis de Cadamosto 
(1432-1488), ontdekker van 
Kaap Verdiè. 
16.-, 44.-, 60.-, 100.- e. Resp. 
schip met portret, schip, 
portret, portret, 
jan 2009. 20oste Geboorte
dag Louis Braille (1809-
1852). 
Viermaal 60.- e. Man met 
stok, spelende kinderen, man 

met blindengeleidehond, 
handen met deel brailleal-
fabet. 

KAZACHSTAN 
2-9-'o9.125ste Geboortedag 
Kenen Azerbaev (1884-1976). 
120.-1. Portret van schrijver, 
dichter en zanger. 

8-9-'o9. looste Geboortedag 
GarifoUa Kurmangaliyev. 
1801. Portret operazanger. 

KIRGIZIË 
22-8-'o9.125ste Geboorte
dag Barpy Alykulov (1884-
1949)-
16.- s. Portret dichter. 

KOREA NOORD 
2008. Moran Hill. 
3, 45,100,135 w. (samen
hangend in blok van vier). 
Verschillende afbeeldingen 
met bloeiende bomen, ge
bouwen in tuin en brug. 
2008. Verplicht middelbaar 
onderwijs 60 jaar. 
12 w. Jongen met computer, 
meisje met microscoop, 
basketbalspelers. 
2008. Chon-meer op Paektu-
berg. 
Blok 135 w. Vis. 

2008. Volksgebruiken, 
meubels. 
50, 70,120,170 w. Resp. 
bureau en lamp, kleine tafel, 
kistje en oorbellen, grote kist 
en oorbellen. 
2008. Posters volksleger. 
12, 85 w. soldaat met geweer 
en vlag, vrouw met graan en 
silhouet van fabriek. 
2008. Ulmil-paviljoen. 
Blok 85 w.(drie dimensionaal 
beeld). Paviljoen, met op 
rand doorlopend beeld van 
tuin in bloei. 
i-i-'o9. Nieuwjaar. 
3 w. Gebouw en ruiterstand
beeld. 
i4-i-'09. Stichting van Rode 
Garde van Plattelandswer-
kers. 
12 w.; Blok 160 w. Resp. ge
wapende man en vrouw met 
stadsbeeld; gardisten. 
25-i-'o9. Volksspelen. 
3,120 w. Resp. touwtrekken 
en hond, jongens spelen 
spel. 
i6-2-'09. Verjaardag Kim 
Jong II, bloemen. 
3,12,120,120 w. Resp. 
Crinum bracteutum, Begonia 
CU. Irene Nuss, Callistemon 
phoeniceus, Plumeria rubra. 

i9-2-'09. Proclamatie van 
programma om maatschap
pij in te richten naar Noord-

Koreaans model. 
Blok 170 w. Kim II Jong II 
met proclamatie. 
i9-2-'o9. Gezamenlijk hoofd
artikel Noord-Koreaanse 
kranten. 
Velletje met 3,170 w.; velletje 
met 12,100 w.; velletje met 
30,120 w.; velletje met twee
maal 100 w. Resp. hand met 
toorts en ruiterstandbeeld, 
gesmolten vloeistof stroomt 
uit emmer; koren en land
schap, muziekinstrumenten; 
hand met geweer, twee 
soldaten en vlag; landkaart, 
hand op projectiel. 
25-2-'o9. Wereldpostze-
geltentoonstelling 2009 in 
China. 
Velletje met 3,100 w.; vel
letje met 12, 90 w.; velletje 
met 3,12, go, 100 w. Resp. 
verschillende afbeeldingen 
van pioenen; paard, gebouw; 
voorgaande afbeeldingen. 
2-7-'o9. Monumentale 
gebouwen. 
12 w., velletje met 3,12, 70, 
90,150 w. Resp. bibliotheek 
Kim Chaek-universiteit, 
Pyongyang-theater, Taedong-
mun-cinema, Chongryu-res-
taurant, Okryu-restaurant. 

LIBERIA 
2009. Wereldpostzegelten-
toonstelling 200g in China, 
kunst. 
Velletje met viermaal $ 35.-. 
Decoratieve gedenkplaat (770-
476 V.C.), bronzen vat (206 
V.C.-8), kruik met bloemmo
tief (1279-1368), tors van een 
Boeddha (6i8-go7). 

H I N A 

LIBIË 
ig-ö-'og. Omar Bongo Ondi-
mea (1935-2009). 
750 Dh. Portret van overle
den Gabonese president met 
kaart Afrika. 

MACAU 
i-io-'og. Volksrepubliek 
China 60 jaar. 
1.50, 2.50, 3.50, 4.- ptcs.; 
blok 10.- ptcs. Lampen met 
resp. versierde poort, leger
voertuig, jeugdige gymnas-
ten, Chinese vlag; lampen 
met poort en Chinese vlag. 

MALAWI 
30-9-'o9. WWF*, vogels. 
Viermaal go K. Verschillende 
afbeeldingen van Agapor
nis lilianae. Alle zegels met 
pandabeeldmerk WWF. 

MALEISIË 
3i-8-'o9. Een verenigd Malei
sië is sterk. 
30; 30; 30; 30; 30 sen; 
blok 5.- RM. Resp. cijfer i 
metvlagmotief en landkaart; 
poppetjes rondom hart met 
vlagmotief; poppetjes met 
gloeilamp; poppetjes met 
computer, antenne, micros
coop en silhouet van Kuala 
Lumpur met op achtergrond 
wereldkaart; poppetjes met 
voorzittershamer en toren
flat; poppetjes rondom groot 
cijfer I metvlagmotief. Op 
rand silhouet Kuala Lumpur. 

3-9-'o9. Onderzeeboot-
dienst. 
30, 50, 50 sen (samenhan
gend). Vlag en beeldmerk 
organisatie met resp. 
tekening van schip, tweemaal 
onderzeeboot op zee. 

g-g-'og. Energiezuinige 
gebouwen. 
30, 50 sen, I.- mvi. Over
heidsgebouwen resp. 'Green 
Energy Office', 'Low Energy 
Office', 'Diamond Building'. 

MARSHALLEILANDEN 
•3"7"'°9- Heteluchtballon-
nen. 
Vijfmaal $ 0.44 (samen
hangend). Ballonnen resp. 
Montgolfier (1783), Intrepid 
(1861), Explorer II (1935), 
Double Eagle (ig78), heden
daagse ballon. 

22-7-'o9. Zonsverduistering 
bij Marshalleilanden. 
Vijfmaal $ 0.44 (samenhan
gend). Verschillende fasen 
van zonsverduistering. 
ö-S-'og. Stoomlocomotieven 
uit ige eeuw. 
Zesmaal $ 0.44 (samenhan
gend). Resp. Samson (ig38). 
Best Friend of Charleston 
(1830), John Buil (1831), 
Gowen & Marx (183g), Stour
bridge Lion (182g), Brother 
Jonathan (1832). 
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i-g-'og. Cultuur Marshallei
landen, VIL 
Vijfmaal $ 0.44 (samen
hangend). Fijnstampen 
pijlwortel (1920), boten in 
lagune (igig), familieportret 

voor houten huis met palm
bladerdak (igo4), man met 
visval (igi3), vrouwen maken 
manden (1917). 

MICRONESIË 
y-y-'og. Michael Jackson 
(1958-2009). 
Twee velletjes met elk twee
maal 28 en tweemaal 75 c. 
Verschillende afbeeldingen 
van popzanger. 

MONGOLIË 
23-4-'o9. Pioenen. 
700 T. Schilderij met pioe
nen. 

NAMIBIË 
2i-8-'09. Hogere Duitse 
privéschool, 100 jaar. 
$ 4.60 Mensen vormen letter 
DHPS* en getal 100. 

NAURU 
3-9-'o9. Marineluchtvaart 
100 jaar. 
Viermaal $ 1.50; blok $ 3.-. 
Vliegtuigen resp. Avro 504A, 
Fairey Flycatcher, de Havi-
land Sea Vixen, Short Folder; 
Grumman Avenger met op 
rand vliegdekschip. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
20-7-'09. Vogels. 
Velletje met 500, i.ooo c. 
Resp. Celeus undatus, lodop-
leura fiisca. 

20-8-'09. Nationale biblio
theek 60 jaar. 
185, 300 c. Resp. kind leest 
boek, vrouw met boek. 

ji-S-'og. Zeilschepen. 
I, 2, 3, 4, 5, 80, 220, 275, 
385,475.500.750 c. 
Verschillende afbeeldingen 
van zeilschepen uit diverse 
landen door de eeuwen heen. 

NEPAL 
i4-9-'o9. Lumbini, geboorte
plaats Buddha. 
Vijfmaal 10.- R. (samen
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van plaats op 
werelderfgoedlijst Unesco*. 
Resp. markeersteen en beeld
houwwerk, heilige vijver, 
Ashokan-pilaar, monumen
ten van Lumbini, Mayadevi-
tempel. 



i49'o9. Bureau auditeur
generaal 50 jaar. 
5. R. Schrijvende hand en 
beeldmerk. 
i49'og. Trihuvanuniversi
teit50jaar. 
5. R. Beeldmerk en gebouw. 
i49'o9. 50 Jaar gezinsplan
ning in Nepal. 
I. R. Gezin en beeldmerk. 

NIEUWCALEDONIË 
78'o9. Aanvulling frankeer
serie, vogels. 
500 F. Rhynochetos jubatis 
(hologram). 

NIEUWZEELAND 
79'09. Kiwizegels. 
Tienmaal 'KiwiStamp'. 
Strand met cricketwicket 
en bal, hart van kiwivrucht, 
aanduidingsbord langs 
hoofdweg nummer i, 
windmolen met man en pa
raplu, grasmaaier, caravan, 
muurornamenten, 'fish and 
chips', ijzerdraad met hek en 
jasje, worsqe op vork. 

7io'o9. Kerst, I. 
50 c, $ 2.30, 2.80. Zegels 
ontworpen door schoolkin
deren resp. Pohutukawa
boom (Metrosideros excelsa) 
en ligstoel, vogel, kerstboom 
en poppetje. 

7io'og. Kerst, II. 
50 c, $ I., 1.80. ( 50 c. en 
$ 1.80 ook zelfklevend). 
Resp. drie herders met 
dieren, Maria met Joseph 
en Jezus, drie Wijzen uit het 
Oosten. 
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i6io'o9. Postzegeltentoon
stelling Timpex m Timaru. 
Velletje met 50 c., $ i., 
2.50. Zegels Edmund Hillary 
(19192008), eerder uitgege
ven op 5ii'o8. Resp. por
tret, met sherpa op Mount 
Everest, verheven in Orde van 
de Kousenband. 

754 NIUE 
i49'09. Frankeerzegels. 
10, 20, 30, 50 c , $ I., 1.20, 
1.40,1.70, 2., 3., 5.. 
Resp. kokospalm, zons
ondergang met bootjes, 
bultrugwalvis (Megaptera 

novaeangliae), regenboog 
boven regenwoud, strand 
bij Hio, rotsen aan kust bij 
Talava, waterpoelen bij Limu, 
kalksteengrotten, snorke
laars, panoramisch beeld van 
kustlijn met palmbomen, 
grotten van Liku. Alle zegels 
met beeldmerk toerismebu
reau Niue. 

NORFOLKEILAND 
i88'09. Vogels. 
0.15, 0.55 c , $ 1.40, 2.05. 
Resp. Rhipidura fuligi
nosa, Petroica multicolor, 
Pachycephala pectoralis, 
Todiramphus sanctus. 

igg'og. 30 Jaar zelfbestuur. 
$ 10.. Handen, mensen, 
voorzittershamer, vlag. 

OEZBEKISTAN 
i78'o9. Hoofdstad Tash
kent 2200 jaar. 
Velletje met 310, 310, 
350, 350, 620, 620, 750, 
750 (S). Resp. vergaderzaal 
wetgevend macht, senaats
gebouw, internationaal 
zakencentrum, historisch 
museum, Turkistonpaleis, 
koranschool, museum, land
kaart. Op rand: doorlopende 
landkaart, kamelenkaravaan, 
koran, beeldmerk jubileum
viering. 

OJVIAN 
4io'o8. Voetbaltoernooi 
Arabische Golfcup. 
100 b. Nummer 19 met voet
bal en speelveld. 
i8ii'o8. Nationale dag. 
200 b. Portret van sultan. 
2ii2'o8. Arabische dag van 
de post. 

Velletje met tweemaal 200 b. 
Beeldmerk met resp. duif, 
kamelenkaravaan. 
29i2'og. 29ste Zitting Hoge 
Raad samenwerkingsver
band Golfstaten. 
100, 300 b. Resp. vlag
gen, zes regeringsleiders 
van aangesloten landen en 
landkaart. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
gg'og. Vulkanen. 
85 t., 3., 3.70, 6.K; vel
letje met 85 t., 3., 3.70, 
6. K; blok 10. K. Resp. Mt. 
Vulcano, Mt. Tarvurvur, Mt. 
Bagana, Malam Island; Mt. 
Tarvurvur, Malam Island, Mt. 
Tarvarvur, Mt. Ulawun; Mt. 
Tarvurvur. 

7io'o9. Palmolie. 
85 t., 3., 3.70, 6. K; velletje 
met 85 t., 3., 3.70, 6. K; 
blok IC K. Resp. vruchten 
van palmboom (Elaeis guin
eensis), plantage, trossen 
vruchten, oogst en transport 
met vrachtwagen; irrigatie 
plantage, trossen vruchten, 
losse vruchten, fabriek; hand 
met vruchten. 

PERU 
304'og. Staatsuniversiteit 
van centraal Peru in Huan
cayo 50 jaar. 
2. S. Universiteitsgebouw 
en wapen. 
304'og. Boek 'Coraentarios 
de los Incas' 400 jaar. 
2., 2. S. Titelblad boek, 
portret schrijver Garcilaso 
Inca de la Vega (15391616). 
4"5''o9 Zeldzame dieren. 
Viermaal 7.50 S. (samen
hangend met tussenveld). 
Blastocerus dichotomus 
(hert), Pelecanoides garnoti 
(vogel), Podocnemis expansa 
(schildpad), Crax unicornus 
(vogel). Ook velletje met de 
vier zegels. 

85'o9. Munten. 
Velletje met tweemaal 3. S. 
Zilvermunten van 8 reales uit 
1826 resp. voor en achter
zijde. 

ii5'o9. Volkskunst. 
Driemaal 6.50 S. Stierenfi
guur uit Pucara, reisaltaar uit 
Ayacucho, textielkunst uit 
Cusco. 
i55'09. Peruaanse 
naakthond. 
Blok 7. S. Hond, met op 
rand beschrijving. 
i5'5''°9 Kreeftachtigen. 
Viermaal 10. S. (samenhan
gend in blok met doorlopend 
beeld en sierveld). Farfan
tepenaeus californiensis, 
Siconia aliaffinis, Ucides oc
cidentalis, Palinurus elephas. 

zij'og. District Santiago de 
Curco 80 jaar. 
5.50 S. Stadstoren en poort. 
225'o9. Marine onderzee
ërs. 
Tweemaal 2.50 S. (samen
hangend). 'Pisagua', 'Arica' 

245'o9. Cusco 25 jaar op 
lijst werelderfgoed Unesco*. 
2.50 S. Jezuïetenkerk. 
295'o9. Hogeschool voor 
Tandheelkunde 45 jaar. 
2. S. Monden en beeldmerk 
school. 

PITCAIRNEILANDEN 
ïóS'og. Libelles. 
$ 2.50, 4.. Tweemaal Pantala 
flavescens. Ook velletje in 
libellevorm met beide zegels. 
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POLYNESIË 
iig'og. Duiken. 
70,100,140 F. Resp. duikers 
en vis, zeeschildpad (Che
lonia mydas), walvis (Me
gaptera novaengliae). Ook 
velletje met de drie zegels. 

QATAR 
38'o9. Al Qods (Jeruza
lem), hoofdstad van de 
Arabische cultuur. 
I. R. Beeldmerk organisatie 
evenement. 

SAUDI ARABIË 
23g'o9. Opening interna
tionale universiteit. 
2 R; blok 5 R. Koning 
Abdulla Bin Abdul Aziz met 
gebouwen en beeldmerk 
universiteit; idem. 

SIERRA LEONE 
2009. Amerikaans basketbal 
'All Star Game 2009'. 
Twee velletjes met twaalf
maal 1.250 Le. Resp. spelers 
uit het westen: Chauncey 
Billups, Kobe Bryant, Tim 
Duncan, Pau Gasöl, Yao 
Ming, Dirk Nowitzki, 
Shaquille O'Neal, Tony 
Parker, Chris Paul, Brandon 
Roy, Amar'e Stoudemayer, 
David West; spelers uit het 
oosten: Ray Allen, Kevin 
Garnett, Danny Granger, De
vin Harris, Dwight Howard, 
Allen Iverson, LeBron James, 
Joe Johnson, Rashard Lewis, 
Paul Pierce, Dwayane Wade, 
Mo Williams. 
2009. 20oste Geboortedag 
Georg Friedrich Händel 
(16851729). 
Velletje met zesmaal 2.500 Le. 
Geboorteplaats Halle, 
Foundlingziekenhuis waar 
Handel concerten dirigeerde, 
portret, Ranelaghtuinen 
waar muziek van Handel 
werd uitgevoerd, marmeren 
standbeeld met lier, scène uit 
opera Flavio. Op rand portret 
en muziekstuk. 

2009. Amerikaanse presiden
ten Lincoln en Obama. 
Velletje met viermaal 
3.000 Le. Lincoln legt eed 
af Obama's beëdiging als 
president, Obama's hand op 
de bijbel, bijbel. 
2009. Wereldpostzegelten
toonstelling 2009 in China. 
Twee velletje met viermaal 
1.500 Le. Resp. gebouwen 
in Beijing, Dalian, provincie 
Shaanxi, Beijing; kunst van 
Chang Daichien: 'Landschap 
van Yangshuo', 'Scholier 
kijkt naar Pruimenbloesem', 
'De Gouden Top van Berg 
Emei', 'Lotusbloemen na 
Regen'. 

A 



ST. HELENA 
ig'og. Kerst 2009. 
15, 25, 40 p, £ 1.60. Resp. 
kerstman en kinderen met 
kerstmutsen, kerstspel in 
kerk, verlichte kerk, feeste
lijke straatverlichting. 

THAILAND 
gg'og. Provinciale beeld
merken, IV. 
Velletje met tienmaal 3. B. 
(ronde zegels). Phuket, Maha 
Sarakam, Mukdaharn, Mae 
Hong Son, Yasothon, Yala, 
Roi Et, Ranong, Rayong, 
Ratchaburi. Op rand olifan
ten. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
239'og. Eendenjacht. 
€ 1.50. lager met hond en 
eenden. 

SURINAME 
87'o9. Vissen. 
'Z', SR$ 1.25,1.50, 2., 2.50, 
3., 3.50,4., 5.75,6., 7., 
7.50. Resp. 
Cephalopholis Miniata, 
Epinephelus Fasciatus, 
Pomacanthus Xanthocepha
lus, Anampses Meleagrides, 
Chaetodon Bennetti, Cephal
opholis Argus, Chaetodon 
Xanthocephalus, Scarus 
Frenatus, Priacanthus Ham
rur, Cephalopholis Polieni, 
Pomacanthus Semicircula
tus, Ostracion Cubicus. 

lóg'og. Upaep*, spellen. 
SR$ 8., 15.; velletje met 
SR$ IC, 12.. Resp. knik
keren, hoepelen; hoelahoep, 
vijfsteentje. Alle zegels met 
beeldmerk Upaep. 

SYRIË 
27i2'o8. Bomendag. 
£ 17. Crataegus oxyacantha. 

TAIWAN. 
59'o9. Olympische Spelen 
voor gehoorgestoorden 2009 
in Taipeh. 
NT$ 5., 25.. Resp. badmin
ton en hardlopen, teakwondo 
en tennis. Beide zegels met 
beeldmerk organisatie. 

i4io'o9. Bloemen, II. 
NT$ I., 2.50,10., 32.. 
Resp. Calliandra emarginata, 
Bombax Ceiba, Delonix 
regia, Spatodea campanulata. 
^ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i ■■■ 
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iio'og. Nationale lelecom
municatie Commissie. 
3. B. Wereldbol en kaart 
Thailand, beeldmerk com
missie en man met telefoon 
en computerscherm. 
7io'o9. Koninklijke 
koetsen. 
Viermaal 3. B. Verschillende 
koetsen. Ook velletje met de 
vier zegels. 
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gio'og. Internationale week 
brieven schrijven. 
Viermaal 3. B. Verschillende 
gouden vazen en schalen. 
Ook velletje met de vier 
zegels. 

TRISTAN DA CUNHA 
zSg'og. Tradities. 
25. 35> 70 P. £ i6° Resp. 
Schapen scheren, ratten 
vangen met hond op 'Rat
ting Day', grote zeilboten, 
mensen met masker tijdens 
oudejaarsnacht. 

TUVALU 
77'o9. Michael Jackson 
(19582009). 
Twee velletjes met elk vier
maal $ 1.30. Verschillende 
afbeeldingen van popzanger. 
i37'o9. Presidentsfamilie 
Verenigde Staten. 
Velletje met viermaal $ 1.30. 
Michelle Obama, Barack 
Obama, president met hond 
Bo, gezin met hond. 

URUGUAY 
3i8'0Q. 20oste Geboorte
dag Charles Darwin (1809
1882). 
$ 12, 37 (samenhangend). 
Portret natuurkundige en 
bioloog met ontwikkeling 
van aap tot mens, zeilschip 
Beagle. 

log'og. Frankeerzegel. 
$ I. Brievenbus. 
249'o9. Spinnen. 
Tweemaal $ 12 (samenhan
gend). Twee verschillende 
afbeeldingen van Allocosa 
brasihensis. 

VIETNAM 
ig'og. Siervissen. 
2.000, 3.000, 6.500, 
10.000 d; blok 14.500 d. 
Resp. Botia macracanthus, 
Trichopsis pumila, Cynole
bias elongatus, Centropyge 
flavissima; Scleropagus for
mosus met doorlopend beeld 
op rand. 
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WALLIS EN FUTUNA 
306'09. Chinees Nieuwjaar, 
jaar van de os**. 
95 F. Ossen met palmbomen. 

ZIMBABWE 
zoi'og. Olympische Spelen 
Peking 2008. 
'Z', 'A', 'E', 'R'. Resp. Olym
pisch zwembad, stadion, 
buitenzwembad, medailles 
gewonnen door zwemster 
Kirsten Coventry met natio
nale vlag. 

zjö'og. Wilde dieren 'The 
Big Five'. 
'Zs', 'Zb', 'A', 'A', 'E', 'R'. 
Resp. neushoorn, luipaard, 
buffel, leeuw, olifant, alle vijf 
dieren. 
48'09. Nationale helden. 
'Zs', 'Zb', 'A', 'E', 'R'. 
Resp. landbouwvoorman 
Garikayi Hlomayi (1937
1996), vrijheidsstrijder en 
legerleider Vitalis Musunwa 
Gava Zvincashe (19432009), 
nationalist en minister 
George Bodzo Nyandoro 
(19261994), politicus Border 
'Madzibaba'Gezi (1964
2001), vakbondsman Seugant 
Masotsha Ndlovu (1890
1982). 

ZUIDAFRIKA 
59'o8. Wereldkampioen
schap voetbal 2010. 
'Airmail Small Letter'. Sup
porter met mascottes. 

ICAO 
Pattec 

Sepac 

*: Gebruikte afkortingen: 
DHPS Deutsche Höhere Privat Schule 

International Civil Aviation Organisation 
Pan African Tsetse & Trypanosomiasis Eradication 
Campaign 
Small European Postal Administrations Cooperation 

Unesco United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization 

Upaep Union Postal de las Americas y Portugal 
UPU Universele Post Unie 
WWF World Wildlife Fund 

**: Chinese dierenriem (zodiak): 26i'o9 tot i42'io Jaar van 
de os/bufifel/stier. 

BELGISCHE MODE IN POSTZEGELS 

De (Belgische) Post heeft 
haar emissieprogramma voor 
2010 bekend gemaakt tijdens 
een spectaculaire presenta
tie in Brussel. Doordat vele 
ontwerpers en onderwerpen 
het licht zagen, is het een 
uiterst gevarieerd geheel 
geworden. Op vallend 
hierbij de Belgische mode die 

origineel wordt weergege
ven door ontwerpoer Tom 
Hautekiet. Vicepremier van 
België Steven Vanackere vindt 
postzegels nog steeds erg 
belangrijk voor zijn verdeelde 
natie. 'Het zijn de ambassa
deurtjes van ons land die veel 
nuttig werk verrichten.' 

M n n C DIT IS BELGISCH 



# SAMENS TELLING; JEFFREY GROENEVELD, 
PURMEREND  REACTIES EN TIPS: 
JEFFREYGROENEVELD(ii)HETNET.NL 

1989 , EEN HISTORISCH JAAR 

De postdiensten van 
Hongarije, Oostenrijk en 
Duitsland markeren met 
een gemeenschappelijke 
uitgifte de historische 
opening van de grens 
tussen het Oostblok en 
het vrije westen nu 20 
jaar geleden (i, 2, 3), We 
schrijven het jaar 1989 
en toch nog onverwacht 
valt het ene na het andere 
communistische regime. 
Het IJzeren Gordijn dat 
sinds het eind van de 
jaren veertig Europa in 
tweeën had gedeeld, 
werd opgetrokken en aan 
decennia van onderdruk
king kwam een einde. 

Hervormingen 
In de SovjetUnie was 
in 1986 Michael Gor
batsjov aan het bewind 
gekomen. Hij had nog 
deel uit gemaakt van het 
Sovjetregime oude stijl, 
maar zette voorzichtig 

hervormingen in, die 
de SovjetUnie moes
ten redden. Gorbatsjov 
besefte namelijk, dat het 
land economisch aan 
de grond zat. Hij voerde 
een politiek van politieke 
openheid (glasnost) en 
geleidelijke overgang 
naar een vrije economie 
(perestrojka) (4). Tevens 
onderhandelde hij met 
het Westen over reductie 
van het wapenarsenaal 
(5). Het leidde uiteindelijk 
tot het einde van het Sov
jet imperium, dat sinds 
de Tweede Wereldoorlog 
OostEuropa in zijn greep 
had gehouden. 

Utopie 
Na tientallen jaren van 
onderdrukking snak
ten de volkeren van 
OostEuropa naar vrij
heid. Slechts weinigen 
konden bevroeden, dat 
die vrijheid zeer nabij 

was. Nog in 1988 was 
op grote schaal en met 
veel machtsvertoon het 
veertigjarig bestaan van 
de DDR. gevierd. Berlijn 
was een gedeelde stad, 
waarin de Muur stond die 
de twee stadshelften van 
elkaar scheidde (6). Bij 
een bezoek in 1987 had de 
toenmalige Amerikaanse 
president Reagan (7) 
een oproep gedaan aan 
Gorbatsjov om de Muur te 
slopen. Slechts weinigen 
geloofden, dat ze dat ooit 
nog zouden meemaken. 

Vrije verkiezingen 
De ontwikkelingen 
kregen echter hun eigen 
dynamiek. In december 
1988 kondigde Gorbatsjov 
de terugtrekking aan van 
50.000 soldaten uit de 
diverse Oostbloklanden. 
Het was een signaal, dat 
in die landen niet werd 
misverstaan. In Polen, 
waar al begin jaren tach
tig de vakbond Solidariteit 
een poging had gedaan 

om de macht van de 
communistische partij te 
breken, vonden op 4 juni 
1989 vrije verkiezingen 
plaats. Deze waren afge
dwongen door de vak
bond Solidariteit (8), die 
een reeks van stakingen 
en protesten had georga
niseerd. De communisten 
leiden grote verliezen en 
in augustus was de eerste 
democratisch gekozen 
regering een feit. In 1990 
werd Lech Walf sa (9), 
de vakbondsleider die 
als grote tegenstander 
van het communistische 
regime in de gevangenis 
had gezeten, de eerste 
president van het vrije Po
len. In Hongarije had men 
in april 1989 al besloten te 
stoppen met het onder
houden van de kostbare 
grensversperringen. Op 
27 juni ontmoetten de 
premiers van Hongarije 
en Oostenrijk elkaar op de 
grens bij Sopron om daar 
symbolisch het IJzeren 
Gordijn door te knippen 

(10). In oktober werd de 
Volksrepubliek Hongarije 
opgeheven en was de 
Republiek Hongarije een 
feit(11). 

Communicatiefout 
Hetvrijheidsvirus kreeg 
het hele Oostblok in zijn 
greep. In de OostDuitse 
stad Leipzig bijvoorbeeld 
werd tijdens de mis in de 
Nikolaaskerk openlijk 
gesproken over mis
standen in de DDR. Men 
ging zelfs de straat op 
en scandeerde luid: "Wir 
sind das Volk", zonder 
dat de machthebbers daar 
tegen optraden, ook niet 
toen de leuze veranderde 
in "Wir sind ein Volk". 
(12). Hoewel dat toch 
een duidelijke verwijzing 
was naar een verenigd 
Duitsland. Inmiddels 
waren er duizenden DDR 
burgers die probeerden 
om via de buurlanden 
toegang te krijgen tot 
WestDuitsland. Zij 
kregen daar aanvankelijk 
geen toestemming voor, 
maar na besprekingen 
tussen de Duitse kanselier 
Helmut Kohl en premier 
Horn van Hongarije 
kwam op 10 september 
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igSg het bericht dat de 
DDR. 'toeristen' via Oos
tenrijk naar West-Duits
land konden reizen. Met 
man en macht probeerde 
de Oost-Duitse regering 
nog om het reizen naar 
Hongarije te voorkomen, 
maar tevergeefs. Door 
een communicatiefout 
werd op g november 198g 
bekend gemaakt, dat de 
grenzen opengingen. De 
massaal toegestroomde 
bevolking kon toen niet 
meer worden tegenge
houden. Ook de Berlijnse 
Muur ging open en werd 
letterlijk afgebroken (13). 
Nog even had de Oost-
Duitse regering de illusie, 
dat de DDR kon blijven 
voortbestaan door allerlei 
hervormingen door te 
voeren. Het is dan al te 
laat. Ondanks bezwaren 
van westerse leiders, 
zoals de Franse presi
dent Mitterrand (14), die 
een almachtig verenigd 
Duitsland vrezen, is de 
hereniging van de beide 
Duitslanden op 3 oktober 
iggoeen feit (15). 

Fluwelen Revolutie 
Tegen die tijd waren 
alle communistische 

regimes al gevallen. In 
Tsjecho-Slowakije ging 
de bevolking massaal de 
straat op om democra
tische hervormingen te 
eisen. Binnen tien dagen 
gaf de communistische 
partij zich gewonnen. Er 
werden democratische 
verkiezingen georgani
seerd en nog voor het 
eind van igSg werd de 
dissidente schrijver Vaclav 
Havel (16) tot president 
gekozen. Het markeert 
het einde van de vreed
zame Tsjecho-Slowaakse 
Fluwelen Revolutie. 

Executie 
Minder vreedzaam ging 
het er in Roemenië aan 
toe. Pogingen om domi
nee Tökës te deporteren 
leidden tot onrust in 
Timi^oara. Een enorme 
mensenmassa verza
melde zich en delen van 
het leger voegden zich bij 
hen. President Ceau^escu 
(17) was echter vastbe
sloten om weerstand 
te bieden en zette de 
gevreesde veiligheids
dienst Securitate in om 
de opstand neer te slaan. 
Het was tevergeefs, de 
opstand sloeg over naar 

de hoofdstad Boekarest 
waar meer dan 100.000 
mensen zich verzamelden 
voor het hoofdkwartier 
van de communistische 
partij. Tot zijn grote 
verbazing moest de pre
sident ervaren, dat hij tij
dens een toespraak werd 
uitgejouwd (18). Uit vrees 
voor de menigte vluchtten 
hij en zijn vrouw Elena 
met een helikopter, maar 
na enkele uren werden ze 
opgepakt. Er volgde een 
schijnproces en op eerste 
Kerstdag igSg werd het 
presidentsechtpaar geëxe
cuteerd. 

Balkanoorlog 
Ook in Joegoslavië waren 
er krachten die knaagden 
aan de machtvan de com
munistische partij. Het 
leidde tot het uiteenvallen 
van de eenheidsstaat, die 
de vroegere president 
Tito met man en macht 
bijeen had gehouden. De 
communistische partij 
van de deelstaat Slovenië 
besloot om verder te gaan 
als sociaaldemocratische 
partij in een onafhanke
lijk Slovenië (19). Ook het 
welvarende Kroatië wilde 
als onafhankelijke staat 

de Joegoslavische repu
bliek verlaten. Het zou de 
prelude worden van een 
van dieptepunten van het 
democratiseringspro
ces van het voormalige 
Oostblok. Binnen enkele 
jaren was het oorlog tus
sen staten die nog kort 
daarvoor samen een land 
vormden. Srebenica zou 
symbool worden van de 
Nederlandse betrokken
heid bij die oorlog. 

Heimwee 
Wat niemand nog in de 
jaren tachtig had kunnen 
vermoeden, gebeurde 
op 25 december iggi: 
de Sovjet-Unie werd 
opgeheven. De Balti
sche staten, die decen
nialang gedwongen 
deel uitmaakten van die 
Unie, herwonnen hun 
onafhankelijkheid en 
zochten aansluiting bij 
het westen. De Europese 
Unie bood de voormalige 
Oostbloklanden het per
spectiefvan aansluiting. 
Dat aanbod kon rekenen 
op brede steun bij de 
bevolking van de EU die 
dat op dat moment alleen 
maar logisch vond. Toen 
na vele jaren het voor een 

aantal van die landen 
eenmaal zover was (20), 
bleek de liefde toch 
enigszins bekoeld en 
zagen velen alleen maar 
de nadelen. Vergeten 
leek het feit dat het een 
logische stap was in het 
democratiseringspro
ces van Oost-Europa. 
Twintig jaar na de val van 
het IJzeren Gordijn zijn 
de verschillen tussen de 
voormalige Oostblok
landen onderhng en 
met de oude EU-landen 
groot. De economische 
crisis heeft opkomende 
economieën een gevoe
lige slag toegebracht. 
In sommige landen is 
nog geen sprake van 
volledige democratie en 
heerst er corruptie. Er is 
zelfs heimwee naar de 
"goede oude tijd", toen 
de welvaart laag was en 
de vrijheid gering, maar 
het leven wel overzichte
lijk. Er is nog een lange 
weg te gaan, maar met 
geduld en de juiste steun, 
zal over nog eens twintig 
jaar hopelijk blijken, dat 
de weg die eind jaren 
tachtig werd ingeslagen, 
de juiste was en onom
keerbaar. 

Ambassade 
van (Ie 

Republiek 
Hongarije 

DECEMBRIE 1 9 8 0 



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 FUR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

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

Oost-Europa. Pzh. R. W îktor, 
Hodgesstraat 13, 6135 CS, Sittard. 
Telefoon 046-4512751. 
E-mail robert-wiktor@home.nl 

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. 

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

Nederland frankeergeldig euro 
zonder gom 0,2g -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 www.plaatzegel.nl M.v.Atten. 
Telefoon 0180-317401. 

Rondzendboekjes groot assortiment, 
redelijk geprijst. J.C. Hermeier. 
Telefoon 0223-628979. 

Te koop mijn hele postzegelverzame
ling 2 X Nederland en 18 boeken met 
dubbele, prijs 1500 euro. E.v.Belzen. 
Telefoon 0113228811. 

Noorwegen 2007-09 35 vers. 5 euro 
of 2005-09 80 vers. 10 euro. 
D. Kerkvliet, Arapzingstraat 16, 
2014 XV Haarlem. 

GEVRAAGD 

Grote collecties en partijen van de 
gehele wereld. Contante betalmg. D. 
van der Toorn. Telefoon 070-3388427 
ofo6-5iii8436. Bezoek aan huis. 

Nederland '40-'45 postzegels t/m 
nvphnr. 443 op brief(stuk), gedenk
blad of maximumkaart met intacte 
(bijzondere) afstempeling. Ook an
sichtkaarten, vignetten, rodekruis-
zegels en drukuitschot uit die pe
riode. Bardo Willems, Balijeweg 10, 
6222 BG, Maastricht. 
E-mail bardo-willems@hotmail.com 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de vereniging 
voor alle verzamelaars van Engeland 
en gebieden. 
Maak eens kennis, bel 070-3860232, 
zie www.sgbritannia.nl Blad, mee
tings, 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 
vvww.filitalia.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 nieuwqesdienst. 
Contributie 20,- euro. 
Inl. A.A. de Hilster. 
Telefoon 0344-661897. 
E-mail tonflor@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@hccnet.nl 

Postzegel-, Ansichtlcaarten- en 
Muntenbeurs zaterdag 28 november 
NVPV afd. Bodegraven 9.30 -16.30 
uur in Rljngaarde i, Dronenwijk, 
Bodegraven. Semihandelaren aan

wezig en ruiltafels. Semihandelaren 
in postzegels, munten en ansicht
kaarten kunnen nog huren, 5 euro 
per tafel van 120 - 80. D. Verwoerd. 
Telefoon 06-53260579. 

Zaterdag 21 november Postzegel-
beurs Emmeloord van 10.00 -16.00 
uur. Locatie ROG Friese Poort, 
Espelerlaan 74 Emmeloord. Inl. J.W. 
Elshof Telefoon 0527-615628. 

Ruilen zend 400 zegels buitenland, 
dezelfde kwaliteit/hoeveelheid p.o. 
retour. J. Dekker, Boezemsingel 362, 
3034 CD Rotterdam. 

Spanje en/of Portugal? 4X p.j. 
bijeenkomst in Utrecht met veiling en 
kwartaalblad. Bel H. Veen. Telefoon 
079-3611910.www.ksp-iberia.nl 

Gabriel, al 60 jaar dé unieke the
matische vereniging voor verzame
laars van religie en kunst verband 
houdende met bijbel en christendom. 
Kent u ons nog met? Kijk dan eens op 
www.gabrielfila.nl of bel mevr. Meeu
wenoord. Telefoon 030-6918335. 

Het Postmerk. Deze vereniging uit 
De Bilt organiseert bij haar decem-
berbijeenkomst een leuke veiling. 
Parkeren gratis. Veilinglijst aanvra
gen bij de heer van Wijk. Telefoon 
030-2204138. 

758 

XWBNM 

Nu te koop: de cd-rom 'Filatelie 
Jaargang 2008'. Alle elf edities uit de 

jaargang 2008 gedigitaliseerd. Als u deze 
cd-rom wilt bestellen, kunt u een bedrag van 

lo euro overmaken op ING-rekening 706968 ten name 
van de penningmeester van de Stichting Nederlandsch Maandblad 

voor Philatelie in Dordrecht, onder vermelding van 'Jaargang 2008 op 
cd-rom'. Let op: vermeld bij uw overschrijving naar welk adres de cd-rom 

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

De Ruiter BV 
Numismatiek & Filatelie 

Nieuw: Port Betaald zegels 
Provincie Utrecht 

Vijf verschillende 
zegels 3,75 
FDC 7,95 PORT BETAALD d! &S® \ !»>" 

MÉÉÉMÉÉMÉÉÉMtMtÉMI 

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

Postzegels-Munten-B ankbiljetten 

http://vvww.motiefonline.nl
mailto:robert-wiktor@home.nl
http://www.stamps-dns.com
http://www.oosteuropafilatelie.nl
mailto:mennosnoek@hetnet.nl
http://www.plaatzegel.nl
mailto:bardo-willems@hotmail.com
http://www.sgbritannia.nl
http://vvww.filitalia.nl
mailto:tonflor@planet.nl
mailto:p.zwaag@hccnet.nl
http://079-3611910.www.ksp-iberia.nl
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http://www.VerzamelaarsMarkt.nl


BREDENHOF-POSTZEGELIMPORT 
BÖvensträa^S^^OT^^otteraannJsselS^^ 

emai l Bredenhof@cs.com • Internet: www.bredenhof .n l 

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. 

Verzendkosten €5 ,00 . Rembours € 6 , 5 0 . Boven € 1 0 0 , - geen veaendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

ONZE INKOPER HEEFT WEER VEEL NIEUWE PARTIJEN EN 
VERZAMELINGEN KUNNEN KOPEN, KOM LANGS. 

WILT U OOK PROFITEREN VAN ONZE GOEDE INKOOPPRIJZEN 
EN UW VERZAMELING VERKOPEN BEL ONS. WU KOMEN VOOR 

GROTERE PARTIJEN OOK BU U LANGS. 
VERWACHTE KILOWAAR; 

CANADA GROOX U.S.A.MISSIE MET 42c. ZEGELS, ZWEDEN GROOT, 
AUSTRALIË GROOT, DUITSUND MISSIE, LUXEMBURG GROOT 

^ i i . ^MNBIEDINGEN VAN DEMAAh©: ' 

Ikg. missie # j^g. missie M ^ 250gr Y 

DUITSLANCX' U.S.A. >SRIEKENLAND^ 
• ' Nul?,«» Y' met 42 cent ^ - ^ 9root 

KIJK VOCFR MEER NIEUWS OP 
WWW.BREDENHOF.NL 

IlMfflaiffllWÄefcliBlgiffi^^ MDJgOJgïï ga)[?(M!DBM»aE (SESXW®!^^ 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx - ^ 5x lOx 

L 4/8 16 BLZ WIT 

L 4/16 32 BLZ WIT 

14/24 48 BLZ WIT 

14/32 64 BLZ WIT 

6,40 5,50 5,25 5,00 4,75 
9,90 8,00 7,50 7,00 6,75 

15,20 12,25 11,40 10,70 10,20 

19,60 14,50 13,50 13,20 12,75 

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 

0MMÊ@iïMi mm mmmmm 
250 GRAM 

IKILO 

250 GRAM 

IKILO 

STROKEN ZWART OF BLANCO 

STROKEN ZWART OF BLANCO 

BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

" BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

NU 
NU 
NU 
NU 

17,75 

60,00 

19,00 

65,00 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 165,00 NU 140,00 

LAND OMSCHRIJVING 100 gr 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 9,50 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT 15,00 
CANADA GOEDE MODERNE MIX 21,50 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 9,00 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 
ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 11,00 
ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22,50 
FARÖER LEUKE SORTERING ZEER MOEILUK 50,00 
FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 10,00 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 
FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 17,50 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 14,00 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 
INDONESIË MODERNE MIX T /M 2006 17,50 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 14,50 
KANAALEIL & M A N GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 
LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 8,50 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 
OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 22,50 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 
THAILAND MODERNE MIX 12,50 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 11,00 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 12,50 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,50 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10,00 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 15,00 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19,00 

0)|P^IA\/»\ 

250 gr 500 gr 
22,50 42,50 
35,00 
50,00 
21,50 39,50 

29,50 55,00 
25,00 49,00 
55,00 -

23,50 45,00 
34,00 68,00 
40,00 -
32,50 
35,00 
42,50 
33,50 
29,50 

36,00 
19,50 
22,50 -
32,50 

32,50 62,50 
30,00 
35,00 
25,00 49,00 
29,50 55,00 
79,00 
23,50 45,00 
35,00 
42,00 -

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


1919 2009 Rietdijk 
Veiling 394 voorjaar 2010 

Uw collectie (gedeeltelijk) verkopen? 
Ga met Rietdijk als partner op recorcljacht. 
Dé manier o m een goede prijs voor uw 
collectie te kr i jgen. Tienduizenden tevreden 
inzenders gingen u voor sinds 1919 ! 

Overtuig u van de voordelen: 
Ruim SOJaar ervaring; 
U krijgt een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
Een renteloos voorschot tot 6 0 % behoort tot de mogelykheden; 
Uw collectie wordt deskundig verkaveld; 
Uitstekende presentatie in een luxe uitgevoerde catalogus met 
uitgebreide full-color fotobijlage, ook op internet; 
Extra publiciteit bij importante objecten; 
Voor grote collecties bezoeken wij u desgewenst 
thuis of in de bankkluis; 
Gratis verzekering. 

Reeds aangebracht: 
Een prachtige collectie postfns vanaf 1852 

U kunt nu inzenden! 
Onze veil ingen vormen een 'Jacht terre in" voor ( inter- )nat ionale kopers. 

Profiteer hiervan en geef uw collectie of voorraad de perfecte etalage. 
Onze najaarsveii ing 393 was een groot succes, kijk op onze website: 

www.r ie tdyk-ve i l ingen.n l voor de prima resultaten. 
Bel voor meer informatie of het maken van een afspraak: 0 7 0 - 3 6 4 7 9 5 7 

Rietdijk Veilingen 
Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
E-mall 
Giro 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC 's-Gravenhage 
070-3647957 (postzegelveiling) 
070-3647831 (muntenveiling) 
070-3632893 
www. rietdijk-veilingen, nl 
info@rietcliJ/<-veUingen.n/ 
420875 / Bank 47.35.68.705 

90 jaar in dienst van de filatelie 

http://www.rietdyk-veilingen.nl



