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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 

SENSATIONELE OPBRENGSTEN NAJAARSVEILING 5 T/M 7 NOVEMBER2009 

Nr. 12IA,50ct goudkleur 
cat €16.000 opbrengst €17.100 

Nr. 27L, 50ct geelbruin, postfris 
cat €5.000 opbrengst €4.900 ••••••••••• 
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Nr. 41/43 Dienst, postfris cat €4.500 opbrengst €3.900 

Nr. 43, 50ct geelbruin, postfris 
cat €3.500 opbrengst €3.200 
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Nr. 80, postfris 
cat €2.250 opbrengst €2.550 

Kavel 1 
Kavel 746 
Kavel 1585 
Kavel 1607 
Kavel 1662 
Kavel 1942 
Kavel 2011 
Kavel 3565 
Kavel 3573 

Nr. R32aa, 3gaats roltanding 
cat €6.500 opbrengst €4.150 

alle opbrengsten zijn Inclusief commissie 

Vondst van 2009 
Plaat IA, 
het mooist bekende exemplaar 
opbrengst €7.500 
het hoogste bedrag ooit 
gehaald voor dit zegel 
met certificaat 

Wereld nalatenschap in 15 albums 
Wereld 182 stockboeken in 10 dozen 
China lot klassiek t/m 1929 
Frankrijk 18491958 collectie 
Duitsland 19231980 collectie 
Portugal 18531936 collectie 
Zwitserland 18431955 collectie 
Nederland Ie emissie collectie 
Nederland 18522006 collectie l 
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€15.000 
€1.000 

€750 
€2.500 
€3.000 
€1.500 
€7.500 
€4.000 
€2.000 
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opbrengst €30.500 
opbrengst €9.5001 
opbrengst €3.550« 
opbrengst €6.100| 
opbrengst €5.600' 
opbrengst €4.150 
opbrengst €13.500 
opbrengst €19.500 
opbrengst €6.100 

voor alle opbrengsten: WWW.NPV.NL Leeu\A«^/eldseweg 14 1382 LX Weesp 0294433020 info@npv.nl 

http://WWW.NPV.NL
mailto:info@npv.nl


DUTCH S T A M P 2 0 0 0 

In samenwerking met onze Internationale contacten zijn wij 
er in geslaagd om in 2010 voor u 5 exclusieve speciaal

veilingen te organiseren, elk van een specifiek gebied, met 
ieder circa 500 topitems. 

Speciaalveilingen 
Klassiek per gebied 

1852  1940 

6 maart 2010 Engeland en Engelse Koloniën 
24 april 2010 Frankrijk en Koloniën 
29 mei 2010 Nederland Speciaal 
2 oktober 2010 Italië en gebieden 
20 november 2010 Duitsland en gebieden 
13 januari 2011 Griekenland en Balkan 

Wekelijks wordt onze winkel met 
circa 100 nieuwe partijen en 
collecties aangevuld. 
En ze blijven niet langer dan 

naanden aanwezig. 

'Uüs continu nieuw aanbod! 

anderpoort 11 te Ede. 
.. 0318 610334 

Email postzegels@dutchstamp.nl 
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VERTROUWEN 
U kunt nu inzenden voor 

veiling 617 en 618 
Voorjaar 2010 
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Veilingschema 2010 
Reguliere veiling nr. 616 8 & 9 februari 2010 
Digitale (extra) veiling nr. 617 19 april 2010 
Reguliere veiling nr. 618 7en8juni2010 
Reguliere veiling nr. 619 20 & 21 septennber 2010 
Digitale (extra) veiling nr. 620 22 november 2010 

Het inbrengen van uw Collectie voor de 
aankomende veilingen kan doorlopend! 

Op twee digitale (extra) veilingen wordt bijzonder, 
maar kleiner materiaal los aangeboden als 
hoofdkavel. Er is een volwaardige catalogus op 
internet. Er zijn kijkdagen op locatie en er wordt live 
afgeslagen. Hiermee komt Van Dieten tegemoet aan 
de wensen van verzamelaars die ook losse stukken 
willen bemachtigen zonder heel diep in de buidel te 
hoeven tasten. 

Van J>i<st&/i V&i/t he.-^ a//e./y}aaJ, oe.cie.ft \^<?2.' 

Van Dieten Postzegelveilingen B.V. Regiokantoor Enschede: 

ifsda 
Hengelosestraat 76-78 • 7414 AJ Enschede 

Postadres: Postbus 603 • 7500 AP Enschede 
T 053-4335500 • F 053-4341094 • E info@vandieten.nl 

http://oe.cie.ft
mailto:info@vandieten.nl
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Let op! Veiling 616 
maandag en dinsdag 
8 en 9 februari 2010 

rgrondinformat ie • voorwaarden • a fbee ld ingen • gebru iksvr iendel i jke websi te 

Breaking News! 

Vanaf 1 januari 2010 zuilen de activiteiten van de Overijsselse Postzegelveiling (OPV) worden samengevoegd met de activiteiten 
van Van Dieten Postzegelveilingen BV. De in mei 2009 bij Van Dieten nieuw aangestelde directeur Mathieu J.A. Tierolff liet er 
geen gras over groeien en benaderde OPV directeur Henk Vleeming als zijn nieuwe partner. 

Vleeming: "Het is vreemd dat na 39 jaar de naam van de OPV verdwijnt, waar ik sinds 1977 werkzaam was en sinds 1979 directeur, maar 
Van Dieten is voor iedere veilinghouder de ultieme jongensdroom. Ruim 30 jaar heb ik samen met mijn vrouw en medewerkers met hart 
en ziel de OPV geleid en het is bijzonder die kennis nu bij Van Dieten te kunnen inzetten". 

Tierolff: "Het is een samengaan uit kracht. De uitzonderlijke filatelistische kennis en drive van Henk Vleeming, alsmede de medewerkers 
van de OPV zijn van onschatbare waarde voor Van Dieten. Het was dus in de eerste instantie vooral een strategische keuze. Daarnaast 
bleek eigenlijk direct al een goede klik te bestaan tussen de medewerkers van beide bedrijven". 

Vleeming: "Er zijn grote voordelen door de samenvoeging van de gezamenlijke activiteiten. Mathieu Tierolff is enige tijd geleden 
geheel onbevangen in Van Dieten gestapt. Met zijn team heeft hij Van Dieten organisatorisch op een hoog peil gekregen met daarnaast 
een zeer goede accommodatie. De expertise was echter wat aan de magere kant geworden ". 

Tierolff: "Het is fantastisch dat Van Dieten nu over de kennis van Henk Vleeming en zijn team beschikt, naast de kennis van Peter 
Storm van Leeuwen, nog altijd exclusief verbonden aan Van Dieten als adviseur. Van Dieten beschikt nu over nog meer brede en zeer 
gespecialiseerde kennis. Voor nu en in de toekomst". 

Vleeming: "Voor Van Dieten zijn de goede tijden weer aangebroken. Veiling 616 wordt een hele mooie en grote veiling. De 
betrouwbaarheid en de passie voor de filatelie zullen ook de komende 123 jaar centraal staan, in de wetenschap dat de verkaveling en 
bewerking van de vaak kostbare collecties in ervaren handen is en de financiële afhandeling gewaarborgd blijft". 

Tierolff: "Henk Vleeming is als enige Nederlander Lid van de Duitse keuringsorganisatie BPP (met het gebied 'postzegels en 
postgeschiedenis van Nederland en Overzeese Gebieden) en is Hoofd Keuringscommissie van de NVPH. Peter Storm van Leeuwen is 
naast Costerusridder ook gecertificeerd RegisterTaxateur en Pim van der Voort is lid van de keuringsdienst van de KNBF, de BKD" 

De directie van Van Dieten Postzegeiveilingen B.V. zal vanaf 1 januari 2010 bestaan uit: 
M.J.A. (Mathieu) Tierolff en H. (Henk) Vleeming, Lid BPP, beiden tevens Lid NVPH en ifsda 

"Niets groots is ooit bereikt zonder passie". Georg Hegel (1779-1831) 

Van Dieten Postzegelveilingen B.V. Kantoor, kijk- en veilingzalen: 

Lylantse Baan 3, 2908 LG • Capelle aan den IJssel (ZH) 
Postadres: Postbus 5015 • 2900 EA, Capelle a/d IJssel 
T 010-2845560 • F 010-2845565 • E info@vandieten.nl 

• • • 

mailto:info@vandieten.nl
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GROTE ALGEMENE VERZAMELBEURZEN 
MET RUIM AANBOD FILATELIE ! ! 
Meer dan 200 m tafel / open 09.30 16.00 uur 

GRONINGEN 
WO 30 december 2009 

Sporthal Hoogkerk, Zuiderweg 701,9744 AP 
( Nabij A7, Afrit 35 ) 

Info 0505033926 ('s avonds) of via website 

WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

Tijdens de Eindejaarsbeurs in Barneveld hebben wij weer enkele 
mooie aanbiedingen voor u. 
Nieuw kilowaar, catalogi en Leuchtturm stockboeken zijn nog maar 
enkele van de vele aanbiedingen die wij u graag tonen tegen een 
aantrekkelijke prijs. 

Postzegels van zowel binnen als buiten Europa, zijn bij ons op stock 
in postfris of gestempelde uitvoering. Ook thematische zegels 
behoren tot onze specialiteit. 
Kijk ook eens op onze website en webshop: www.eeertzenphilatelie.nl 
Hier trefi u een beursagenda met alle locaties waar wij u graag van 
dienst willen zijn. Elektronisch betalen is bij ons mogelijk. 

Geertzen Philatelie 
Prins Bernhardstraat 11 
3466 LR WAARDER (nl) 
Tel: 00 31 348 501582 
Fax: 00 31348 434602 
Lid van IFSDA en NVPH. 

Mobiel: 00 31 653447302 
e-mail: eeertzen.phila@wxs.nl 

UWE MICHEL EDITIES IN DECEMBER: 
ICHINA 2009/10, Overzee 9/1 52, 

I J A P A N , KOREA, MONGOLIË en voormalige Sovjet Staten 
fin /\zië, Overzee 9/2, ed 2010 52, 

RECTIFICATIE: De aanbieding China 9/1 en Japan 9/2 als SET, VERVALT! 
IJUNIOR DUITSLAND 2010 in kleur 9,95 
l/ERENIGD EUROPA CEPT 2010 in kleur 4 4 , 

IVKBOEK INTERNATIONALE POSTTARIEVEN 19,80 
JNO SPECIAAL 2010 in kleur 49,80 

f SOFT VERSIE 9 EUROPA, alle gegevens van 
! 7 Europa delen op CD 49,80 

ysOFT VERSIE 9 OVERZEE, alle gegevens van 
I de 10 Overzee delen op CD 49,80 

^?'1> I RUNDSCHAU CD jaargangen 20022008 29,80 
P l 4 ( ^ ' RUNDSCHAU JAARABONNEMENT 2010, 

12 nummers'Port Betaald' 49,80 
De Motief catalogus SCHEPEN zal in de loop van 2010 uitkomen 

auf der heide 
www aufderheide nl  e mail aufderhe(de@hetnet nl 

Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist tel 0306924800 
fax 030 6933011 postgfro nr 1700 

ICESAVE 
You Save We Save I Save 

PostzegelboekjesBookletsCarnets 
Markenheftchen 

Wij kochten een zeer grote hoeveelheid Postzegelboelqes 
IJsland, tussen 1997 en 2009 

Deze boekjes kun t u bij ons kopen voor slechts 

€ 1,50 per stuk 
Profileer hiervan en doe uw voordeel 

Be/.oek onze stand tijdens de Eindejaarsbeurs 
in Barneveld op 2S en 29 december 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

Wegens succes geprolongeerd!!! 

4^ Voorschotense Oudejaarsbeurs 
Regio Den Haag Duin en Bollenstreel<  Leiden 

19 december 2009^ 

Postzegel, Brieven, Munten en Banl(biljettenbeurs 
Sporthal De Vliethorst 

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

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

■ ' Info: 071-5611719 of e-mail: cor@verlooij.nl 

De Ruiter BV 
Numismatiek & Filatelie 

Nieuw: Port Betaald zegels 
Provincie Utrecht 

Vijf verschillende 
zegels 3,75 
FDC 7,95 

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

PostzegelsMuntenBankbiljetten 

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

ansichtkaarten  alle andere verzamelingen 

^V(^Wo(o|©\!^(2)®(?@ft(?(o](o)OoÖöO 
Veilinghuis "De Voorstraat" 

Voorstraat 23  8011 MK Zwol le 
Tel. 038  4211045 daags 08.30 tot 16.00 uur 

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

Antillen 
Aruba 
België 
Curacao 
Duitsland 

Frankrijk 
Groot Brittannie 
Nederland 
Oostenrijk 
(Rep.)Suriname 

email: Iibren2@planet.nl 
libren@home.nl 

Telefoon: 0455245256 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

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

€ 0,30 per 1 CAD. 
€ 0,08 per 1 DKK 
€0,06 per IFF. 
€ 0,60 per 1 GBP. 
€ 0,35 per 1 GBP. 
€ 0,35 per 1 SFR (vanaf 1996). 
€ 0,40 per 1 USD. 
€ 0,05 per 1 ZWKR. 
€ 0,40 per 1 SFR. 
€ 0,80 per 1 euro. 

Rabatt boekjes Zweden tussen 1979 en 1990 5,00 netto per boekje, 
(losse 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 
op on/e stand tijdens de Eindejaarsbeurs in Barne\eld 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
http://www.eeertzenphilatelie.nl
mailto:eeertzen.phila@wxs.nl
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
mailto:cor@verlooij.nl
http://www.VerzamelaarsMarkt.nl
http://www.librenphilatelie.com
mailto:Iibren2@planet.nl
mailto:libren@home.nl
mailto:r.vergossen@hetnet.nl_


Jaargang 87 december 2009 nr 987 

Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad i;oor 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 

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

0297 213090 
Email ƒ Iütelic@kpnmai[ nl 
Website www d^latelie nl 

Advertentieverkoop 
Bureau de Troye 
Pneelvogelweg 5 1349 CG Almere 
Jeanine de Troye 
Telefoon 036 53 84 528 
Telefax 036 53 84 880 
in/o(3)bureau£ietrot)e nl 

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

(0900 2265263) 
Telefax 0251 3104 05 
Mutaties www aboland nl/blad (filatelie 

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 
diebij Filatelie is aangesloten het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit 
van uw verenigingscontributie 
2 een individueel abonnement 
hiervoor kunt u zich m u v België 
aanmelden bij Abonnementenland 
in Uitgeest (zie Abonnementen ) 
voor € 28,75 (Nederland) ^47»05 
(buitenland standaard) of €71,25 
(buitenland priority) Een individueel 
abonnement gaat per de eerste van 
een willekeurige maand in het loopt 
minimaal een jaar (11 nummers) 
Abonnementsbeeindigmg zie Opzeg 
ging abonnement 

Belgische abonnees 
Woont u in België? Dan kost een 
abonnement €29,80 Stort dit bedrag 
op rekening 000 0350882 33 t n v 
Penningmeester Filatelie Brussel 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden verzonden' 

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

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

Bestuur 
uoorzitter 
GC van Balen Blanken AIJP 
secretarts 
Drs SWD Veenstra Roelofsstraat31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester 
H PG van der Lienden 

Copyright 
© 2009 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer 
32 000 exemplaren 

ISSN nummer 0166 3437 

Inhoud Filatelie 
Uit de wereld van de filatelie 

Nieuw op het postkantoor 

Verzamelgebied Nederland 

Verzamelgebied België 

De Posthoorn 

Maximafilie 

Bondspagina s 

Poppies of klaprozen 

Kerstzegels 

Postwaardes tukken 

Luchtpost 

Catawiki 

John Heartfield 

Postzegelboekjes 

Nederlands Indie landschapkaart 

WIJ lazen voor U 

Automaatstroken in Frankrijk 

Vervalsingen herkennen 

Eindejaarbeurs 

Filatelistische Evenementen 8t Stempels 

Nieuwe uitgiften 

Thematisch panorama 

Kleine annonces 

778/779/780 

781 

782 

783 

784/785/786/787 

789/790 

792/793 

794 

796/797 

798 

800/801 

:o5/8o6/8o7 

Poppies 
Klaprozen 
verkopen 
voor ge

handicapte 
militairen 
en oorlog

slacht
offers 

792 

8io ;8 i i 

8 i2 /8 i3 ;8 i4 

8i6;8i7;8i8;8i9;820 

82i;822;823 

826 

828/829 

83o;83i;832;833/834/835;836/837;838 

840/841 

842 

Catawiki 
Zelf een eigen 

online catalogus 
samenstellen en 
deze vervolgens 

als fraai boel<werk 
laten afdrukken 

800 

John Heartfield 804 
?M'^fYff9''PM^"ft 
Kerst en filatelie gaan goed samen De 
gemiddelde fervente filatelist heeft: dan 
net even meer tijd voor zijn verzameling 
en bezoekt zijn postzegelvereniging, lo
kale en regionale evenementen Kerst is 
ook een tijd van bezinning of om thema's 
aan te passen of iets nieuws te beginnen 
Uw redactie wenst u alvast prettige feest
dagen en een goed jaareinde toe' 

Advertentie-index 

Waarom de 
Duitse fotograaf 

Helmut Herzfeld 
zijn naam 

veranderde in het 
oorlogszuchtige 

Duitsland tijdens 
en na de Eerste 
Wereldoorlog 

Ackermann 
Apeldoornse de pzh 
Auf der Heide 
BijI V d pzh 
Bredenhof postz Imp 
Brmkman BertFil 
Collect4all 
DAVO 
Dieten v Pzv 
Dutch Stamp 2000 
Emdejaarsbeurs 
Filagent Nederland 
Geertzen Phil 
Haarlem J v pzh 
Herscheit Ron pzh 

772 
776 
766 
842 
843 
772 
774 
791 

764/765 

763 
824/825 

839 
766 
772 
815 

Hoekstra W M 
Hollands Glorie 
Huls 
Kienhorst 
Leopardi pzv 
Libren Philatelie 
Lodewijk pzh 
Lokven v Fil 
M P O 
Meinhardt 
Nederlandse De pzv 
Nijs de Wim pzh 
NVPH 
Osselaerde veilingen 
P & T Luxembourg 

ADVERTEREN? 

776 Postbeeld 777 
799 Postfris & Plaatfout pzh 776 
799 Postzegel Partijen Centrale 803 
776 Postzegelhandel Crimpen 768/769 
802 Poveia 815 
766 Rietdijk pzv 844 
777 Ruiter de pzh 766 
777 Safe Nederland 815 
774 Smits Philately 770/771 
827 Vergossen Ruud Fil 766 
762 Verzamelend Nederland st 799 
799 Voorschotense Oudejaarsbeurs 766 
795 Voorstraat de Veilinghuis 766 
775 WB Evenementen 766 
777 Wiggers de Vries pzv 773 

Bel voortaan Bureau de Troye! 
Telefoon 036-5384528 

Het maandblad Filatelie is Official Partner van de AIJP {Associotion Internationale des Journalistes Phi latei iques) en hd 
van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijd schriften) 

,767 
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postzegelhandel 

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

2. betere losse waardes van de wereld en rariteiten 

3. complete stocks en voorraden 

4. FDC's, jaargangen, vellen en blokken 

Momenteel zoel̂ en 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, 
Zuid-Ameril<a, Chiina, Spanje en gebieden, alle Britse Koloniën, 
Midden-Oosten en Scandinavië en Muntenverzamelingen. 

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: pzhcrinnpen@xs4all.nl 

Marcel Steenhuis Clemens Smits 
4ti»^»r!^£i lEiB^^lHn)iKnf^^^j9i»^^^S^^ 

Postzegelhandel CRIMPEN B.V. 

mailto:pzhcrinnpen@xs4all.nl


Aankoop frankeergeldige zegels (onder nominaal) 

Andorra Fr 
Andorra Sp 
Australië 
Azoren (vanaf 2002!) 
België 
Canada 
China Rep 
Cyprus 
Czech Rep (from 1993) 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Finland 
Frankrijk 
Gnekenland 
Guernsey 
Hong Kong (vanaf 1997) 
Hongarije (vanaf 1990) 
Ierland 
Isle of Man 
Italië (meer dan 200 Lire) 
Japan 
Jersey 
Liechtenstein (vanaf 1996) 
Luxemburg 
Madeira (vanaf 2002') 
Maleisië 
Malta 
Monaco 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Polen (vanaf 2000) 
Portugal (vanaf 2002!) 
San Manno 
Singapore 
Spanje 
Thailand 
USA 
Vaticaan 
Zweden 
Zwitserland 

10 Fr. 
100 Ptas 
1 AUD 

100 BEF 
1 CAD 
1 CNY 

10CZK 
10DKK 

1 GBP 
10 FIM 
10FFR 

1 GBP 
10HKD 
100 HUF 

1 GBP 
1000ITL 
100JPY 
1 GBP 
1 CHF 

10MYR 

10FFR 
1 NLG 
1 NZD 
10 NOK 

aankoop voor 
€ periode 

€0,35 
€0,12 
€0,18 

€ 1,10 
€0,24 
€0,03 
geen aankoop 
€0,15 
€0,88 
geen aankoop 
€0,62 
€0,55 
€0,67 
geen aankoop 
€0,35 
€0,43 
€0,18 
geen aankoop 
€0,35 
€0,17 
€0,42 
€0,35 
€0,33 
geen aankoop 
geen aankoop 
€0,50 
geen aankoop 
€0,52 
€0.19 
€0,14 
€0,40 
geen aankoop 
€0,12 
geen aankoop 
geen aankoop 
€0,21 
€0,21 
€0,80 
€0,42 
geen aankoop 
€0,42 
€0,40 

aankoop in 
€ periode 

0,82 

0,45 

0,50 
0,45 

0,55 
0,45 
0,47 

0,63 

0,45 
0,30 

0,50 

0,40 

' t 

Comnnlssle: 
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 
1 2 % commissie. (VERGELIJK DAT EENS MET DE PERCENTAGES DIE VEILINGEN BEREKENEN) 

igegracht 42c I 3601 AJ Maarssen i e-mail: 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.FILATEUE.NET 
12545 Afghanistan 1871-1968. Prijs: € 525,00 
Uitgebreide 01' collectie met veel van de eerste primitieve uitgaven 1871-84 langlopende senes 
blokken, ongetand pakketpost service etc in zeer goedgevuld album Zelden aangeboden 
12629 Aland 1984-2007. Prijs: € 170,00 
Postfnsse kleine collectie Aland 1984-2007 in insteekboek 
12511 Australië 1912-1982. Prijs: € 200,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Australië 1912-1982 in Sctiaubek album 
Collectie IS zeer goed gevuld, zonder de echte top en bevat ook wat Antarctica 
12510 Australië 1913-1988. Prijs: € 325,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Australië 1913-1988 in Importa album Collectie 
IS goed gevuld met leuk kangaroos en zeer veel postfris materiaal, inclusief blokken en sa-
mentiangende zegels Bevat tevens wat Antarctica 
12557 Australische Staten. Prijs: € 420,00 
Stockboek met gebruikt materiaal van oud Australische Staten Bevat veel zegels van Victona 
Queensland New South Wales en Tasmanie, waaronder ook beter materiaal 
12628 Azoren en Madeira. Prijs: € 100,00 
Kleine postfnsse collectie Azoren en Madeira in multoband Collectie loopt tot ca 2007 
12558 België stempels. Prijs: € 400,00 
Blanco Importa album met een collectie stempels en voorafstempelingen van België 1851-
1993 Zeer veel matenaal waaronder veel klassiek Zeer mooi kavel voor de België specialist 
12595 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 170,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Berlijn 1948-1990 in insteekboek Collectie bevat 
wat beter matenaal uit de eerste jaren 
12549 Berlijn combinaties 1949-19521! Prijs: € 1.850,00 
Schitterende gebruikte verzameling van dit vaak zeer zeldzame materiaal met o a W4, 9,13, 
S1/4 W17 t/m W32 compleet en W33 t/m Skz4 compleet gebruikt, in stockboek Cat w 7500 
euro (+latere uitgaven met berekend) 
12556 Brits Dominica. Prijs: € 140,00 
Klem insteekboekje met postfris ongebruikt en gebruikt matenaal van Brits Dominica Bevat 
doubletten en ook beter matenaal 
12508 DOR 1948-1964. Prijs: € 225,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie DDR 1948-1964 op blanco bladen in album 
Goed gevulde collectie met o a Mao serie en academie serie gestempeld 
12507 DDR 1948-1965. Prijs: € 350,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock DDR 1948-1965 in zeer dik stockalbum Bevat zeer 
veel matenaal, waaronder ook beter zoals Mao sene Aanrader voor wederverkoper' 
12533 DDR 1961-1984. Prijs: € 800,00 
Zeer uitgebreide postfnsse en gebruikte stock DDR 1961-1984 in 3 uitpuilende stockboeken 
Gigantische hoeveelheid zegels en blokken, waanzinnige cat waardei 
12625 Denemarken. Prijs: € 190,00 
Dik insteekboek met een gebruikte doublettenpartij van Denemarken Bevat zegels van klas
siek tot ca 1990 Zeer veel matenaal! 
12626 Denemarlcen. Prijs: € 340,00 
Voornamelijk gebruikte partij Denemarken in stockboek Bevat matenaal tot ca 1940, waaron
der ook wat postfns en ongebruikt Veel goed klassiek matenaal, hoge cat waardei 
12526 Diverse Europese landen. Prijs: € 175,00 
Leuchtturm stockalbum met postfns en gebruikt matenaal van diverse Europese landen, waar
onder Roemenie, Portugal en Zweden 
12543 Duitsland eo-filatelie. Prijs: € 180,00 
Safe album met 71 eo-filatelie brieven van Duitsland Leuke samenstelling met veel aparte 
stempels Voor maar 2,50 euro per stuki 
12525 Engeland 1865 brieven. Prijs: € 375,00 
Map met 10 brieven van Engeland emissie 1865 Bevat brieven naar buitenland, mengfranke-
nngen, plaatnummers etc Leuk kavel' 
12588 Engelse koloniën. Prijs: € 250,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Engelse kolomen in blanco album Collectie bevat o a goed 
Singapore en leuk Brunei en Ierland 
12601 Engelse koloniën. Prijs: € 250,00 
Stockboek met voornamelijk postfns en ongebruikt matenaal van diverse Engelse kolomen 
Veel complete series, iets doubletten Hoge cat waarde 
12592 Engelse koloniën. Prijs: € 300,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Engelse kolomen in 2 New Age Stamp albums Leuke col
lectie met veel UPU senes uit 1949 en ook iets Engeland 
12535 Europa CEPT 1956-1992. Prijs: € 500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Europa CEPT 1956-1992 in 4 luxe Lindner al
bums Collectie IS zeer goed gevuld en veel dubbel verzameld (ongestempeld en gestempeld) 
Hoge cat waarde' 
12519 Europa CEPT 1979-1981. Prijs: € 100,00 
Album met postfnsse en gebruikte blokken en vellen van Europa CEPT 1979-1981 Bevat o a 
Portugal Cyprus Monaco etc 
12598 Europa en diverse. Prijs: € 250,00 
Dik insteekboek vol met blokken, postfns en gebruikt, inclusief doubletten van diverse 
Europese landen en wat divers Bevat o a Portugal Hoge cat waarde 
12590 Faeröer 1975-1990. Prijs: € 100,00 
Complete, postfnsse collectie Faeroer 1975-1990 in luxe Lindner album 
12589 Faeröer. Prijs: € 475,00 
Album met Deense zegels met afstempelingen Faeroer Tevens oud bnefstukje Denemarken 
(Michel 8, 11A en 13Aa) met certificaat Moller Leuke collectie met ook veel bneven 
12591 Finland 1875-1981. Prijs: € 200,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1875-1981 in oud album Redelijk gevulde collectie 
met veel matenaal, maar zonder de echte top 

12550 Finland 1885-2000. Prijs: € 435,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1885-2000 in Davo album Goed gevul
de collectie, vanaf 1930 vrijwel compleet Bevat tevens Aland 1986-1999 postfns 
12542 Frankrijk 1940-1992. Prijs: € 1.400,00 
Zeer uitgebreide, postfnsse, ongebruikte en gebruikte, gespecialiseerde collectie Frankrijk 
1940-1992 in 7 albums in doos Collectie bevat zeer veel interessant materiaal zoals gedateer
de boekblokken (coins dates), proeven, interessante brieven, krantenwikkels etc Zelden zo 
aangeboden 
12623 Frans Andorra 1931-1996. Prijs: € 450,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Frans Andorra 1931-1996 in luxe Leuchtturm al
bum Collectie IS zeer goed gevuld en vanaf 1960 vrijwel compleet 
12579 Franse koloniën ongetand. Prijs: € 100,00 
Stockboek met ruim 250 verschillende ongetande postfnsse zegels van diverse Franse kolo
men 
12509 Guernsey en Jersey 1969-1980. Prijs: € 125,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Guernsey en Jersey 1969-1980 in insteekboek Collectie be
vat ook wat doubletten, wat fiscaal matenaal en wat Isle of Man 
12560 IJsland 1876-1995. Prijs: € 260,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie IJsland 1876-1995 in Davo cnstal album Leuke 
beginnersverzameling 
12642 IJsland. Prijs: € 125,00 
Insteekboek met divers postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van IJsland waaronder ook 
klassiek Leuke samenstelling, hoge cat waarde 
12616 Isle of Man 1973-1996. Prijs: € 170,00 
Postfnsse, complete collectie Isle of Man 1973-1996 in luxe Leuchtturm album Collectie bevat 
ook alle blokken 
12537 Jaar van het Kind 1979. Prijs: € 110,00 
Postfnsse motiefcollectie Jaar van het Kind 1979 in 2 blanco albums Mooie collectie, inclusief 
o a China Koopjei 
12538 Jaar van het Kind 1979. Prijs: € 115,00 
Postfnsse motiefcollectie Jaar van het Kind 1979 in 2 speciale albums Mooie collectie, inclu
sief o a Singapore, China etc Koopjei 
12517 Jordanië. Prijs: € 400,00 
Postfris, ongebruikt en gebruikt beter matenaal van Jordanië in stockboek Bevat kopstaande 
opdrukken, dubbele opdrukken, ongetand materiaal etc Zeer mooi kavel voor de specialist' 
12514 Malta en Gibraltar 1882-1979. Prijs: € 125,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Malta en Gibraltar 1882-1979 in Stanley Gibbons album 
Leuke collectie met ook wat leuk klassiek matenaal 
12621 Midden Oosten. Prijs: € 190,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Midden Oosten in blanco Davo album Collectie 
bevat o a zeer leuk Egypte en Syne met veel klassiek en ook beter matenaal 
12637 Monaco 1885-1974. Prijs: € 700,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock Monaco 1885-1974 in dik insteekboek Stock bevat 
zeer veel materiaal, waaronder veel klassiek en ook betere zegels Enkele voorbeelden (Yvert 
no's) 2* 3*, 5* 6*, 7* 16*, 19* 20*, 21*, 50**, 51a* (kort tandje), 140-153*, 215-224* (2x), 
234-248* (4x) etc Veel matenaal hoge cat waarde 
12559 Nederland 1867-1966. Prijs: € 1.100,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1867-1966 in Davo album Collectie 
in het begin spaarzaam gevuld, maar vanaf jaren 30 vrijwel compleet met ook veel beter ma
tenaal zoals 203-207*, 212-219*, 232-235**, 240-243*, 244-247*, 349** (10 gulden 
Konijnenburg) brandkast 1-7*, legioenblokken postfris, etc Tevens wat kolomen aanwezig, 
waaronder leuk Curaijao en Sunname 
12544 Nederland automaat/loketzegels. Prijs: € 250,00 
Schitterende collectie voorlopers vanaf 1977 (met in NVPH vermeld) vele lOOden incl proe
ven en met waarde-inschnft 0,00", expenmentele uitgaven etc opgezet in album (Deze stro
ken waren in diverse steden aanwezig) Dit matenaal komt normaal gesproken alleen gebruikt 
op brieven voor, daar de post-beambten de machine bediende dus uitermate schaars onge
bruikt en zeker in zo'n prachtige collectie van vele honderden eenmalige mooie koop 
12569 Nederland FDC's 1956-2008. Prijs: € 500,00 
Collectie Nederland FDC's 1956-2008 in 2 grote en 6 kleine FDC albums Collectie is in het 
begin met adres, later zonder De laatste jaren zijn moeilijk te knjgeni Koopje" 
12562 Nederlands Indië 1864-1948. Prijs: € 900,00 
Voornamelijk ongebruikte collectie Nederlands Indie 1864-1948 in luxe Lindner album 
Collectie IS goed gevuld en bevat veel beter matenaal zoals 1* 28*, 30, 31-37*, 149-159* 
(Bandoeng), 160-166', 205-210*, 262* 263*, 264* dienst 1-7', 8-27* etc Oudere deel ook 
wat ongebruikt zonder gom 
12566 Nederlands Indië brieven. Prijs: € 600,00 
Safe stockalbum met 44 grootformaat bneven van Nederlands Indie Veel mooie frankeringen 
en veel buitenlandse bestemmingen (o a Nederland, Oostenrijk USA, Egypte, Australië, 
Duitsland etc) 
12577 Nederlandse koloniën. Prijs: € 5.500,00 
Fantastisch mooie in de hoofdnummers complete collectie Nederlandse kolomen in Davo 
cnstal album Collectie bevat heel veel goed matenaal zoals Nederlands Indie Wilhelmina 
1892 ongebruikt Java ongebruikt (paar goedkope zegels gebruikt) Java kopstaand t/m 1 gul
den ongebruikt Buiten Bezit ongebruikt Bandoeng sene compleet, 50 cent Wilhelmina met 
watermerk postfris (no 260) Wilhelmina 1941 ongebruikt compleet port compleet, dienst 23f 
(25 cent, kopstaande opdruk) ongebruikt met certificaat (maar op achterkant zegel met pen 
aantekening). Brandkast compleet ongebruikt, Curasao compleet (Konijnenburg 1946 postfns, 
luchtpost compleet, port compleet) Sunname compleet (inclusief 32a, tete-beches 1909, 
luchtpost compleet, inclusief DoX opdruk ongebruikt, port compleet etc) Cat waarde ca 
21500 euro 

mailto:info@filateiie.net
http://WWW.FiLATELIE.NET
http://WWW.FILATEUE.NET


^ >p T T 

f-^^t; 

^mitsrUOiilat^ly ?! . 
Amsterdamsestraatweg 404 - 3551 CX Utrecht 

Tel.: 030-^443170 (24 uurs bestellijn) 
info@filatelie.net - Bank: 38>JM-f(.378 / Giro: 7227081 

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

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 

f^ 

12545 Afghanistan 1871-1968. Prijs: € 525,00 
Uitgebreide O/* collectie met veel van de eerste primitieve uitgaven 1871-84, langlopende series, 
blol<ken, ongetand, pakketpost, service etc. in zeer goedgevuld album. Zelden aangeboden. 
12629 Aland 1984-2007. Prijs: € 170,00 
Postfrisse, kleine collectie Aland 1984-2007 in insteekboek. 
12511 Australië 1912-1982. Prijs: € 200,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Australië 1912-1982 in Scliaubek album. 
Collectie is zeer goed gevuld, zonder de echte top en bevat ook wat Antarctica. 
12510 Australië 1913-1988. Prijs: € 325,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Australië 1913-1988 in Importa album. Collectie 
is goed gevuld met leuk kangaroos en zeer veel postfris materiaal, inclusief blokken en sa
menhangende zegels. Bevat tevens wal Antarctica. 
12557 Australische Staten. Prijs: € 420,00 
Stockboek met gebruikt materiaal van oud Australische Staten. Bevat veel zegels van Victoria, 
Queensland, New South Wales en Tasmanië, waaronder ook beter materiaal. 
12628 Azoren en Madeira. Prijs: € 100,00 
Kleine postfrisse collectie Azoren en Madeira in multoband. Collectie loopt tot ca. 2007. 
12558 België stempels. Prijs: € 400,00 
Blanco Importa album met een collectie stempels en voorafstempelingen van België 1851-
1993 Zeer veel materiaal, waaronder veel klassiek. Zeer mooi kavel voor de België specialist. 
12595 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 170,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Berlijn 1948-1990 in insteekboek. Collectie bevat 
wat beter materiaal uit de eerste jaren. 
12549 Berlijn combinaties 1949-19521! Prijs: € 1.850,00 
Schitterende gebruikte verzameling van dit vaak zeer zeldzame materiaal met o.a. W4, 9,13, 
S1/4, W17 t/m W32 compleet en W33 t/m Skz4 compleet gebruikt, in stockboek. Cat.w. 7500 
euro (+latere uitgaven niet berekend) 
12556 Brits Dominica. Prijs: € 140,00 
Klem insteekboekje met postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Brits Dominica. Bevat 
doubletten en ook beter materiaal. 
12508 DDR 1948-1964. Prijs: € 225,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie DDR 1948-1964 op blanco bladen in album. 
Goed gevulde collectie met o.a. Mao sene en academie serie gestempeld, 
12507 DDR 1948-1965. Prijs: € 350,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte stock DDR 1948-1965 in zeer dik stockalbum. Bevat zeer 
veel materiaal, waaronder ook beter zoals Mao serie. Aanrader voor wederverkoper! 
12533 DDR 1961-1984. Prijs: € 800,00 
Zeer uitgebreide postfrisse en gebruikte stock DDR 1961-1984 in 3 uitpuilende stockboeken. 
Gigantische hoeveelheid zegels en blokken, waanzinnige cat. waarde! 
12625 Denemarlten. Prijs: € 190,00 
Dik insteekboek met een gebruikte doublettenpartij van Denemarken. Bevat zegels van klas
siek tot ca. 1990. Zeer veel materiaal! 
12626 Denemarken. Prijs: € 340,00 
Voornamelijk gebruikte partij Denemarken in stockboek. Bevat materiaal tot ca. 1940, waaron
der ook wat postfris en ongebruikt. Veel goed klassiek materiaal, hoge cat. waarde! 
12526 Diverse Europese landen. Prijs: € 175,00 
Leuchtturm stockalbum met postfris en gebruikt materiaal van diverse Europese landen, waar
onder Roemenië, Portugal en Zweden. 
12543 Duitsland eo-filatelie. Prijs: € 180,00 
Safe album met 71 eo-filatelie brieven van Duitsland. Leuke samenstelling met veel aparte 
stempels. Voor maar 2,50 euro per stuk! 
12525 Engeland 1865 brieven. Prijs: € 375,00 
Map met 10 brieven van Engeland emissie 1865. Bevat brieven naar buitenland, mengfranke-
ringen, plaatnummers etc. Leuk kavel! 
12588 Engelse koloniën. Prijs: € 250,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie Engelse koloniën in blanco album. Collectie bevat o.a. goed 
Singapore en leuk Brunei en leriand. 
12601 Engelse koloniën. Prijs: € 250,00 
Stockboek met voornamelijk postfris en ongebruikt materiaal van diverse Engelse koloniën. 
Veel complete series, iets doubletten. Hoge cat. waarde. 
12592 Engelse koloniën. Prijs: € 300,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Engelse koloniën in 2 New Age Stamp albums. Leuke col
lectie met veel UPU series uit 1949 en ook iets Engeland. 
12535 Europa CEPT 1956-1992. Prijs: € 500,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Europa CEPT 1956-1992 in 4 luxe Lindner al
bums. Collectie is zeer goed gevuld en veel dubbel verzameld (ongestempeld en gestempeld). 
Hoge cat. waarde! 
12519 Europa CEPT 1979-1981. Prijs: € 100,00 
Album met postfrisse en gebruikte blokken en vellen van Europa CEPT 1979-1981. Bevat o.a. 
Portugal, Cyprus, Monaco etc. 
12598 Europa en diverse. Prijs: € 250,00 
Dik Insteekboek vol met blokken, postfris en gebruikt, inclusief doubletten van diverse 
Europese landen en wat divers. Bevat o.a. Portugal. Hoge cat. waarde. 
12590 Faeröer 1975-1990. Prijs: € 100,00 
Complete, postfrisse collectie Faeröer 1975-1990 in luxe Lindner album. 
12589 Faeröer. Prijs: € 475,00 
Album met Deense zegels met afstempelingen Faeröer. Tevens oud briefstukje Denemarken 
(Michel 8,11A en 13Aa) met certificaat Moller. Leuke collectie met ook veel brieven. 
12591 Finland 1875-1981. Prijs: € 200,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1875-1981 in oud album. Redelijk gevulde collectie 
met veel materiaal, maar zonder de echte top. 

12550 Finland 1885-2000. Prijs: € 435,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1885-2000 in Davo album. Goed gevul
de collectie, vanaf 1930 vrijwel compleet. Bevat tevens Aland 1986-1999 postfris. 
12542 Frankrijk 1940-1992. Prijs: € 1.400,00 
Zeer uitgebreide, postfrisse, ongebruikte en gebruikte, gespecialiseerde collectie Frankrijk 
1940-1992 in 7 albums in doos. Collectie bevat zeer veel interessant materiaal zoals gedateer
de boekblokken (coins dates), proeven, interessante brieven, krantenwikkels etc. Zelden zo 
aangeboden. 
12623 Frans Andorra 1931 -1996. Prijs: € 450,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Frans Andorra 1931-1996 in luxe Leuchtturm al
bum. Collectie is zeer goed gevuld en vanaf 1960 vrijwel compleet. 
12579 Franse koloniën ongetand. Prijs: € 100,00 
Stockboek met ruim 250 verschillende ongetande postfrisse zegels van diverse Franse kolo
niën. 
12509 Guernsey en Jersey 1969-1980. Prijs: € 125,00 
Voornamelijk postfrisse collectie Guernsey en Jersey 1969-1980 in insteekboek. Collectie be
vat ook wat doubletten, wat fiscaal materiaal en wat Isle of Man. 
12560 IJsland 1876-1995. Prijs: € 260,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie IJsland 1876-1995 in Davo crista! album. Leuke 
beginnersverzameling. 
12642 IJsland. Prijs: € 125,00 
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van IJsland, waaronder ook 
klassiek. Leuke samenstelling, hoge cat. waarde. 
12616 Isle of Man 1973-1996. Prijs: € 170,00 
Postfrisse, complete collectie Isle of Man 1973-1996 in luxe Leuchtturm album. Collectie bevat 
ook alle blokken. 
12537 Jaar van het Kind 1979. Prijs: € 110,00 
Postfrisse motiefcollectie Jaar van het Kind 1979 in 2 blanco albums. Mooie collectie, inclusief 
o.a. China. Koopje! 
12538 Jaar van het Kind 1979. Prijs: € 115,00 
Postfrisse motiefcollectie Jaar van het Kind 1979 in 2 speciale albums. Mooie collectie, inclu
sief o.a. Singapore, China etc. Koopje! 
12517 Jordanië. Prijs: € 400,00 
Postfris, ongebruikt en gebruikt beter materiaal van Jordanië in stockboek. Bevat kopstaande 
opdrukken, dubbele opdrukken, ongetand materiaal etc. Zeer mooi kavel voor de specialist! 
12514 Malta en Gibraltar 1882-1979. Prijs: € 125,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Malta en Gibraltar 1882-1979 in Stanley Gibbons album. 
Leuke collectie met ook wat leuk klassiek materiaal. 
12621 Midden Oosten. Prijs: € 190,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Midden Oosten in blanco Davo album. Collectie 
bevat o.a. zeer leuk Egypte en Syrië met veel klassiek en ook beter materiaal. 
12637 Monaco 1885-1974. Prijs: € 700,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte stock Monaco 1885-1974 in dik insteekboek. Stock bevat 
zeer veel materiaal, waaronder veel klassiek en ook betere zegels. Enkele voorbeelden (Yvert 
no's): 2*, 3*, 5*, 6*, 7*, 16*, 19*, 20*, 21*, 50**, 51a* (kort tandje), 140-153*, 215-224* (2x), 
234-248* (4x), etc. Veel materiaal, hoge cat. waarde. 
12559 Nederland 1867-1966. Prijs: € 1.100,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1867-1966 in Davo album. Collectie 
in het begin spaarzaam gevuld, maar vanaf jaren 30 vrijwel compleet met ook veel beter ma
teriaal zoals 203-207*, 212-219*, 232-235**, 240-243*, 244-247*, 349** (10 gulden 
Konijnenburg), brandkast 1-7*, legioenblokken postfris, etc. Tevens wat koloniën aanwezig, 
waaronder leuk Curagao en Suriname. 
12544 Nederland automaat/loketzegels. Prijs: € 250,00 
Schitterende collectie voorlopers vanaf 1977 (niet in NVPH vermeld), vele lOOden incl. proe
ven en met waarde-inschrift 0,00!!, experimentele uitgaven etc. opgezet in album. (Deze stro
ken waren in diverse steden aanwezig) Dit materiaal komt normaal gesproken alleen gebruikt 
op brieven voor, daar de post-beambten de machine bediende, dus uitermate schaars onge
bruikt en zeker in zo'n prachtige collectie van vele honderden, eenmalige mooie koop 
12569 Nederland FDC's 1956-2008. Prijs: € 500,00 
Collectie Nederland FDC's 1956-2008 in 2 grote en 6 kleine FDC albums. Collectie Is in het 
begin met adres, later zonder De laatste jaren zijn moeilijk te krijgen! Koopje!! 
12562 Nederlands Indië 1864-1948. Prijs: € 900,00 
Voornamelijk ongebruikte collectie Nederlands Indië 1864-1948 in luxe Lindner album. 
Collectie is goed gevuld en bevat veel beter materiaal zoals 1*, 28*, 30, 31-37*, 149-159* 
(Bandoeng), 160-166*, 205-210*, 262*, 263*, 264*, dienst 1-7*, 8-27*, etc. Oudere deel ook 
wat ongebruikt zonder gom. 
12566 Nederlands Indië brieven. Prijs: € 600,00 
Safe stockalbum met 44 grootformaat brieven van Nederiands Indië. Veel mooie frankeringen 
en veel buitenlandse bestemmingen (o.a. Nederiand, Oostenrijk, USA, Egypte, Australië, 
Duitsland, etc). 
12577 Nederlandse koloniën. Prijs: € 5.500,00 
Fantastisch mooie, in de hoofdnummers complete, collectie Nederlandse koloniën in Davo 
crista! album. Collectie bevat heel veel goed materiaal zoals Nederiands Indië Wilhelmina 
1892 ongebruikt, Java ongebruikt (paar goedkope zegels gebruikt), Java kopstaand t/m 1 gul
den ongebruikt. Buiten Bezit ongebruikt, Bandoeng sene compleet, 50 cent Wilhelmina met 
watermerk postfris (no. 260), Wilhelmina 1941 ongebruikt compleet, port compleet, dienst 23f 
(25 cent, kopstaande opdruk) ongebruikt met certificaat (maar op achterkant zegel met pen 
aantekening). Brandkast compleet ongebruikt, Curagao compleet (Konijnenburg 1946 postfris, 
luchtpost compleet, port compleet), Suriname compleet (inclusief 32a, tete-beches 1909, 
luchtpost compleet, inclusief DoX opdruk ongebruikt, port compleet etc). Cat. waarde ca. 
21500 eure 
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BRIEVEN GEHELE WERELD 
Bezoek de website www.BBFILA.COM 

Posthistorie Nederiand & gebieden 
Postwaardestukken 

Of op een van de volgende beurzen: 

□ Oudejaarsbeurs Voorschoten 19 December 
□ 10' Eindejaarsbeurs Bameveld  28,29 December 
□ Filateliebeurs Loosdrecht 29,30, 31 Januari 
□ Noord 2009 Roden  20 Februari 2010 

Bert Brinkman 
GOUDA email bbfilatelie(a),planet.nl 

ONLINE BRIEVEN WWW.BBFILA.COM 

KILOWAAR 
WINTERAANBIEDINGEN 

250 gr FRANKRIJK GROOTFORMAAT € 28,
zeer veel 2009uitgiften 
250 gr JAPAN GROOTFORMAAT € 34,
megavariatie met bloczegels 
100 gr JAPAN FURISATO € 13,
enorme variatie regionale zegels 
500 gr NOORWEGEN MISSIE ook met h.w.'s € 24,
100 gr BELGIË GELEGENHEIDSZEGELS zeer nieuw € 14,
100 gr ZWEDEN GROOTFORMAAT met veel nieuw € 9,
(250 gr €21,) 
500 gr AUSTRALIË MISSIE met € 28,
veel grootformaat en nieuw 
100 gr FAROEREILANDEN eigen import met h.w.'s € 
50 gr MONACO veel nieuw en h.w.'s € 
100 gr OOSTENRIJK GROOTFORMAAT 
voornl. Eurozegels € 
250 gr LUXEMBURG met € 
veel eurozegels en hoge waarden 
250 gr FINLAND GROOTFORMAAT € 
dubbel papier maar zeer nieuw 
100 gr GUERNSEY € 
met een grote vanatie (250 gr € 28,) 
100 gr LIECHTENSTEIN geweldige variatie met h.w's € 30,

12 

13 

14 

35,
15,

19,
16,

12,

12,

Door schaarste aan goede kilowaar zijn levertijden niet uit te sluiten 

Bezoek mogelijk na telefonische afspraak Levenng uitsluitend op vooruitbetaling op 
gironr 3752594 of bank 93 28 13 720 Betaling ook mogelijk met creditcard 
(VISA, MASTERCARD) en Paypal 
Portovrij vanaf € 75,, daaronder € 3,verzendkosten E , _ . 
extra Bi| aankoop van 4 of meer items 5 % korting Ä » ■ " " 
Bestellingen onder € 35, kunnen m\ helaas met uitvoeren 
Aanbiedingen zolang de voorraad strekt, pri|svïi|zigingen voorbehouden) 

Paypal 

Postzegelhandel J. VAN HAARLEM 
Postbus 330, 6500 AH Nijmegen 

TeL 0243777730 
Email: j .haarlein@wxs.nl 

http://www.BBFILA.COM
http://WWW.BBFILA.COM
mailto:j.haarlein@wxs.nl


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

RegisterTaxateur 1181 VC Amstelveen e-mail gjgwdv(5)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. 

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

en poststukken en bevat vele zeldzaamheden. 

Vanaf begin 2010 presenteert Wiggers de Vries in samenwerking met Ronald Bouscher, 
"de collectie drs. LG. Klaassen" in meerdere veilingen. 



W W W . C O l l 6 C t 4 d i l . C O n n - verzendkosten €6,75 - max. 1 perklant - kleur afhankelijk van voorraad 

MPO organiseert in het voorjaar van 2010 weer een aantal gezellige en drukbezochte beurzen in 
verschillende plaatsen in Nederland. Tijdens deze beurzen kunt u zoals altijd uw collectie of een deel 
daarvan gratis en deskundig laten TAXEREN en desgewenst inschrijven voor onze veilingen. 

BEURSPROGRAMMA VOORJAAR 2010 

Rotterdam 

Etten-Leur 

Nieuwegein 

Den Haag 

Eindhoven 

Haarlem 

Nieuwegein 

Rotterdam 

Etten-Leur 

Den Haag 

Eindhoven 

10 januari 

17 januari 

24 januari 

21 februari 

14 maart 

21 maart 

28 maart 

5 april (2e Paasdag) 

25 april 

Airporthotel Rotterdam, Vliegveldweg 59-61 

De Nobelaer, A. van Berchemlaan 2 

Het Veerhuis, Nijemonde 4 

Van der Valk Bijhorst, Zijdeweg 54 

Hotel Van der Valk, Aalsterweg 322 

Van der Valk Haarlem-Zuid, Toekanweg 2 

Het Veerhuis, Nijemonde 4 

Airporthotel Rotterdam, Vliegveldweg 59-61 

De Nobelaer, A. van Berchemlaan 2 

Van der Valk Bijhorst, Zijdeweg 54 

Hotel Van der Valk, Aalsterweg 322 

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

MUNTEN' EN POSTZEGELORGANISATIE 
TtL. 030-606:5944 WWW.MI'O.Nt lAX ():«)-6019895 

http://WWW.COll6Ct4dil.COnn
http://WWW.MI'O.Nt


openbare postzegelveilingen 

VAN OSSELAER 

Honderden verzamelingen en dozen 
Prachtig aanbod Groot-Brittannië 

in zaal RUGGEHOF, Frans Van Dijckstraat 46, 2100 DEURNE BELGIË 

kijkgelegenheid : vrijdag 18 december van 17.00 tot 21.00 uur 
zaterdag 19 december van 9.00 tot 12.30 uur 

GEEN kavelgeld en slechts 18 % commissie !!! 
veilingcatalogus online -> www.vanosselaer.com 

NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW 

15.000 loten online 
www-buystampsonline.eu 

Koolsveldlaan 39A - 2110 WIJNEGEM - BELGIË - S 0032 3 354 48 88 - fax 0032 3 303 63 96 
info@vanosselaer.com 

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


ZOEKT U NEDERLAND OF OVERZEE? 
Dan stuur ik u graag mijn regelmatig verschijnende 

aanbiedingslijsten Deze zijn interessant voor zowel de 
begmnende als de gevorderde verzamelaar 

(en ook voor de wederverkoper) 

Ik denk dat u verrast zult zijn over mijn systeem en 
de mogelijkheden 

Betaling altijd na ontvangst en goedkeuring uwerzijds. 

Mag ik u eens mijn lijst zenden? 
WM Hoekstra Bhjhamsterstraat27D3, 9671 AT Winschoten 

tel 0597 430755 - fax 0597 431428 e mail wmhoekstraOhome nl 

776 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisclie benodigdiieden. 

Korenstraat 1 0 4 - 7 3 1 1 LP Apeldoorn 
Tel.(055)-521 54 26. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9 30 17 30 uur, 
maandag gesloten 

WINKEL: WWW.POSTZEGELHUYS.NL 

Start verkoop tijdens de 
Barneveldse Eindejaarsbeurs 

op maandag 28 december 

Kom om 1030 uur even langs 
voor een toast(je)!! 

VANAF 24 DECEMBER 
VERKRIJGBAAR BIJ UW 

POSTZEGELWINKEL 

• 344 pagina's geheel full color 
• Verkoopprijs € 37,90 
• 2704 afgebeelde plaatfouten 
• Waarvan 514 "nieuwe" plaatfouten 
• Met alle "P" en "PM" plaatfouten 
• Prijsnotenngen voor zegel met plakker, 

gestempeld, postfns, op brief en FDC 
• Ruim 100 "nieuwe" fouten in de oudere 

emissies t/m 1923 
• Afbeelding van het gehele zegel met daamaast 

een uitvergroting van de fout 
• Franco thuis € 37,90 naar Ing 1914033 

van Mast te Papendrecht 
• Inlichtingen, 078 6169939 
• E-mail wmast@chello nl 

WINKEL: WWW.POSTZEGELHUYS.NL 

www.kienhorst.nl 

INKOOP 
Postzegels en Munten! 

Wij kopen óók graag 
Uw (oude) gouden 

en zilveren sieraden 
KIENHORST 

steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 

Tel. 0541-515879/511190 
Fax 0541-520302 

E-mail: 
kienhorst@planet.nl 

ienhors* 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

http://WWW.POSTZEGELHUYS.NL
http://WWW.POSTZEGELHUYS.NL
http://www.kienhorst.nl
mailto:kienhorst@planet.nl


De meest 
actuele 

wereldcatalogus 
is Gratis! 

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

powered by P o s t B e e l d . C O m 

STAMPS FROM 
THE GRAND DUCHY 
OF LUXEMBOURG 

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 

WWW.VANLOKVEN.NL eC*#+ P&TLuxembourg cares about the environment 

http://www.Freestampcatalogue.com
http://www.vanlokven.nl


S^WSfii E 
JUBILEUMNOTITIES 
VAN DE ACADEMIE 

Ter gelegenheid van het 
25-jarige bestaan van de 
Nederlandse Academie 
voor Filatehe hebben 
de 32 leden een dub
belnummer uitgebracht 
van hun periodieke 
uitgave Notities. Voorzit
ter Cees Janssen schrijft 
in zijn voorwoord, dat 
de filatelistische studies 

zowel wetenschappelijk 
verantwoord als aantrek
kelijk voor verzamelaars 
moeten zijn die meer van 
hun hobby willen weten 
dan de catalogus hen te 
leren geeft., aan welke 
catalogus/catalogi hij 
hierbij refereert blijft on
gewis, maar het lijkt voor 
de hand te liggen. 

POSTZEGELS 
ALS SCHILDERIJEN 

Beeldend kunstenaar Ton 
Sandig heeft een serie van 
vijf schilderijen voltooid 
met eigen gemaakte 
postzegels als onderwerp. 
Gebaseerd op etsen van 
Rembrandt uit de periode 
1630 'zelfportret met 
verbaasde blik' (Bartsch 
320) tot en met 1642 'zelf
portret met baret en schil-

€ 9 ,6 MIUOEN VOOR 
KINDERZEGELS 2 0 0 9 

De opbrengst van de Kin
derpostzegelactie 20og is 
€ 9,6 miljoen, evenveel als 
die in 2008. Kinderen van 
basisschool De Meander 
uit Spijkenisse maakten 
het bedrag dinsdag 3 no
vember op sportieve wijze 
bekend in de Jaap Eden 
Ijsbanen in Amsterdam. 
Ilja van Haaren, directeur 
Stichting Kinderpostze
gels Nederland: 'We zijn 

ontzettend blij met de 
fantastische opbrengst 
van 9,6 miljoen euro. De 
betrokkenheid van het 
Nederlandse publiek en 
de enthousiaste inzet van 
de kinderen vinden wij 
hartverwarmend. 
Dit zorgt ervoor, dat we 
al die kinderen die onze 
steun zo hard nodig 
hebben, kunnen blijven 
helpen.' 

OPENING 39E LIMPHILEX 
VAN 'T FAKTEURKE 

Filatelistenvereniging 
't Fakteurke vierde zijn 
35-jarig jubileum met 
een driedaagse exposi
tie. 'Limburg bijzonder' 
werd geopend met een 
symbolische sabelhouw 
en dat leverde kleurrijke 
kaderkijkers op. 

GEEN 'SUPER' 
CONSTELLATION 

In de emissie van TNTPost 
IOC jaar gemotoriseerde 
luchtvaart is toch nog een 
foutje geslopen. 
Volgens oud-luchtver-
keersleider en lid-abonnee 
Hans Vorhauer is de post
zegel met de Lockheed 
'Super' Constellation niet 
juist. 
De Super Constellation 
had in tegenstelling tot de 
'gewone' Constellation 

derskiel' (Bartsch 026). 
De postzegels - voor het 
gefingeerde land 'Rhijn-
landt' - zijn vervaardigd 
op geprepareerd paneel 
in acrcyl en kleurpotlood, 
formaat 66 x 91 cm. 
In de waarden € i tot en 
met €5. 
De serie is vanaf 14 no
vember te bezichtigen in 
zijn atelier en woonhuis: 
Jan van Arkelweg 43 te 
Achterveld waar een per
manente verkoop-exposi
tie is ingericht. Open op 
alle dagen van de week, 
na telefonische afspraak 
0342-452300 of email 
tonsandi3(a)hetnet. nl 

geen vrachtklep, goed 
voor 3.800 kg vracht aan 
boord en die staat wel op 
de postzegelfoto afge
beeld. Waarvan akte. 

PHILAKOOPDAG 2 0 0 9 GROOT SUCCES 

Het is zaterdagmorgen 
7 november als om tien 
uur de deuren van de 
jaarlijkse Philakoopdag 
opengaan. De wachtende 
menigte stroomt letterlijk 
naar binnen, al was het 
alleen maar, omdat het 

2 op dat moment buiten 
= stroomt van de regen. 
^ Koffie en vlaai staan klaar, 
^ zoals altijd en dit wordt 
s dankbaar genuttigd door 
tl! het langzaam opdrogende 
Q publiek. Behalve door de 
^ koopjesjagers natuurlijk, 
i want die moesten meteen 
2 op pad naar het ultieme 
^ doel, waarvoor ze waren 

- gekomen om net datgene 
7 7 8 '^ vinden, dat nog ont

breekt aan hun verzame
ling. Hoewel de regen 
eerder ophield, bleef het 
de hele dag gezellig druk 
op de beursvloer, totdat 

! de Philakoopdag haar 
deuren weer sloot om vier 
uur 's middags. 
De grote aandachtstrek
ker was ook dit jaar weer 
de gigantische magazijn 
opruiming met vele 
aanbiedingen en natuur

lijk de koopjes. Ook de 
Philakoopdag op zondag 
8 november mocht zich in 
een grote belangstelling 
verheugen en menigeen 
wist hier direct letterlijk 
munt uit te slaan. Dat 
belooft wat voor 2010! 

JOS VAN DEN BOSCH 
KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN 

De heer J.H.L. (Jos) van 
den Bosch benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. 
De heer van den Bosch 
is sinds 1979 actiefin de 
filatelie. Hij is dertig jaar 
bestuurslid van postzegel
vereniging 't Fakteurke. 
In die periode is hij 25 
jaar voorzitter geweest. 
Mede door zijn inzet 
werden diverse tentoon
stellingen georganiseerd, 
lezingen geïnitieerd 
en trad de vereniging 
toe tot de (Koninklijke) 
Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen. 
Voortvloeiend uit zijn 
werk voor 't Fakteurke 
is de heer van den Bosch 
tevens secretaris van de 
COLF, de overkoepe
lende organisatie van de 
Limburgse filatelistenver
enigingen. 

Naast zijn werk voor de 
filatelie is de heer Van den 
Bosch ook bestuurshd 
van de Stichting Gemeen
schapshuis Op d'r Plats te 
Klimmen. 
De onderscheiding werd 
op zaterdag 7 november 
uitgereikt door burge
meester Sprokkel in 
Gemeenschapshuis Op 
d'r Plats, Houtstraat 25 te 
Klimmen. 



FILATELIE DEELT JAARLIJKSE PRIJZEN UIT 

NIEUWE WEBSITE GELANCEERD! 

Eindelijk is het zover: 
na een paar maanden 
inactiviteit is eindelijk de 
nieuwe website van Filate-
Ue gelanceerd! Achter de 
schermen is hard gewerkt 
aan de ontwikkeling van 
deze nieuwe website. 

Links en inhoud is logisch 
bij elkaar gezet, zodat elke 
bezoeker gemakkelijk de 
weg kan vinden. We ho
pen, dat de nieuwe website 
www.defilatehe.nl 
aan uw verwachtingen 
voldoet. 

GROOTSTE POSTZEGELVERZAMEUNG 
TER WERELD FRIESLANDFILA 2 

De Leeuwarder kunste
naar Reinier Knol, zelf 
ook postzegelverzame
laar, heeft in samenwer
king met 'It Twaluk - de 
ZML' scholen in Leeu
warden en de naschoolse 
opvang Villa Emilia 

in Lekkum 23 van de 
grootste postzegels van 
de Wereld gemaakt. Deze 
superpostzegels van 90 x 
70 cm werden in Sporthal 
het Kalverdijkje Leeuwar
den getoond tijdens de 
door de Postzegelvereni
ging Friesland georgani
seerde 'Frieslandfila 2' op 
13 en 14 november. Met 
de Grootste postzegel
verzameling ter wereld 
probeerde de Postzegel
vereniging Friesland de 
interesse voor postzegels 
bij de jeugd te winnen. 

TNT REORGANISEERT DOOR 

TNT's post- en pakket-
markt herstelt voor
zichtig, want het aantal 
verzonden pakketjes in 
het derde kwartaal daalde 
minder hard. 
De postaantallen blijven 
echter snel dalen. De 
winst daalde 12,4% tot 
€ 99 miljoen, het bedrijfs
resultaat nam 14,4% af tot 
€ 179 miljoen. De omzet 
zakte 7,6% in tot € 2,48 
miljard. 
Volgens CEO Peter Bakker 
is de markt in het afge
lopen kwartaal gestabili
seerd. Zo daalde bij pak

ketafdeling Express het 
aantal verzonden pakket
jes minder hard, maar de 
vraag blijft afnemen. De 
omzet bij Express van dit 
jaar zal naar verwachting 
lager zijn dan vorig jaar. 
Het post(zegel)bedrijf wil 
op jaarbasis zo'n 6 600 
miljoen besparen. Bij de 
postdivisie verwacht TNT 
voor Nederland dit jaar 
een versnelde volumeda
ling vergeleken met de 
jaren daarvoor. De bezem 
gaat dan ook rigoureus 
door de organisatie vanaf 
komend jaar 2010. 

Tijdens een feestelijk diner 
op zaterdag 21 november 
in Soestduinen heeft de 
Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie 
de jaarlijkse prijzen voor 
Filatelie jaargang 2008 
uitgereikt aan de uitverko
ren winnaars. Voorzitter, 
de heer van Balen Blanken 
reikte de prijzen uit. En wie 
waren de gelukkigen? 
De "Leon de Raay"-medail-
le met oorkonde ging naar 
de heer C.J.E. Janssen voor 
zijn artikelenreeks "Het 
open takjesstempel nader 
bekeken - Een raadselach
tig Nederlands stempel". 
De Wisselbeker voor 
Thematische Filatelie met 
oorkonde ging naar Dr. 
H.T. Siem voor zijn artike
lenreeks "Ansichtkaarten 
combineren met Postge-

schiedenis?" 
De "L.H. Tholen"-trofee 
met oorkonde werd toege
kend aan mevrouw M. van 
Gessel voor haar interview 
met ontwerpster Esther 
de Vries van de postzegels 
"Mooi Nederland" in het 
magazine "Het Stadsle
ven". 
De zilveren medewerkers
plaquette werd toegekend 

aan de heer H.W. van der 
Vlist wegens zijn tienjarige 
rubriekredacteurschap. De 
bronzen medewerkerspla
quette was bestemd voor 
de heer J.T.C. Mönchen 
wegens zijn tienjarige lid
maatschap van de Raad van 
Toezicht van de Stichting 
Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. Iedereen 
van harte proficiat! 

eoor sijn artittUiinfti Allt$dlttaartt» tnmbinirrM »et J'ottgtukudmiif 
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RAAD HET GEWICHT BIJNA GERADEN 

Postex 2009 is weer achter 
de rug. Zeer succesvol was 
dit evenement weer voor 
handelaren, exposanten, 
jubilarissen en bezoekers. 
Tijdens deze postzegel-
show hadden de bezoe
kers de mogelijkheid om 
het gewicht te raden van 
een grote fles, geheel 
gevuld met postzegels. 
Op zondag 18 oktober 
om 15 uur werd de uitslag 
bekend gemaakt. Niet 
minder dan 251 bezoekers 
vulden een formulier in. 
Na controle van de for
mulieren bleek er echter 

niemand te zijn die exact 
het juiste gewicht van 25,2 
kg had geraden. Het dicht
ste bij was de heer L.A. van 
Belsen uit Vhssingen met 
25,3 kg. Hij heeft recht 
op de eerste prijs. Verder 
waren er twee deelnemers, 
Jordi Martens uit Etten-
Leur en Naomi van der 
Harst uit Ommen met een 
door hen geraden gewicht 
van 25,0 kg. Zij krijgen 
beiden een tweede prijs. 
Naomi was nog in de zaal 
aanwezig en nam haar 
prijs gelijk in ontvangst. 
De beide andere winnaars 

JAN DE JONG iHi 
OVERLEDEN ' H 

Langjarig Lid van de 
Raad van Toezicht ing. 
J.C. de Jong overleed op 
27 oktober. Het bestuur 
van de Stichting Neder
landsch Maandblad voor 
Philatelie wenst zijn na
bestaanden veel sterkte 
toe met het verwerken 
van dit verlies. 

ontvangen hun prijs per 
post. Alle deelnemers 
kregen na het invullen een 
kleine attentie. 

MUTATIES VERENIGINGEN 
In de afgelopen weken zijn 
de volgende mutaties in het 
overzicht van bij Filatelie 
aangesloten verenigingen 
doorgevoerd: 

Landelijk secretariaat NVPV 
ldaasschokker(3)nvpv-alk-
maar.nl 

Apeldoorn 
Vereniging De Globe, 

H.P. van Laarhoven, 
Smeltersdonk 121, 7326 
HW Apeldoorn, telefoon 
055-5418746, e-mail: 
h.laarh0ven2@kpnplanet.nl 

Appingedam 
reintbos@ziggo.nl 

Leiden 
LWPV heeft een nieuwe secre
taris: P.J. van de Kasteele, Oude 

Vest 109 B, 2312 XV Leiden, 
telefoon 071-8889405, 
kasteeledrost@casema.nl 

Oosterhout 
OWP heeft een nieuwe 
secretaris: 
J.H.P. van der Laken, 
Jeroen Boschstraat 72, 4907 
MS Oosterhout, « 1 
telefoon 0162-428777, 1||p 
ria.vanderlaken@casema.nI' 

http://www.defilatehe.nl
http://maar.nl
mailto:h.laarh0ven2@kpnplanet.nl
mailto:reintbos@ziggo.nl
mailto:kasteeledrost@casema.nl
mailto:ria.vanderlaken@casema.nI'


NEDERLANDSE SCHILDERIJEN OP BRAZILIAANSE 
POSTZEGELS 

De 'Collectie Brasilia 50' 
van de Amstelveense kun
stenares Julia dos Santos 
Baptista is onlangs door 
het Braziliaanse Postbe
drijf EBCT gekozen voor 
de nationale postzegels 
ter gelegenheid van de 
vijftigste verjaardag in 
2010 van Brasilia, de 
hoofdstad van Brazilië. 
Komend jaar zullen ze 
worden uitgegeven. Niet 

eerder is de architectuur 
in Brasilia op deze manier 
weergegeven, een nieuwe 
manier van kijken. 
Julia dos Santos Baptista 
is geboren in Brasilia, 
waar ze tot 1995 woonde. 
Sinds 2000 werkt en 
woont ze in Amstelveen. 
Julia's schilderijen bevat
ten pure en vreedzame 
beelden in prachtige felle 
kleuren. 
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PRINS FILIP IN 2 0 1 0 MÉT BAARD OP EEN POSTZEGEL! 1 TWEE NIEUWE 'EREFAKTEUREN' BENOEMD 

Op dinsdag 20 oktober 
presenteerde De Post 
in het Centrum voor 
Hedendaagse Kunst Wiels 
in Brussel het uitgiftepro
gramma van de nieuwe 
postzegels voor 2010. Een 
opmerkelijke uitgave is de 
zegel met Prins Filip die 
naar aanleiding van zijn 
vijftigste verjaardag op 15 
april 2010 wordt uitge
geven. 

Op de eerste postzegel
versie werd Prins Filip 
afgebeeld zonder baard, 
maar op vraag van het 
Kabinet werd dit dus 
gewijzigd. 
Eerder werd er al positief 
gereageerd op de nieuwe 
look van de prins en dit 
heeft misschien geleid tot 
deze aanpassing. De Post 
hoopt wel dat prins Filip 
zijn baard zal laten staan! 

FEESTELIJKE OPENING VAN DE POSTEX 2 0 0 9 : 

Op vrijdagmorgen 16 
oktober werd te elfder ure 
de expositie Postex 200g 
feestelijk geopend en 

2 opgeluisterd door (bijna) 
° alle deelnemende organi-
^ saties en sponsoren. Op 
^ de foto v.l.n.r.: Leen Lou-
s werse POSTEX, Cor Oppe-

laar NVPV, Ben Mol KNBF, 
iVIartijn Bulterman NVPH, 
Katja Veen TNT Post, 
Toon Oomens Stamp 
Kids, Peter Stobbelaar JFN 
en Marianne Rozendaal 
JFN. Een vertegenwoor
diger van Pro-Filatelie 
ontbreekt. 

De heer Harry Bleus neemt de oorkonde in ontvangst 
uit handen van voorzitter Cools. 

De heer Paul Trobisch neemt het bijbehorende beeldje 
in ontuanast uit handen uan uice Doozitterjos uan 
den Bosch. 

Voor aanvang van de 
vergadering van de 
commissie samenwer
kende Limburgse filatelie 
verenigingen op zaterdag 
7 november, tijdens de 
39e Limphilex, 'Limburg 
Bijzonder' in gemeen

schapshuis Op d'r Plats 
aldaar, zijn door het 
bestuur van de organi
serende vereniging twee 
nieuwe 'Erefakteuren' 
benoemd. Alleen niet-
leden kunnen benoemd 
worden tot 'Erefakteur'. 

NIEUWE VELLETJES REGIOPOST 

Regiopost.com uit KoUum heeft op 2 november 
nieuwe zegels uitgegeven. Velen zullen in de regio N.0. 
Friesland deze voordelige zegels gaan gebruiken voor 
het versturen van de Kerstkaarten. Vanaf 2 januari 2010 
zal een nieuw velletje zegels worden uitgegeven. Meer 
informatie op www.regiofost.com 

Zij moeten hun sporen in 
de filatelie in Zuid-Lim-
burg verdiend hebben. 
Benoemd zijn de heren 
Harry Bleus uit Tongeren 
en de heer Paul Trobisch 
uit Aken. 
Beide heren zijn jaren
lang actiefin hun vereni
gingen en hebben daarbij 
altijd de samenwerking 
tussen de filatelisten 
verenigingen aan weers
zijden van de grens be
vorderd. De oorkonde en 
het bijbehorende beeldje 
werd overhandigd door 
de voorzitter van 't Fak-
teurke de heer Wil Cools. 
Na deze benoeming telt 
de lijst van 'Erefakteuren' 
9 leden, allemaal voor
aanstaande filatelisten 
uit Zuid-Limburg en de 
aangrenzende Euregio. 
De vereniging hoopt met 
de benoeming van deze 
nieuwe 'Erefakteuren' 
een stimulans te geven in 
de richting van nog meer 
samenwerking tussen 
de verschillende filateüe 
verenigingen die het, 
zoals algemeen bekend 
is, moeilijke tijden door
maken. 

http://Regiopost.com
http://www.regiofost.com
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MEEZINGEN MET 
SINTERKLAAS 
m POSTBOX 

Sinterklaas kreeg het 
eerste exemplaar van zijn 
eigen postzegel en wens
kaart na afloop van de 
intocht in Schiedam. De 
Postbox Sinterklaas bevat 
drie postzegels en drie bij
passende kaarten met de 
Sint en een meezingboekje 
met bekende Sinterklaas
liedjes. De Postbox is, in 
een oplage van 55.000 
exemplaren, verkrijgbaar 
bij TNT PosÜcantoren, 
Plus supermarkten, via de 
Collect Club in Gronin
gen en via luiDUJ.tntpost.nl/ 
postbox. De verkoopprijs 
is €3,95 en bevat drie 
postzegels van € 0,44, 
drie ansichtkaarten en een 
meezingboekje. 

SERIOUS REQUEST 
OP ZEGELS EN KAARTEN 

TNT Post en 3FM brengen 
samen setjes met 3FM 
Serious Request Decem
berzegels en wenskaar
ten uit. Een set van 20 
speciale Decemberzegels 
met vijf unieke wenskaar
ten kost € 8,95, waarmee 
3FM Serious Request 
wordt gesteund. Dit jaar 
vraagt 3FM aandacht voor 

UEA KOMT MET 
NIEUWE ZEGEL 

Esperantobeweging UEA 
heeft opnieuw een per
soonlijke zegel van TNT-
Post uitgebracht. Deze 
keer ter gelegenheid van 
de honderdste geboorte
dag van UEA-secretaris 
Ivo Lapenna (1909-1987). 
In 1954 nam Unesco een 

resolutie aan ten gunste 
van het Esperanto door 
toedoen van Lapenna. Hij 
was algemeen secretaris 
van UEA in de conferentie 
van Unesco. De zegel zal 
vanaf 28 november te 
koop zijn in de UEA-
boekwinkel voor 

slachtoffers van malaria. 
De set van 3 FM Serious 
Request is te koop bij 
TNT Postkantoren, AKO, 
Bruna, The Read Shop, 
Primera, Techador, Vivant 
enviatntpost.nl. 
De kaarten zijn ook los te 
bestellen via de Kaarten-
service op uiwuJ.tntpost.nl/ 
kaart. 

DECEMBERBUNDEL 

Naast de afzonderlijke 
decemberzegels die in 
ons vorige nummer staan 
beschreven, is dit nu ook 

zegels voor € 20,40. Bij 
aankoop van deze drie 
velletjes met een strik 
erom hoort de gratis 

als bundel te koop, zestig Thuisagenda 2010. 

€5,50 per 
vel van 
10 stuks. 
Meer info: 
www.uea. 
orfl/katalo^o/platelie/ 

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 
• 75e 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://enviatntpost.nl
http://www.uea


SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
e-mail: dziewon(a)xs4all.nl 
website: wwTv.galeoptix.nl/fila/druktech.htni 

HALLMARK POSTZEGELS 2 0 0 9 

Ook in 20og heeft Hall
mark weer postzegels la
ten maken die ingesloten 
zijn bij de wenskaarten 
die vanaf medio oktober 
2009 zijn verkocht. 
Allereerst in enkele post
kantoren, later ook in de 
diverse kiosken. 
De zegels zijn net als de 
hierboven genoemde 
'Dag van de Postzegel' 
gedrukt bij de doch
teronderneming van 
Walsall Security Printing 
- Cartor in La Loupe, 
Frankrijk. De druk van 
het vierkante midden
stuk - conform de afbeel
ding op de kaart - is ook 
hier: R120. 

Alle zegels zijn ook te bewonderen op 
de website: 
http://u)U)U).5aIeoptix.nl/fiIa/nLpbog2.htm Z 4 4 eurocent 

-* ®®® ' P°^^ Kinderpostzegels S009 Laat kinderen leren 
Proberen ts altijd goed Als Je goed ktjKt zlaje Diser Als jci hm even niet meer weac gebeuren erir&Kli moola dltijin 

-122* Ä U : 2 2 * 

Datum aanvang vsrkoop 3 november 2 0 0 9 / Ai-tUcelnummer 201660 / www kInderpoBtzegele nl 8'7U34l"054708" 

" " l i l l M I l l l l l l i l i l i l i i i i P i l l I ^ ^ 
SPECIAUSTENCLUB PERSOONLIJKE POSTZEGELS OPGERICHT 

DE KINDERZEGELS 

Op 3 november 2009 
verscheen een blok van 
zes geperforeerde en 
gegomde zegels van 44c, 
De zegels zijn ontworpen 
door Christiaan Borstlap 
en gedrukt in rasterdiep
druk op de ATN druk-aan-
de-rol pers van De La Rue, 
in Engeland. De zegels 
zijn met scheerperforaat 
van tanding voorzien. 
In de tandingsgaten zijn 
restanten te zien van 

het scheerperforeren! 
De oplage is 4,8 miljoen 
blolqes! Nadere toelich
ting door de ontwerper op 
www.christianborsdap. 

Tijdens de openings
dag van de Postex op 16 
oktober 2009 werd in 
middag een bijeenkomst 
gehouden voor verzame
laars van persoonlijke 
postzegels en andere 
geïnteresseerden. Ruim 

veertig personen hebben 
kunnen luisteren en kij
ken naar de voordrachten 
van de initiatiefnemers 
en van Ferdy Sieben van 
TNTPost. Een uitvoerig 
verslag is terug te vinden 
op postzegelblog: 

www.postzegeIblog.nl 
De bijeenkomst en de 
verdere promotie tijdens 
de Postex heeft voorlopig 
geleid tot de aanmelding 
van 40 personen. 
Verdere informatie opvra
gen en U aanmelden kan 
via: ppz2009@l1ue.nl 

ÏO®®® post Kinderpostzegels 2009 Laat 
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DE NLR ZEGELS 

Het Nederlandse Lucht
en Ruimtevaart Laborato
rium NLR bestaat 90 jaar. 
Ter gelegenheid daarvan 
verscheen een blok van 
zes zegels van 44c in een 
mapje met kaarten. Druk 
in offset bij JESSP in 
Haarlem. 

http://wwTv.galeoptix.nl/fila/druktech.htni
http://u)U)U).5aIeoptix.nl/fiIa/nLpbog2.htm
http://www.christianborsdap
http://www.postzegeIblog.nl
mailto:ppz2009@l1ue.nl
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NIEUW VOOR 2010 

In de maand decem
ber van 2009 zijn er 
geen nieuwe emissies 
verschenen. Het uitgifte
programma voor 2010 is 
echter weer ruimschoots 
de moeite waarde en gaat 
in januari 2010 fuUspeed 
van start. Op 20 oktober 
2009 werd in Brussel een 
indrukwekkende pre
sentatie gegeven van de 
nieuw uit te geven post
zegels met medewerking 
van het Belgische ministe
rie, de Postzegelwerk
plaats en de ontwerpers 
van de nieuwe zegels. 
Alle genodigden kregen 
een brochure met daarin 
de afbeeldingen gedrukt 
als ook op CDRom. 
Een goed voorbeeld voor 
andere postadministraties 
die hierin wat kneuteriger 
zijn.... 

Op de bijeenkomst kon 
ook een voorlopige 
afspraak worden gemaakt 
voor een bezoek aan de 
Postzegelwerkplaats waar 

thans hard wordt gewerkt 
aan de uitbreiding met 
een offsetdrukafdeling. 

Tot voorkort werden 
enkele zegeluitgiften in 
offsetdruk vervaardigd 
bij de Postdrukkerij in 
Brussel en werden de 
zegels in Mechelen verder 
afgewerkt. Nu gaat op 
grotere schaal de offset 
gebruikt worden voor de 
zegels van 2010. 

Nog net op de valreep 
werden in Brussel twee 
zegels uit de reeks vogels 
van André Buzin uitge
voerd in offsetdruk met 
een stochastisch raster. 
Het zijn de eerste uit een 
25jarige geschiedenis! 

De Barcode Blasters 
afdrukken (vervolg) 

Ter gelegenheid van het 
40jarig bestaan van Post
zegel en Hobbyklub Ertfi
la  Ertvelde en het 30jarig 
bestaan van de Jeugdafde
ling is in eigen beheer, 
een vervolg uitgegeven 

op de "Inventaris van de 
"Blaster"loketstroken" 
door JeanPierre Claus en 
Lucien Van Hecke. 

Het gaat nu om de tweede 
reeks Barcode Blasters: 
„van Refocus tot nieuwe 
vormgeving». Het boek 
kost€ 10 bij zelf afhaling, 
maar kan ook besteld wor
den door overmaking van 
€ 13 voor binnenland (Bel
gië) en € ig voor buiten
land (incl. verpakking en 
verzendkosten: gewicht 
= I kg) op rekening BE 
97 8002 0122 3649  BIC 
AXABBE22 van Van Hecke 
Lucien, Leenheerstraat 13 
te 9940 Evergem. 

De eerste studie "Inven
taris van de 'Blaster' 
 loketstroken" (ook nog 
verkrijgbaar voor € 8) 
verscheen op 4 juni 2006 
(Pinksterweekend). De 
eerstvolgende werkdag 
werden Mail en Retail van 
De Post twee afzonder
lijke afdelingen, waardoor 
deze studie een afgewerkt 
geheel vormde, gezien de 

kantoornamen. «Geper
sonaliseerd» werd door 
enerzijds het wegvallen 
van het cijfer en ander
zijds de toevoeging van 
«Mail» aan de uitreiking
kantoren of aanduiding 
van een plaatsnaam of een 
geografische plaats voor 
de Retailkantoren. 

Nadere informatie: 
JeanPierre Claus, Folke 
Bernadottestraat 6 te 9000 
Gent, tel. 0479 / 96.85.56 
Lucien Van Hecke, 
Leenheerstraat 13 te 9940 
Evergem (Ertvelde), tel. 
09 / 344.97.99 en 0474 / 
4I5325
email: vanhecke.huyscö) 
pandora.be, 
website: http://u;erkflroep. 
mecanotel1e.1n.eucr3em.be 

De derde reeks, waarbij de 
landsaanduiding binnen 
het kader werd geplaatst, 
liep tot 21.09.2009 en 
daarna was de 'prior' 
aanduiding onder de fran
keerwaarde was geplaatst. 
Althans zo hebben we dat 
de vorige maand gemeld. 

Inmiddels is gebleken 
dat de nieuwe layout niet 
overal tegelijk is ingegaan 
en dat de oude nog steeds 
volop te vinden is op 
latere brieven. Zelfs voor 
kantoren en postpunten 
op dezelfde dag! Ik heb 
afdrukken van Zottegem 
op 21 oktober laten maken 
van drie balies waarvan 
twee met 'nieuw' en i met 
een'oud'!! 

Na intens contact met 
oa. Lucien van Hecke 
stelden we vast dat sinds 
deze aanpassing  met 
verplaatsing van de 
aanduiding 'PRIOR' juist 
onder de frankeerwaarde 
en eentalige benaming van 
de plaatsnamen  enerzijds 
op eenzelfde dag (en/of 
binnen verspreide dagen) 
binnen eenzelfde locatie 
evenwel niet steeds voor
komt (zie scans met voor
beelden uit de verzameling 
van de heer Bakhuizen van 
den Brink) en anderzijds 
ook afdrukken derde reeks 
behouden bleven. 

Na vele contacten onder 
verzamelaars en met De 
Post, denken we te kun
nen besluiten: 

 dat het niet meer voor
komen in een zwart veld 
en de verplaatsing aard 
van de zending ('PRIOR') 
het gevolg is van vele 
discussies in het verleden 
over het al dan niet aan
brengen van de blauwe 
priorklever op internatio
nale zendingen 

 de vormgeving (derde 
of vierde reeks) bepaald 
wordt door het gebruik 
van het menu of sneltoet
sen en aldus van oude wi
zards of nieuwe franking 
wizard. 

Ter info: de volgende re
lease van PST is voorzien 
op 23 november e.k. en is 
dus op te volgen ! 

Dit alles leidt ertoe dat 
de derde inventaris nog 
steeds doorloopt  mis
schien nog maar tot en 
met 22 november  en dat 
de vierde inventaris reeks 
al is begonnen. 
Zodra de derde reeks 
definitief voorbij is zal er 
ongetwijfeld een derde 
boek verschijnen! 

http://pandora.be
http://u;erkflroep
http://mecanotel1e.1n.eucr3em.be
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25ste DAG VAN DE jEUGDFILATELIE GROOT SUCCES 
Tijdens de Postex werd de 25ste Dag 
van de Jeugdfilatelie gevierd. Het was 
een groot succes met veel blije kinde
ren die meededen aan de verschillende 
activiteiten. De spelletjes waren erg 
populair, maar ook de veiling bleek erg 
in trek. Net als bij de eerste Dag van 
de jeugdfilatelie in 1985 maakte het 
jeugdjournaal een reportage. Jonge ver
zamelaars kwamen aan het woord en er werd uitgelegd wat de Dag 
van de Jeugdfilatelie is. Het Jeugdjournaal had ook nog een vraag op 
de website over postzegels verzamelen. De stelling was: "Postzegels 
verzamelen is een leuke hobby". Maar liefst 70 van de 100 kinderen 
was het daar niet mee eens. Jammer, maar wij weten gelukkig beter! 

TOON OOMENS KRIJGT ROOSPLAQUETTE 
Tot zijn grote verrassing 
heeft Toon Oomens de 
zilveren Roosplaquette 
gekregen. De onderschei
ding wordt een keer per 

jaar uitgereikt door de 
Nederlandse Vereniging 
van Postzegelvereni
gingen (NVPV). De 
plaquette is bedoeld voor 

ELISE DOL OP POSTZEGELS 
EN COMPUTER 
Op de Postex kwamen 
we Elise ten Voorde 
tegen. Zij is n jaar en al 
een tijd echte postzegel
verzamelaar. Ze heeft een 
verzameling Nederland 
en daarnaast houdt 
ze ook haar collecties 
vissen, honden, vogels 
en vlinders bij. Onder 
leiding van jeugdleider 
Marth van IHerk gebruikt 

ze ook de computer bij 
haar postzegelhobby. 
Marth leert kinderen 
albumbladen maken op 
de computer. Elise is 
er enthousiast over en 
heeft zelf ai albumbladen 
gemaakt. Marth laat ons 
ook nog zien dat je met 
de computer veel meer 
uit je verzameling kunt 
halen. 

iemand die veel voor 
de jeugdfilatelie heeft 
gedaan. Zij is vernoemd 
naar mevrouw Roos-'t 
Hart uit Borculo. Zij was 
een bevlogen jeugd-
leidster die zich tot op 
hoge leeftijd bezighield 
met de jeugdfilatelie. 
Toon Oomens heeft de 
onderscheiding meer dan 
verdiend. 
Hij heeft de internetclub 
StampKidsclub opgezet 
die zeer succesvol is. Als 
"Jeugdleider Toon" is 
hij inmiddels een echte 
Bekende Nederlander. 
Wij feliciteren hem van 
harte met deze onder
scheiding! 

lence Mulder van de 
ZHPVuit Den Haag is 
een bijzondere verzame 

a 44 eurocent 
iTi 
P- [^ 44 euroceniïl 

Als je vergeten bent om 
de speciale persoonlijke 
postzegel van de Dag 
van de Jeugdfilatelie 
te kopen, dan kan dat 
alsnog. De persoonlijke 
postzegel kost € 1,50 
(incl. verzendkosten), 
velletjes van 10 zijn he
laas niet beschikbaar. 
De enveloppe met 

PERSOONLIJKE 
ZEGELS EN 
ENVELOP 
NOG 
TE KOOP 

zegel en gelegenheids-
stempel kost € 2,50 
(incl. verzendkosten). 
Bestellen kan via e-mail 
kooooQWt(g)kpnmail. 
n| met vermelding van 
naam en adres en gelijke 
betaling op: INC 558 776 
t.n.v. Penn Sticht Filate-
listisch Jeugdwerk Ned te 
Tilburg 

laar. De meeste jongeren 
verzamelen Nederland of 
een thema, maar Jence 
niet. Hij heeft zich gespe
cialiseerd in de vogeltjes
zegels van de Belgische 
ontwerper Buzin. Tijdens 
de Dag van de Jeugdfi
latelie konden we zijn 
verzameling bewonde
ren. Jence vertelde vol 
vuur over zijn collectie en 
liet ons wat bijzonderhe
den zien. 
Er zijn meer verzame
laars van het werk van 
Buzin. Velen zijn lid van 
de Buzin vereniging. 
Jence ook, hij is het enige 
jeugdlid en is daar best 
wel trots op. De jury 
vond de verzameling van 
Jence zo mooi, dat hij 
een ereprijs kreeg. 

26ste DAG VAN DE lEUGDFILATELIE 
IN DEN BOSCH 
Op 29 mei 2010 wordt 
er weer een Dag van de 
Jeugdfilatelie gehouden. 
Dan gaan we met zijn 
allen naar Den Bosch 
toe. Het speciale thema 

van de tentoonstelling 
zal "Geschiedenis toen 
en nu" zijn. In de Post
hoorn van vorige maand 
kun je precies lezen wat 
de opdrachten voor de 

Filamarathon zijn. Het 
is echt met moeilijk om 
deze opdrachten te ma
ken. Probeer het eens en 
laat het resultaat in Den 
Bosch zien! 



Kijkje uit naarde kerstdagen? 
Met sneeuw en veel cadeautjes? 

Moetje eens kijken wat een 
leuke zegels ik hier heb! 

De kerstman 
is eigenlijk 
Sinterklaas 
Toen de mensen 
vanuit Europa naar 
Amerika trokken, na

men ze al hun tradities 
mee. Daar hoorde 
ook Sinterklaas bij. En 
omdat de Engelsen het 
feest van Sinterklaas 
niet kenden, hebben 
ze de boel een beetje 
bi) elkaar gegooid. 
Onze Sinterklaas werd: 
Santa Claus, en we vie

ren het met Kerstmis. 
Begrijp jij het nog? 

M e t veel lawaai 
jaag je de goden 
weg 
Met Kerst wordt erg 
veel gezongen. Dat 
heeft er mee te maken 
dat de mensen vroeger 
dachten, dat jede 
boze goden wegstuur

de als je maar veel 
geluid maakt. Dus we 
zingen nog steeds, 
ook al komen die boze 
goden niet meer. Of 

zie jij er nog wel eens 
eentje lopen? Op 31 
december maken we 
er voor die boze goden 
helemaal een dolle 
boel van. Als ze dan 
nög niet weg zijn, dan 
weet ik het niet meer! 

De boom hoort er 
bij 
Kijk, op school hebben 
jullie natuurlijk een 
plastic boom. En hoe 
is dat dan thuis? Som

mige mensen klappen 
de dag na Sinterklaas 
al de Kerstboom uit. 
Makkelijk genoeg, de 
ballen en de lichtjes 
zitten er standaard in. 
En het is nèt zo gezel

lig, vind je niet? Het 
geeft direct sfeer. 
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Maar waarom dan 
een boom? 

». — .   i 

In de oude tijden 
stierven er in de 
winter mensen van de 
honger. Iets groens 
deed hen aan de lente 
denken. In de winter is 
er maar één boom die 
groen blijft: de naald

boom. Daarom willen 
we die graag in de win

ter zien. Dan denken 
we aan de lente en de 
goede, warme dagen. 

Sneeuw 
We zingen met Kerst 
over sneeuw, een 
witte Kerst! Maar 
waarom willen we dat 
eigenlijk? Kijk nu eens 
om je heen: alles is 
grijs en grauw. Er ligt 
modder op de straat, 
verdorde bladeren en 
afval. Op een ochtend 
word je wakker, en... 
Alles is wit! Het heeft 
gesneeuwd. De wereld 
ziet er ineens veel 
mooier uit. 

Sneeuwpop 
Ik weet niet hoe het 
bij jou is, maar als het 
gesneeuwd heeft moet 

ik naar buiten. Knal! 
Dat is de buurman die 
een sneeuwbal in mijn 
kraag gooit. Boem! 
Dat is de hond die 
uitglijdt over dat witte 
tapijtje. Geeft allemaal 
niets. We gaan aan het 
werk. Want over een 
uurtje moet er toch 
wel een hele mooie, 
grote sneeuwpop 

staan. En dan liever 
nèt iets groter dan die 
van de buren... 
De kerstman door 
de lucht 
Sinterklaas rijdt op zijn 
paard over de daken; 
als het goed is heb je 
hem al gezien.... De 
Amerikaanse Santa 
Claus doet dat niet: hij 
vliegt in een rijtuigje 
met rendieren door 
de lucht. Hoe zit dat 
dan? Paarden kunnen 
niet tegen de kou, 
dus het karretje van 
Santa wordt getrokken 
door rendieren, dat is 
logisch. En dat vliegen 
heeft te maken met 
de boze goden. Die 
vliegen ook door de 
lucht. 

Natuurlijk de ca

deautjes 
Als je Kerst viert op de 
Amerikaanse manier. 

liggen er 's morgens 
vroeg cadeautjes 
onderde boom. Of 
ze zitten in een sok 
die bij de open haard 
hangt. 
Die pakjes komen dus 
van Santa Claus, die 
daarmee niet door de 
schoorsteen is gezakt. 
Wat dat betreft heeft 
hij het makkelijker dan 
zijn collega Sinter

klaas. 
En stoute kinderen? 
Die bestaan niet! 

H e t mooie verhaal 
Hoe leuk Santa 
Claus ook is, het gaat 
natuurlijk om iets 
anders. Met Kerst 
vieren we de geboorte 
van Jezus. Als je dan 
niet wil vieren kan 
je ook dankbaar zijn 
voor je gezondheid of 
je geluk. Vind je dat 
geen goed idee, om 
daar een albumblad 
van te maken? Ik ben 
benieuwd. 

Succes er mee! -^ 
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Omdat op 25 juli 1909 Louis Blériot de eerste persoon was die met 
een vliegtuig over het Kanaal (1) over vloog waren er in afgelopen 
zomer allemaal herdenkingsactiviteiten in Frankrijk. Voor deze 
vlucht gebruikte Blériot een zelfontworpen toestel (Blériot XI) met 
een Anzani driecilindermotor. Zijn vlucht van Calais naar Dover 
over een afstand van circa 45 km duurde ongeveer 37 minuten. 

Festiviteiten 
Het jubileum werd 
met name bij Calais, in 
Sangatte-Blériot Plage, 
enorm gevierd. Er was 
een speciale markt, een 
theater (kermis) op een 
plein met een replica van 
een Blériot toestel. Er wa
ren speciale optochten, 
een speciaal vuurwerk op 
muziek. Alles in Blériot 
Plage was versierd met 
Blériot: van de kapper, de 
supermarkt, het stad
huis, hotels , restaurants 
tot en met de plaatselijke 
kiosk. Er was formatie-
vliegen met straaljagers 
"Patrouille de France" 
met condensstrepen in 
de kleuren van de Franse 
vlag. 

Postzegeltentoonstelling 
Ook was er een pro
paganda luchtpostten-
toonstellmg. Er waren 53 
inzendingen, waarvan 
5 Nederlandse. De 
inzendingen waren zeer 
gevarieerd en van hoog 
niveau. De achterwand 
van de tentoonstelling 
was behangen met post-
zegelontwerpen van 375 
kinderen uit de omgeving 
(2) . De eerste prijs ging 
naar een ontwerp dat laat 
zien hoe Blériot het vaste 
land achter zich laat (3). 

De tentoonstelling werd 
op spectaculaire wijze 
geopend met postduiven 
en een kanten lint dat in 
stukken geknipt werd. 
De Franse post gaf een 
speciale postzegel uit en 
er werd een bijzonder 
stempel gebruikt (4). 

Niet succesvol 
Louis Blériot had al 
vroeg interesse in de 
luchtvaart, in igoo 
bouwde hij een toestel 
waarvan de vleugels op 
neer bewogen door een 
motor. Zoals alle andere 
luchtvaartpioniers faalde 
ook hij in zijn eerste 
pogingen om te vliegen. 

TRAVERSÉE 
MANCHE 

Toen motoren met een 
kleiner gewicht beschik
baar kwamen, bouwde 
Blériot een succesvolle 

eendekker: de Blériot V. 
Bij dit vliegtuig zat de 
staart vóór de cockpit. 
I-let vloog voor het eerst 

in 1907 maar stortte 
niet veel later neer en hij 
werkte niet verder aan dit 
ontwerp. 

Prijs 
Op 5 oktober 1908 loofde 
de Londense krant de 
Daily Mail een prijs van 
25.000 francs uit voor 
diegene die als eerste 
het Kanaal zou over
vliegen. Dat moedigde 
Louis Blériot aan om zijn 
vierde eendekker te ont
wikkelen, de Blériot XI, 
voorzien van een Anzani 
W-3 motor. 
Nadat hij een Europees 
record had gevestigd, 
waarbij hij 36 minuten en 
55 seconden in de lucht 
was gebleven, had hij 
genoeg vertrouwen om 
deze trip aan te durven. 

Het verhaal gaat dat hij 
dit deed m 37 minuten 
(5)-

Wind 
De herdenkingsvlucht 
in 2009 door de Franse 
Edmond Salis duurde 3 
minuten langer en werd 
begeleid door helikop
ters. 
Enkele andere nage
bouwde Blériot toestel
len probeerden ook de 
vluchtte herhalen, maar 
mochten niet opstijgen. 
Te veel wind volgens 
de organisatoren. De 
Zweedse Blériot-bouwer 
IS op eigen houtje 
overgestoken, maar de 
Nederlander Henk van 
Hoorn uit Zwolle bleef 
aan de grond. 

Hans, Hennie en Cregor 
TSchroots. 
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IK SPAAR POSTZEGELS 
OMDAT.... 
...er miljoenen zijn die je kan verzamelen en het 
dus je hele leven lang kan doen omdat er niet 
echt een leeftijdcategorie in is. Ik ben begonnen 
met postzegels te sparen omdat ik een fijne en 
rustgevende hobby wou. Mijn opa heeft het ook 
gedaan toen hij nog jong was en daarom schonk 
hij mij een boek vol met erg oude postzegels die 
veel waard waren. Dat vond ik natuurlijk heel fijn 
want dan kon ik meteen beginnen. 
Zo heb ik ook twee vriendinnen kunnen aanzetten 
ermee te beginnen en toen waren we meteen met 
een groepje. We zaten (en zitten) soms uren te 
ruilen. Een jaar of anderhalf geleden leerde ik door 
diezelfde vriendinnen de Stampkidsclub kennen. 
Ik vond het altijd zalig om de weetjes te lezen en 
met de puzzels mee te doen. 
Ik heb ook enkele keren aan de ruilbox mee 
gedaan. Af en toe won of kreeg ik wat postzegels, 
maar met ons groepje is het jammer genoeg 
afgezwakt. Maar wat ik echt het leukste vind aan 
postzegels is dat je het samen kunt doen zonder 
dat het eigenlijk een echt spel is waar iedereen 
maar elkaar afblaft of uitscheldt omdat ze eens 
wat fout doen. Omwille van die reden doe ik ook 
paardrijden; je bent in een groep bezig maar toch 
heb je een paard die je zachte stem begrijpt. 

Postzegels... zijn 
gewoon zalig om te 
hebben. Het klinkt 
misschien raar, maar 
.. nou, ik heb er 
geen woorden voor. 

Lotte Kramen fi2J 

Meer dan 1250 jongens 

en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 

van JFN op internet: 

de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.org 

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

Hoe kom je van het plan tot een goede 
ontwikkeling? 
Aan het maken van een goed plan gaat veel denkwerk vooraf. Na alle bedenk
sels, ideeën en redeneringen, ga je je planpagina maken. Dit wordt het eerste 
blad van je verzameling. Bovenaan komt de titel in grote letters. Daaronder 
komen de hoofdstukken, de paragrafen en subparagrafen, met daarbij vermeld 
het aantal bladen dat daarvan voorkomt in je collectie. 
In het plan staat wat je van plan bent te gaan doen. Het uitvoeren van wat 
je van plan bent, noemen we de 

ABC 
VAN KET 

VERZAMKEN 

ontwikkeling van je verzameling. Een 
goed plan is de basis voor een goede 
ontwikkeling, maar... vanzelf gaat 
dat echt niet. Volwassenen denken 
dat de ontwikkeling alleen betrekking 
zou hebben op de tekst. Dat is een 
verkeerde gedachte. Wij weten wel 
beter. Het gaat er bij de ontwikkeling 
ook om op welke manier je de filate-
listische stukken gebruikt. 
De ontwikkeling van het plan begint, 
doordat je op ieder albumblad 
bovenaan vermeldt, welk onderdeel 
van het plan je op dat blad uitwerkt. 
Dat doen we met dezelfde cijfer-
aanduiding die in het plan staat 
aangegeven. (ABC van het Postzegels 
verzamelen, deel 2, bladzijde 21) 

Daan Koelewijn 

STAMPKIDSCLUB OP POSTEX 
Met zijn vieren waren 
de jeugdleiders van de 
StampKidsclub op de 
Postex aanwezig. Samen 
met jeugdleider Toon 
gingen Willeke, Aria en 
Tonny op de foto. Ze 
hadden er duidelijk ple
zier in, maar dat is ook 
logisch. Er kwamen weer 
heel veel kinderen naar 
de stand, die ze allerlei 
leuk cadeautjes konden 
geven. 

PUZZEL DECEMBER 2009 

Hier volgen de vragen van deze maand: 
1. Geef de namen van vier jeugdleiders van de 

StampKidsclub. 
2. Wie vloog in 1909 als eerste over Het Kanaal? 
3. Hoe lang duurde deze vlucht? 
4. Waarom zingen we liedjes met de kerst? 

Stuur je antwoorden voor i februari 2010 naarde 
redactie van De Posthoorn, De Goedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. 
Vergeet niet de maand, je naam en adres te 
vermelden en filatelistisch te frankeren met geldig 
postzegels! 

ANTWOORDEN 
PUZZEL JUNI 2009 

Hier volgen de 
antwoorden van de 
puzzel van juni 2009: 
1 Grote oceaan; 2. 
19 Europese landen; 
3. de zomerzegels; 4. 
Australië; 5. Je legt de 
bal op een minipaal
tje, de tee; 6. een 
bunker; 7. de sume-
riërs; 8. de merg van 
de papyrusplant te 
pletten en te drogen. 

Na loting heeft Saskia 
Verbeem uit Haarlem 
een prijsje gewonnen. 

Hartelijk gefeliciteerd! 

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

http://www.stampkids.org
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JUBILEA II 
De eerste maximumkaar-
ten werden begin twin
tigste eeuw min of meer 
toevallig als reisherinne
ring gemaakt van ansicht
kaarten. Kaartenverza-
melaars herkenden toen 
al de esthetische werking 
van de afgestempelde 

zegel op een ansichtkaart 
als een aantrekkelijke 
verzamelvorm. Enkelen 
verzamelden specifieke 
kaarten, waarbij het beeld 
van de postzegel en de 
kaart overeenkwam en de 
maximafilie was geboren. 
Als die kaarten ook nog 
afgestempeld zijn in de 
plaats waar het beeld 

betrekking op heeft, 
voldoet zo'n kaart aan 
de basiskenmerken voor 
echte maximumkaarten, 
zoals vastgelegd in de 
FlP-regels. 

In juli van dit jaar ver
scheen bij de Duitse uit
geverij Utzverlag een boek 
over Josef Steinlehner, 
een van de pioniers van de 
Maximafilie. Zie de covers 
op [i] en [2]. In april igog 
begon Josef aan zijn eer
ste reis naar het Midden 
Oosten, waarbij hij zeer 

veel ansichtkaarten ver
stuurde vanuit de plaatsen 
op zijn reis. Verschillende 
mensen hadden zich 
geabonneerd op kaarten 
vanuit deze exotische 
plaatsen en uiteindelijk 
zou Josef vier lange reizen 
maken naar Afrika en 
het Midden Oosten, zie 
kaart [3]. Voor die tijd 
een grote fysieke prestatie 
met aanzienlijke risico's. 
Op deze reizen werden 
aantrekkelijke en infor
matieve ansichtkaarten 
van postzegels en post

stempels voorzien zodat 
zijn cliënten deelden in 
het avontuur. Uit de vele 
kaarten heeft Prof Erich 
Wassem een reconstructie 
van deze reizen gemaakt, 
die eerder gepubliceerd 
werden in de Deutsche 
Briefmarken Zeitung en 
in Maximaphilie Report, 
het blad van de Duitse 
Arge voor Maximafilie. 
Zijn onderzoek is nu 
samengevat in een boek 
van 128 pagina's, dat rijk 
geïllustreerd is met meer 
dan 70 oude ansichtkaar
ten en maximumkaarten. 

We tonen hier de aantrek
kelijkste maximumkaar
ten uit het boek. Vanuit de 
balkanlanden de kaarten 
[4] en [5] met de oude 
brug van Mostar. Kaart 
[6] de spoorweg met tun
nel bij Sofia in Bulgarije. 
Kaart [7] toont de haven 
van Malta. Klassiek zijn 
de maximumkaarten [8] 
en [9] van de piramides 
van Egypte. Meestal 
ziet u deze met stempe
ling Cairo, hier met het 
stempel "pyramids". Dit 
zijn volgens de FlP-regels 
de enige juiste plaat
sen van afstempeling. 
Bij aanschaf van deze 
duurdere kaarten moet 
men daar goed op letten. 
Vaak werden deze kaarten 
verstuurd door 'gegoe
den' op reis, de enigen 
die zich toentertijd zo'n 
reis konden veroorloven. 
Veelal reisde men per nijl-
boot naar de piramides 
en weer terug. Ansicht
kaarten werden daarbij op 
de boot geschreven en in 
Alexandrie of Port Said op 
de post gedaan, vanwaar 
de boten naar Europa 
vertrokken. Met die stem
peling is de afstand tot de 
piramides veel te groot 
om nog aan het criterium 
van concordantie van 
plaats te kunnen voldoen. 

De ondertitel van het boek 
"Die Maximumkarten 
des Afrika-Reisenden 
Josef Steinlehner" dekt 
met helemaal de lading, 
daar er veel meer oude 
ansichtkaarten getoond 
worden dan maximum
kaarten. Niettemin is het 
boek een aanrader voor 

' degenen die geïnteres
seerd zijn in de oorsprong 
van de maximafilie. Het is 
te bestellen bij de uitgever 
Utzverlag via hun website 
viww.utzverlag.de en kost 
daar€ig,8o. Als u het via 
de boekhandel wilt bestel
len is het ISBN nummer 
978 3 8316 0812 6. 

http://viww.utzverlag.de
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DAAN KOELEWIJN, LID VAN WAARDERING 

Foto: van links naar rechts de Keren Honkoop, Burgman, Walrauen en 
ter Welle 

DRIEMAAL ZILVER, 
ZELDZAAM BIJ EEN GESPECIALISEERDE VERENIGING 

Eén van de gespeciali
seerde verenigingen, de 
Nederlandse Filatelisten 
Vereniging 'Skandinavië', 
aangesloten bij de KNBF, 
werd op lo oktober 2009 
verrast door de heer Paul 
Walraven, bestuurslid van 
de KNBF. Paul was naar de 
bijeenkomst van de ver
eniging gekomen om drie 
leden een bondsspeld op 
te prikken. Het waren de 
heren T. Honkoop, jaren
lang bestuurslid en leider 
van het rondzendverkeer, 

H.B. Brugman, eveneens 
bestuurslid met zorg voor 
de PR en veilingmeester en 
J.C. ter Welle, bestuurslid, 
voorzitter, bibliothecaris/ 
documentalist, vertegen
woordiger op jaarvergade
ringen en bij het Landelijk 
Overleg Gespecialiseerde 
verenigingen, het LOG. 
Voor hun verdiensten voor 
de filatelie in het algemeen 
en voor de vereniging 
'Skandinavië' in het 
bijzonder, ontvingen zij de 
zilveren bondsspeld. 

Wie kent Daan Koelewijn 
niet? Er zijn maar weinig 
postzegelverzamelaars die 
deze naam nog nooit heb
ben gehoord of gezien. 
Daan was jarenlang actief 
als verzamelaar en inzen
der op tentoonstellingen 
met vele soorten collec
ties. En hij was actief als 
docent tijdens de cursus
sen van de KNBF en bij 
JeugdFilateheNederland. 
Ook was hij een voortref
felijk jurylid, voor zowel 
jeugdige inzenders als se
nioren. Hij schreef talloze 

Foto: Daan Koelemijn en 
Bert uan Teylin̂ en 

FotoflraaJ: Lia Vieueen 

artikelen over soms de 
meest vreemde postzegels 
en bijzondere thema's, 
die zowel op papier als 
digitaal verschenen. Hij 
was lid van verscheidene 
verenigingen. Maar zijn 
gezondheid ging helaas 
achteruit en daarom 
besloot Daan te stoppen 
met zijn filatelistische ac
tiviteiten met ingang van i 
november 2009. Zijn laat
ste 'werkdag' was zondag 
18 oktober tijdens Postex 
2009. En deze laatste dag 
bevatte twee verrassingen: 
Daan werd benoemd tot 
'Lid van Waardering' 
van de KNBF, waarbij hij 
de versierselen ontving 
van bestuurslid Sjoerd 
Bangma en ook nog erelid 
van de NVPV. 
Wij hopen Daan toch nog 
vaak te ontmoeten tijdens 
de evenementen, waar 
hij zijn stempel op heeft 
gedrukt. 

HET REGIOWERK VAN DE KNBF 

Vanuit het land bereiken 
mij berichten, dat het 
werk van de regio's en 
de regioraad niet geheel 
duidelijk is. Daar wij als 
bestuur optimale trans
parantie nastreven wil 
ik u graag bij deze enige 
duidelijkheid trachten te 
verschaffen. 

Organisatie 
Begin jaren negentig is 
met het regiowerk begon
nen en zijn elf regio's 
op basis van geografie 
afgebakend. Daarnaast 
functioneert de Globe als 
regio in Gelderland. Regio 
nummer 13 is het Landelijk 
Overlegorgaan Gespeciali
seerde verenigingen (LOG) 
en nummer 14 is JeugdFi
lateheNederland. Verder is 
in de regioraad een plaats 
vrijgemaakt voor de beide 
andere grote landelijk wer
kende verenigingen zoals 
IV Filatelica en de Neder-
landsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars 
(NVPV). In Limburg 
bestond het regiowerk al 
langer en daar heet het 
GOLF (Commissie van 
Overleg van de Limburgse 
Filatelistenverenigingen) 

Werkwijze regio's 
De diverse regio's zijn 
zelfstandig opererende 
groeperingen waar elk 
zo'ni5 tot 25 vereni
gingen werkzaam zijn. 

Alle regio's hebben een 
voorzitter, secretaris en 
penningmeester en een 
kascontrolecommissie. 
Zij ontvangen voor hun 
werk € 250 op jaarbasis 
en daarvoor vergaderen 
zij tweemaal per jaar. De 
verenigingen worden door 
de secretaris uitgenodigd 
die de agenda verstuurt 
en de notulen maakt. 
De afgevaardigden van 
de verenigingen kunnen 
wisselen en een groot 
aantal verenigingen komt 
met twee personen. In 
een aantal regio's wordt 
ook nog eens een kleine 
bijdrage per lid van de 
vereniging in de regiokas 
gestort (10 eurocent per 
hd per jaar). 

Gespreksonderwerpen 
De gespreksonderwerpen 
worden door voorzit
ter en secretaris op de 
agenda geplaatst en iedere 
vereniging is vrij daar 
punten aan toe te voegen. 
De belangrijkste doel
stelling is afstemming 
van de activiteiten om 
zoveel mogelijk publiek 
te trekken en niet elkaar 
in het vaarwater te zitten. 
Verder elkaar bijpraten 
over ontwikkelingen in de 
vereniging zoals soorten 
activiteiten, ledenwerfac
ties, PR acties, organise
ren van tentoonstellingen 
waarbij men elkaar hulp 

verleent, aanleggen van 
een lijst met sprekers die 
op verenigingsavonden 
een voordracht kunnen 
houden. Voor de KNBF 
is altijd een belangrijk 
agendapunt: wat wil men 
van de KNBF. De ver
enigingsbladen worden 
uitgewisseld en in een 
aantal regio's bestaat de 
afspraak, dat grote ten
toonstellingen, hetzij met 
behulp van de regio wor
den georganiseerd, dan 
wel met toestemming van 
de regio. Eventueel kan 
er een bedrag vanuit de 
regiokas gestort worden 
voor de organisatie van 
deze tentoonstelling. 

De regioraad 
Vanuit de regio's komen 
de voorzitters (vaak met 
een tweede persoon) naar 
de regioraadsvergaderin
gen. De voorjaarsverga
dering is gewoonlijk in 
Utrecht op het Bondsbu
reau en de najaarsvergade
ring is op de zaterdag bij 
Postex in Apeldoorn. De 
regioraad wordt voorgeze
ten door de vicevoorzitter 
van de Bond en verder zijn 
aanwezig de voorzitter en 
de secretaris van de Bond. 
Soms kunnen andere 
bondsbestuurders deel
nemen. De vergaderingen 
zijn zo gepland, dat de re
giovergadering voorafgaat 
aan de regioraad, zodat 
de wensen en opmerkin
gen vanuit de regio snel 

doorgegeven kunnen 
worden. De regioraad is 
een adviesorgaan voor het 
Bondsbestuur en heeft 
geen mogelijkheid tot 
het nemen van besluiten. 
Wel worden voornemens 
vanuit het Bondsbestuur 
eerst voorgelegd aan 
de regioraad, waarna 
de leden (verenigingen) 
geïnformeerd worden. De 
agenda voor de regioraad 
wordt met de diverse 
bijlagen ter informatie 
gestuurd naar alle ver
enigingen. Zo zijn vaste 
gesprekonderwerpen het 
gebruik van de ledenpas, 
het beleidsplan (voort
schrijdend) en nieuws 
vanuit de regio's. 

Tenslotte 
Uit bovenstaande moge 
u duidelijk zijn, dat het 
goed fiinctioneren van 
regio en regioraad voor de 
KNBF zeer belangrijk is. 
Het is de nieuwslijn van 
boven naar beneden en 
van beneden naar boven. 
Het is dan ook de laatste 
jaren zeer gebruikelijk, 
dat er heel goed geluisterd 
wordt naar wat er leeft in 
de verenigingen en dat 
daar door ons ook ge
tracht wordt beleid op te 
maken. Daarom dan ook 
vanaf deze kant: Bezoek 
de regiovergaderingen en 
laat uw stem horen. 

Ben Mol 
Voorzitter regioraad 

mailto:mr5arden36@afnail.com
mailto:walraven.exqms@casema.nl
mailto:borKiskeunnflsdienst@pianet.nl
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SHOWA VERVALSINGEN: VALSE JAPANSE ZEGELS! 

Foto. De heer Ickenroth ontvangt de zilueren tentoonstcllmgsmedaille uit 
handen uan de voorzitter van dejuri), de heer CecsJanssen 

FotoaraaJ: Lm Vieueen 

POSTEX 2009 DRUK BEZOCHT EVENEMENT 
Was het weer goed? Of 
had men toch al plannen 
om naar Apeldoorn te 
gaan? Heel veel verzame
laars en belangstellenden 
hebben de weg gevonden 
naar de Americahal op 
i6,17 en 18 oktober 200g. 
Maar ook de inzenders 
van het tentoonstellings
gedeelte lieten zich mas
saal zien. Dat bleek wel 
uit de grote belangstelling 
die men had voor de jury
gesprekken aan de kaders 
met hun inzending. Daar 
werd veel besproken over 
de inzending, adviezen 
gegeven hoe de inzending 
nog verder te verbeteren 
of soms helemaal op
nieuw op te zetten. 
De kwaliteit van de in
zendingen was bijzonder 
hoog. Er werd maar liefst 
elf maal een gouden 
bekroning toegekend in 
categorie 3 en vier maal 
in categorie 2. Dat belooft 
veel voor de toekomst! 
De I<NBF steltvoor elke 
categorie een medaille 
beschikbaar: de 'Tentoon
stellingsmedaille'. Deze 
medaille wordt meestal 
als prijs toegekend aan de 
inzender die de hoogste 
bekroning heeft gekregen 
in haar of zijn categorie. 
Maar in de loop der jaren 
zijn al vele medailles 
uitgereikt, waardoor het 
soms gebeurde, dat een 
inzender die eerder een 
medaille had ontvangen, 
er nog een kreeg. En dat 
was niet de bedoeling. 
Daarom is een overzicht 
samengesteld van alle 
inzenders die vanaf 199g 
een tentoonstellingsme
daille hebben ontvangen. 
En daarom ontvingen 
twee inzenders die beiden 
op de derde plaats waren 
geëindigd, het begeerde 
metaal. In categorie 3 was 
de heer J.J. NoUet met zijn 
inzending 'Portbrieven 
van en via Nederland naar 
Frankrijk in de periode 
16761852', de gelukkige 

winnaar van de bronzen 
medaille. 
In categorie 2 was het de 
heer J.P.W Ickenroth met 
zijn inzending '100 jaar 
plattelandspost in Mid
den en NoordLimburg' 
die de zilveren medaille 
ontving. 

Misschien heeft U zich 
wel eens afgevraagd 
waarom sommige Japanse 
zegels uit de naoorlogse 
periode vaak zo smette
loos wit en fraai gestem
peld zijn. Dat is geen 
toeval. Vlak na de Tweede 
Wereldoorlog was er in 
Japan een grote schaarste 
in veel producten, 
waaronder gom. Zoals 
in veel landen hadden 
de posterijen daar ook 
veel last van. Een aantal 
van de in die periode in 
gebruik zijnde frankeer
zegels werd daarom een 
tijd lang (ongetand en) 
zonder gom uitgegeven. 
Om de postkantoren 
tegemoet te komen werd 
bij de leveranties van de 
vellen postzegels vaak een 
pot lijm geleverd om de 
zegels aan het loket toch 
op te kunnen plakken. 

20 .000 SPELDEN IN EEN HOOIBERG 

Het gezegde 'zoeken naar 
een speld in een hooi
berg' geeft de indruk dat 
er sprake is van een bijna 
onmogelijke opdracht. 
Zonder hulp van buitenaf 
bestaat er slechts een 
uiterst geringe kans op 
succes. 
Wanneer we deze beeld
spraak op de (internet) 
Online Catalogus van de 
Bondsbibliotheek betrek
ken, kunnen we bij een 
zoektocht naar filatelisti
sche literatuur gelukkig 
veel hulp van buitenaf 
verwachten. De opgeno
men literatuurbronnen 
 inmiddels meer dan 
20.000  bieden een ieder 
die daartoe enige moeite 
wil verrichten, een grote 

SLUITING BONDSBUREAU 

Het Bondsbureau zal ge
durende de Kerstvakantie 
gesloten zijn van 24 de
cember 20og tot 6 januari 
2010. Het Bondsbestuur 
en de medewerkers van 
het Bondsbureau wensen 
u fijne Kerstdagen en een 
goede jaarwisseling toe! 

kans op succes. Vind
plaats van deze litera
tuurbronnen is altijd de 
Bondsbibliotheek. 
U kunt op dit moment 
verwachten: boeken 
(7.goo), artikelen (10.000) 
en tentoonstellingsca
talogi (1.500). De ruim 
goo tijdschrifttitels zijn 
alleen nog in Baarn 
beschikbaar. Natuurlijk 
betreft het merendeel de 
Nederlandse filatelie (ook 
uit Engels en Duitstalige 
bronnen). De artikelen uit 
de tijdschriften Filatelie, 
Postzak (Po&Po), Notities 
(Nederlandse Academie 
voor Filatelie) en Thema 
(NVTF) worden allen 
opgenomen. Evenals die 
uit de tentoonstellingsca
talogi (vaak relevant voor 

Deze lijm was zo goed, 
dat zegels moeilijk af te 
weken waren. 
In de jaren zestig van de 
vorige eeuw viel het een 
aantal verzamelaars al 
op, dat er vervalsingen in 
omloop waren van deze 
heel goedkope zegeltjes. 
Het vervalsen van goed
kope zegels is eigenlijk 
heel opmerkelijk, want 
er kan doorgaans minder 
mee verdiend worden. 
Het onderzoek naar de 
herkomst leidde al snel 
naar één enkele Europese 
groothandel, namelijk 
de Filatelia Belyegfuzet 
in Hongarije, op dat mo
ment een staatsbedrijf Zij 
verkochten bundeltjes van 
honderd zegels op de Eu
ropese, Amerikaanse en 
ook op de Japanse markt. 
Niet zo vreemd natuurlijk, 
want veel verzamelaars 
daar hadden moeite met 
het afweken. 
Dat moeizame afweken 
van de zegels is nou juist 
de reden, dat deze verval
singen er zijn. Ook voor 
een Japanse handelaar 
loonde het uiteindelijk 
meer om ze zelf te verval
sen, dan ze af te weken. 
Deze vervalsingen staan 
bekend als de 'Showa ver
valsingen', genoemd naar 
de naam van de postze
gelserie die ook de naam 
is van de regeerperiode 
van keizer Hirohito. Naar 
schatting zijn op deze ma
nier vele tienduizenden 

exemplaren op de markt 
gekomen. De vervalser 
heeft de zegels helemaal 
niet zo onverdienstelijk 
nagemaakt. Van uiteinde
lijk elf verschillende no
minale waarden heeft hij 
voornamelijk 'gebruikte' 
valse zegels gemaakt, met 
 uiteraard  een vervalst 
stempel. Er zijn echter 
een aantal belangrijke 
kenmerken. De belang
rijkste is, dat de valse 
zegels geen watermerk 
hebben. Daarnaast zijn er 
afwijkingen in het papier; 
het witte papier van de 
valse zegels is spierwit, 
witter dan normaal. Ten
slotte de stempels. De val
se stempels staan meestal 
op de rand of in de hoek. 
De vervalser gebruikte vijf 
stempels, waarvan gg% 
van drie 'kantoren' zijn. 
De stempels zijn een frac
tie kleiner dan de echte 
uit dezelfde periode. En 
omdat de vervalser de ver
valsingen circa tien jaar 
maakte, nadat de zegels 
in gebruik waren, heeft 
hij ook een andere fout 
gemaakt: in Japan werd 
inmiddels van links naar 
rechts geschreven en dat 
had de vervalser niet in 
de gaten. Als u ook zulke 
twijfelachtige Japanse 
zegels in uw verzameling 
hebt en u wilt zekerheid 
over de echtheid kunt u 
deze aan de BKD voor
leggen, desgewenst in 
grotere aantallen tegelijk. 
Voor het adres verwijzen 
wij u naar het colofon. 

de lokale postgeschiede
nis). Daarnaast zijn ook 
artikelen met betrekking 
tot de Duitse en Franse 
filatelie te vinden. 

Probeert u de databank 
(www.knbf nl, zie Bibho
theek, zie Online cata
logus) eens uit voor het 
VINDEN van onbekende 
kennis, waar u nu juist 
naar op zoek bent? Het 
zoeken met behulp van 
een landenlijst, een tref
woordenlijst en mogelijk 
ook een auteur of woor
den in de titel helpen u 
beslist verder. Veel succes! 
Mocht u de hulp van de 
Bondsbibliotheek daarbij 
kunnen gebruiken  we 
zijn er voor u! 

http://www.knbf
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POPPIES EN KLAPROZEN 
Verkoop ^poppies' hielp gehandicapte soldaten 

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

Tijdens de nieuwjaarsbijeen
komst van de ZHPV op 12 ja
nuari 2008 in Den Haag kregen 
alle aanwezigen een pakketje dat 
bestond uit allerhande poststuk
ken. De bedoeling van deze actie 
was om door onderling te ruilen 
het filatelistisch bezig zijn met 
deze poststukken te bevorderen. 
In mijn pakketje trof ik de hier 
afgebeelde FDC van Amerika 
aan. Hoewel Amerika niet tot 
mijn verzamelgebied hoort trok 
deze FDC direct mijn aandacht. 
Het waren de afgebeelde klapro
zen en de oorlogsbegraafplaats. 
(Afb. 1) 

Het is een op 9 novemben948 
uitgegeven FDC (Afb. i) met een 
postzegel ter ere van de Ame
rikaanse Moina Belle Micheal 
(18691944) die 30 jaar eerder 
op het idee kwam om klaprozen 
(poppies) te verkopen ten bate 
van gehandicapte soldaten en 
hun families. Zo ontstond Poppy 
Day. Bij de beschouwing van 
deze FDC legde ik onmiddellijk 
de link met een Canadese post
zegel die enige jaren eerder mijn 
interesse had gewekt. Dat was in 
2001 na een bezoek, tijdens een 
vakantie in leper in België, aan 
het museum over WOI in de 
Lakenhallen (Afb. 2 en 3). 

In 2008 verscheen een groot aantal postzegels ter her

denking van de wapenstilstand op 11 november 1918, 

negentig jaar eerder. Op veel van deze postzegels, met 

name van de landen van het Brits Gemenebest, zijn klap

rozen afgebeeld. Over deze postzegels en de aanleiding 

hiervan is veel geschreven. Maar over de reden waarom 

de klaprozen er aan te pas komen wordt niet gerept. 

Daar kwam ik onder de indruk 
van het voorgedragen gedicht 
"In Flanders Fields" van een 
Canadese legerarts uit die 
oorlog. Dat gedicht liet mij niet 
los en thuis gekomen ging ik op 
zoek naar de precieze tekst. Bij 
het zoeken op internet stuitte ik 
niet alleen op de tekst van het 
gedicht maar ook op een postze
gel met dat gedicht, althans een 
deel daarvan. Deze zegel had ik 
bovendien al in mijn bezit maar 
hij had nog nooit mijn speciale 
aandacht getrokken. Vanaf dat 
moment was deze zegel een 
dierbare herinnering en hij zit 
nu in mijn fotoalbum van die 
vakantie. 

De postzegel is in 1968 uitgege
ven ter gelegenheid van de 50e 
sterfdag van John McCrea (Afb. 
4). McCrae was een Canadese 
arts, geboren in 1872 in Cuelph 
Ontario, die dienst deed in een 
militair noodhospitaal in West
Vlaanderen (1914). In de zomer 
van 1915 werd hij overgeplaatst 
naar de medische dienst in 
Frankrijk. Hij overleed daar in 
1918 aan longontsteking. Hij 
schreef "In Flanders Fields" (zie 
kader 7) in 1915 tijdens de tweede 
slag om leper Het werd het 
bekendste gedicht over de Eerste 
Wereldoorlog. De aanvangsre
gels van dit gedicht staan op 
de postzegel van John McCrea 

vermeld, boven het slagveld met 
klaprozen. 

Op 9 november 1918, twee 
dagen voor het ingaan van de 
wapenstilstand, las Moina Mi
cheal dit gedicht in een dames
blad. Hierdoor getroffen pakte 
ze pen en papier en schreef als 
antwoord naar gedicht "We shall 
keep the faith" {zie i<ader2). 
Bovendien besloot ze voortaan 
altijd een klaproos te dragen. 
Andere vrouwen namen dit over 
en gingen de bloemen verko
pen. De opbrengst ging naar de 
weduwen en kinderen van de 
gesneuvelde soldaten en naar 
invalide soldaten. In Frankrijk 
kreeg dit in 1921 navolging en in 
Engeland in 1922. Inmiddels is 
de poppy al vele jaren een in de 
westerse wereld alom bekend 
symbool. 
Nog steeds wordt er in de 
geallieerde landen die hebben 
deelgenomen aan de Eerste 
Wereldoorlog op hun gedenkdag 
een papieren of kunststoffen 
klaproos gedragen. In Amerika 
is dat op Veterans Day (11 no
vember). In GrootBrittannië is 
de klaproos zelfs uitgegroeid tot 
symbool voor alle gesneuvelde 
soldaten. Deze worden daar 
jaarlijks op Remembrance Day 

RiPCBUQnE rRffiCAise • 5 
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Armistice Day of Poppy Day (i i 
november of de tweede zondag 
in november) herdacht. In 1959 
werd de 40e verjaardag van de 
wapenstilstand door Frankrijk 
met een postzegel herdacht 
(Afb. 5) 

In 2001 gaf de Bank of Canada 
onder meer een nieuw lo-dollar-
biljet uit (Afb. 6). Het thema op 
de achterkant van dit biljet is 
Remembrance en Peacekeeping. 
Aan de rechterkant zijn een 
veteraan en twee jonge mensen 
afgebeeld die een herdenking op 
Remembrance Day bijwonen. In 
het midden staat een vrouwelijke 
soldaat, die de rol van vredesbe-
waker vertolkt. Aan de linkerkant 
is de eerste strofe van het ge
dicht van McCrea in het Engels 
en Frans afgedrukt. Het wordt 
geflankeerddoor poppies en 
vredesduiven die het gedenken 
en de vrede symboliseren. 

In leper wordt nog altijd, dage
lijks om acht uur 's-avonds, de 
Last Post geblazen onder de 
Menenpoort (Afb. 7 en 8). Dit 
is een indrukwekkend monu
ment waann de namen zijn 
geschreven van circa 55.000 
gesneuvelde soldaten uit het 
Brits Gemenebest. Dit monu
ment is permanent "bekleed" 
met kunststoffen poppies die 
door de nabestaanden van deze 
"soldiers" worden aangebracht. 

Op 11 november 2008 was het 
precies 90 jaar geleden dat de wa
penstilstand werd ondertekend. 
Op Poppy Day zijn toen de vele 
gesneuvelde soldaten weer groot
scheeps herdacht. En veel landen, 
voornamelijk uit het Gemenebest 
hebben hier op filatelistische 
wijze aandacht aan besteed. 

^ BjUHHBUUHUUii 
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Lfsf we mnjet 

Zo gaf Nieuw Zeeland op 2 april 
2008 een velletje uit (Afb. 9) ter 
nagedachtenis van de ANZAC-
soldaten. Anzac (Australia and 
New Zealand Army Corps) is een 
door Australië en New Zeeland 
geformeerd legercorps dat sinds 
1915 in diverse brandhaarden 
in de wereld werd ingezet. Alle 
postzegels van dit velletje zijn 
van een zeer in het oog springen
de poppy voorzien. De zegel van 
$ T,oo "Western Front 1916-1918" 
toont de soldaten van ANZAC 
op de slagvelden van de Eerste 
Wereldoorlog aan de Somme in 
1916 en bij Passchendaele in de 

IHFlAMDRlSflIlM 

buurt van leper in 1917. In deze 
slagen betaalden ook de AVZAC-
troepen een hoge prijs. Meer 
dan 4.000 Nieuw Zeelandse 
soldaten, op een totaal van 
12.500 onbekende gesneuvelden, 
liggen in onbekende graven in de 
velden van Frankrijk en België. 

België herdacht in 2008 het 
einde van de Eerste Wereld
oorlog met de uitgifte van dit 
prachtige velletje. Ook hierop 
speelt de klaproos, het symbool 
van de "Grande Guerrre", op 
een van de drie postzegels een 
prominente rol. 

Op de linker zegel wordt de Last 
Post geblazen voor de Menen
poort en op de middelste zegel is 
het standbeeld van Koning Albert 
I in Nieuwpoort afgebeeld De 
achtergrond van het velletje geeft 
een indruk van het slagveld. 

Zoetermeer, februari 2008/ 
oktober 2009. 

}an Voge/ schreef dit artikel 
eerder in Inet mededelingeniyiad 
nr 2/2008 van de ZuidHoWandse 
Postzegelvereniging (ZHPV) De 
Postzegeherzamelaars, waarvan 
dit een aangepaste versie is. 

Between the crosses row/ 

In Flcwdersjields. 

In Flandersƒe(ds. .■....«,..>..^ 

WE SHALL KEEP THE FAITH 

Oh! You who sleep in "Flanders Fields " 
Sleep sweet  to rise anew! 
We caught the torch you threw 
^"!^: '^°!<^'"^ë <^>gk we keep the Faith 
With all who died. 

We cherish, too, the poppy red 
That grows on fields where valor led; 
It seems to signal to the skies 
That blood of heroes never dies, 
But lends a lustre to the red 
Ofthefiower that blooms above the dead 
In Flanders Fields. 

And now the Torch and Poppy red 
We wear in honor of our dead. 
Fear pot that ye have died for naught
We>ll teach the lesson that ye wrousht 
In Flanders Fields. 

IBCLSlOyi 



DE KERSTZEGELS VAN 2003 
NADER BEKEKEN 

Van de kerstzegels van 2003 is 
het welbekend dat de stansing 
van de tanding van deze zegels 
vaak niet helemaal precies op 
de juiste plaats is aangebracht. 
Hierdoor komen we relatief veel 
zegels tegen met een gedeelte 
van de naastliggende zegel 
in beeld. Meestal zien we een 
stukje rood of groen aan de 
linker of rechter zijkant van de 
zegels. (Afb. i) 
Minder bekend is (ik heb er 
tot nu toe helemaal niets over 
gelezen) dat de kleuren groen en 
rood regelmatig ten opzichte van 
elkaar zijn verschoven. Dit vond 
de heer). Put toen hij zijn dub
bele zegels eens goed bekeek. De 
verschuiving kan zowel horizon
taal als verticaal optreden en 
leidt dan tot allerlei verschillen. 

Normaal gesproken dienen de 
kleuren groen en rood zodanig 
gedrukt te zijn dat zij exact 
tegen elkaar aanliggen op de 
juiste plaatsen, zonder over 
elkaar heen te vallen of uit elkaar 
getrokken te zijn, noch horizon
taal, noch verticaal. Op deze 
manier gedrukt ontstaat er op 
de plaats waar zij samen komen 
een soort perforatiegaten tussen 
de kleuren bestaande uit perfecte 
cirkeltjes, alsof er op die plaats 
een tanding ontstaat. (Afb. 2) 
Als de kleuren echter ten opzich
te van elkaar verschuiven blijft er 
al naar gelang de grootte van de 
verschuiving steeds minder van 
de cirkels over en afhankelijk van 
de manier waarop de kleuren 
verschuiven vinden we de vol
gende afwijkingsmogelijkheden. 

Verticale verschuiving: geeft twee 
mogelijkheden, 
1. De kleuren schuiven in elkaar 
waardoor de cirkels kleiner wor
den (Aft). 3) 
2. De kleuren schuiven uit elkaar 
waardoor de cirkels ellipsen 
worden en ertussen de kleuren 
een witte lijn ontstaat (Afb.4) 
Horizontale verschuiving: geeft 
ook twee mogelijkheden, 
1. Als het rood t.o.v. het groen 
naar links verschoven is, geeft 
dit een soort zaagtand of golfjes 
met een witte diagonaalstand 
van linksonder naar rechtsbo
ven. (Aft). 5) 
2. Als het rood t.o.v. het groen 
naar rechts verschoven is, geeft 
dit een soort zaagtand of golfjes 
met een witte diagonaalstanci 
van linksboven naar rechtsonder. 

(Aft). 6) 
Hoe meer de kleuren t.o.v. elkaar 
verschuiven, des te duidelijker 
wordt de zaagtand. 
Als ten slotte de verschuiving 
van de kleuren zowel horizontaal 
als verticaal is, zien we een hele 
witte golfslag tussen de kleuren 
verschijnen. (Afb. 7) 
Wij zouden willen zeggen kijkt 
u ook eens wat beter naar uw 
dubbele zegels. Wij denken als u 
uw doubletten eens naast elkaar 
legt, dat u dezelfde afwijkingen 
zult vinden. Op deze manier 
komen uw doubletten nog eens 
goed van pas en kunt u gratis uw 
collectie uitbreiden. Bovendien 
hebt u op deze wijze dubbel 
plezier van uw hobby. 

J. Put en C.J. Crootveld 

WILT U IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS 
EEN KLEINE ANNONCE IN FILATELIE! 
Alle abonnees  of ze dit blad 
nu via een aangesloten ver
eniging ontvangen, dan wel 
individueel op ons blad zijn 
geabonneerd  kunnen voor
delig in Filatelie adverteren. 
Voor maar tien euro kunt 
u een kleine annonce laten 

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

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

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

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

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

53 Een advertentie van drie 
=> regels kost 10 euro; voor elke 
^ regel meer betaalt u 3.50 
^ euro. Vermelding van uw 
m naam en adres (of naam en 
s telefoonnummer) in de ad
^ vertentie is verplicht. Alleen 
"j abonnees van Filatelie mogen 
"=" een kleine annonce plaatsen. 
Ï ; Plaatsing onder nummer 
[Il kost vier euro extra. 
I— 

^ AHENTIE! 

794 
Kruis hieronder aan in welke 
rubriek u uw kleine annonce 
opgenomen wenst te zien: 

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

■■■■■■iiiliiM« 
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye in Almere

Hout tot het afschrijven van het verschuldigde bedrag van 
Naam: zijn/haar eigen bankof gironummer. 

Straat en nummer: 

PChPlaatS: 
(handtekening) 

Telefoon: 
Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 

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

Ten name van: verschijnen van 'Filatelie'. 
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SAMENS lELLING: 
DRS. JACQUES SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

NEDERLAND: 

Nieuwe voorgefrankeerde 
enveloppen 
Het doet me altijd ge
noegen als er weer eens 
Nederlands nieuws te 
melden valt, zeker als het 
gaat om postwaardestuk-
ken die bedoeld zijn om 
écht gebruikt te worden. 
Sinds begin oktober 2009 
worden er op de TNTPost 
website voor zakelijke 
klanten nieuwe voorge
frankeerde enveloppen 
aangeboden. (Afb. i, 2) 
Het gaat om enveloppen 
van het formaat C5 met 
als zegelbeeld de Zaken-
postzegel 44 eurocent 
rood uit 2006 (NVPH 
2585). In het zegelbeeld 
staat dan ook het jaartal 
'2006'. De sluitklep is 
voorzien van een zelflde-
vende plakstrip. 
De enveloppen worden 
verkocht in gesealde 
verpakkingen van 50 
stuks, voorzien van een 
kartonnen kaart in de 

bekende oranje-groene 
uitvoering (afb. 3), met 
tariefinformatie op de 
binnenzijde, (afb. 4) Er 
zijn enveloppen zonder 
en enveloppen met ven
ster: op de buitenkant 
van de verpakkingen is 
een eenvoudige sticker 
aangebracht met de tekst 
'mlogveoi envelop zonder 
venster', respectievelijk 
'mlo9veo2 envelop met 
venster'. 
De verkoopprijs per 
verpakking van 50 stuks 
bedraagt € 29,95. Of losse 
enveloppen bij de Collect 
Club besteld kunnen wor
den, en tegen welke prijs, 
is mij niet bekend. 

NEDERLAND: raadsel 
Onlangs verwierf een 
Gronings verzamelaar een 
stukje papier, vermoe
delijk een afgescheurde 
bovenhoek van een enve
lop, met een opgedrukte 
zakenpostzegel van 78 
eurocent groen uit 2004 
(NVPH 2251), met een 

\/oor(^e-frav)k.eerd,e 
Yev)Gterev)Yetoppev) r 

poststempel Amsterdam 
20-XII-06. Heeft een van 
onze lezers ooit een der
gelijke envelop gezien? 

BELGIË: 

II kaarten 'Vroeger en Nu' 
Is België nog niet hele
maal in kaart gebracht? 
Aan De Post zal het niet 
liggen, want die bracht 
op 3 november weer 
een reeks briefkaarten 
'Vroeger en nu' uit. Elf 
stuks werden het deze 
keer, volgens het bekende 
stramien voorzien van een 
sepiakleurige afbeelding, 
ontleend aan een oude 
prentbriefkaart en een 
full colour zegelbeeld met 
een moderne opname van 
dezelfde locatie. 
Als waardeaanduiding is 
in de zegelbeelden een ' i ' 
opgenomen, de aandui
ding voor priority-post. 
De prijs van de kaarten is 
59 eurocent per stuk en ze 
zijn niet alleen per serie te 
koop, maar ook per stuk. 
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Ik moet zeggen dat niet 
alle afgebeelde plaatsen 
mij bekend voorkomen, 
maar kijkt u zelf: Afsnee 
(afb. 5), Baarle-Hertog 
(afb. 6), Dour, Kem-
mel, Malonne, Mar-
bais. Tienen (afb. 7), 
Tongeren(afb. 8), Torgny, 
Ukkel en Vise. (afb. g). 
Zoals in Belgiè gebrui
kelijk bij de uitgifte van 
postwaarden waren deze 
kaarten in de voorverkoop 
verkrijgbaar en wel op 31 
oktober 2009 in Boort-
meerbeek. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Op 2 november 2009 
bracht Australia Post de 
kerstemissie, waarbij tra
ditioneel een luchtpost
blad hoort. Het exem
plaar van dit jaar, met 
zegelbeeld 'Maria met het 
Kind' en als illustratie de 
Drie Koningen, is ontwor
pen door JVlike Heine en 
kost$ 1,25. (afb. 10) 
Een voorgefrankeerde 
envelop, eveneens met 
uitgiftedatum 2 novem
ber, gedenkt het loo-ja-
rige bestaan van de Bond 
van Varkensfokkers, de 
Australian Pig Breeders 
Association. In hetzegel-
beeld (65 cent) ziet men 
een varkenskop tegen de 
kaart van Australië, de il
lustratie op de linkerzijde 
geeft symbolisch verschil
lende varkensrassen weer. 
(afb. II) 

Duitsland 
Twee nieuwe Messe-
Ganzsachen in formaat 
C6: 
Postzegelbeurs en 
NUMISMATA in Berlijn, 
lo-ii oktober 2009, met 
zegelbeeld 55+25 euro
cent 'Voor de Jeugd' en 
afbeeldingen van bekende 
gebouwen (afb. 12) 
Internationale Postzegel-
beurs Sindelfingen, 23-25 
oktober 2009, met zegel
beeld 55 eurocent '400 
jaar Wetten van Kepler' en 
als illustratie onder meer 
een portret van de grote 
astronoom, (afb. 13) 

Finland 
Ter gelegenheid van 
Kerstmis werd op 6 no
vember 2009 in Finland 
een briefkaart uitgegeven 
met als thema de Kerst
man. Op de voorzijde 
van deze priority-kaart 
(die over de hele wereld 
verzonden mag worden) 
staat een afbeelding van 
de Kerstman met twee 
kinderen onder een kerst
boom. Op de gelinieerde 

achterzijde ziet men een 
sneeuwlandschap met een 
arrenslee, getrokken door 
een paard. De kaart kost 
€ 1,40. (afb. 14) 

Italië 
Onder de naam ITALIA 
2009 werd van 21-25 
oktober in Rome een fila-
telistisch festival gehou
den. Bij deze gelegenheid 
werd een serie van vier 
voorgefrankeerde prent-
briefkaarten uitgegeven. 
In het zegelbeeld van de 
kaarten staat een afbeel
ding van het 'Palazzo 
dei Congressi' in Rome, 
maar elke kaart heeft een 
verschillende nominale 
waarde en een andere 
aquarel van een Romeins 
gebouw of monument op 
de beeldzijde: 
de vijver voor het ministe
rie van Economische Ont
wikkeling en de Italiaanse 
Post (€ 0,60) (afb. 15a, b) 
Palazzo della Civita Itali-
ane (€ 0,65) (afb. 16) 
Monument voor Gug-
lielmo Marconi (€ 0,85) 
(afb. 17) 
Kerk van St. Petrus en 
St. Paulus (€ 1,00). (afb. 
i8a, b) 
Voor elke kaart was een 
apart eerstedagstempel 
beschikbaar met hetzelfde 
onderwerp. 

Polen 
In het afgelopen jaar is 
in Polen een groot aantal 
briefkaarten uitgegeven. 
De tegenwoordige brief
kaarten zijn vervaardigd 
van stevig karton, met il
lustraties die vaak over de 
gehele adreszijde lopen. 
De achterzijde van de 
kaarten is wit en minder 
glad dan de adreszijde. 
De zegelbeelden zijn 
meestal speciaal voor de 
kaarten ontworpen. Een 
overzicht: 
Finale van een concours 
voor orkesten (januari) 
Jaar van de Astronomie 
(januari) 
Jaar van Grotowski 
(januari) 
go jaar Poolse Rode Kruis 
(januari) (afb. 19) 
Antieke mijnen (2 kaar
ten, februari) 
Polen 10 jaar lid van de 
NAVO (februari) (afb. 20) 
Verdwijnende ambachten 
(3 kaarten, maart) 
Schoonheid van het Poolse 
land (4 kaarten, april) 
Poolse diplomatieke vesti
gingen (3 kaarten, mei) 
Internationale Luchtvaart-
show RADOM 2009 (2 
kaarten, mei) 
Cisterciënzer route in 
Polen (2 kaarten, mei) 
(afb. 21) 



Dag van de Telecommu
nicatie en de Informatie
maatschappij (mei) (afb. 
22) 
go' geboortedag van 
Gustaw Herling
Grudzifiski (mei) 
Culturele gemeenschap 
PolenHongarije (juni) 
go jaar Vereniging Vrien
den van het Kind (juni) 
'Polen'jaar in GrootBrit
tannie (juni) (afb. 23) 
Poolse objecten op de 
UNESCOlijst van V^ereld
erfgoed (3 kaarten, juli) 
150e geboortedag van 
Ludwik Zamenhof (juli) 
65' herdenking Opstand 
van Warschau (augustus) 
60 jaar Geneefse Conven
tie voor de Bescherming 
van Oorlogsslachtoffers 
(augustus) 

Arboreta en botanische 
tuinen (2 kaarten, augus
tus) 
150' geboortedag van 
Tadeusz Zielinski (sep
tember) 
go jaar Pools Olympisch 
Comité (oktober) 
100 jaar Poolse Automo
bielclub (december). 

Verenigde Staten 
Bij de postzegelemis
sie 'The Simpsons' 
van deze zomer is een 
boekje uitgebracht met 20 
briefl<aarten (5 verschil
lende). Afgebeeld zijn de 
vijf leden van het gezin: 
Homer, IMarge, Bart, Lisa 
en Maggie. De briefl<aar
ten hebben een nominale 
waarde van 28 dollarcent, 
maar het briefkaarten

boekje wordt verkocht 
voor $ i4,g5. (afb. 24) 
In de crisisjaren van de 
20e eeuw was Seabiscuit 
een beroemd renpaard. 
Blijkbaar is het dier nog 
steeds bij veel Amerika
nen bekend, want het 
staat afgebeeld op een 
nieuwe voorgefrankeerde 
envelop die uitkwam op 
II mei 20og. De envelop, 
met een zegelbeeld van 44 
dollarcent, is verkrijgbaar 
in verschillende forma
ten, al of niet met venster, 
(afb. 25) 
Eveneens op 11 mei 
uitgebracht: een reeks 
enveloppen met first
class zegelbeeld 'Forever' 
(een afbeelding van de 
Liberty Bell). 26 Envelop
pen uit beide reeksen kan 

men bij de Amerikaanse 
Posterijen laten persona
üseren, dat wil zeggen: in 
de linkerbovenhoek laten 
bedrukken met de eigen 
afzendergegevens. Men 
kan daarbij kiezen uit 4 
lettertypen, 3 lettergroot
tes en 4 kleuren. 

Zwitserland 
Snowboarding is sinds 
iggS een Olympische 
sport. Daarom koos 
men in Zwitserland een 
snowboarder als motief 
voor de voorgefrankeerde 
prentbriefkaart 'Vancouver 
2010', die uitgegeven werd 
op 20 november 200g. In 
het zegelbeeld van de kaart 
(loo r.) is een bobsleeer 
afgebeeld. De kaart is 
aan voor en achterzijde 

voorzien van de Olympi
sche ringen en kost 1,50 
francs: brieflcaarttarief 
binnenland plus 50 r. voor 
de kaart. (afb. 27) 
Op dezelfde datum 
verscheen een voorgefran
keerde prentbrieflcaart 
ter gelegenheid van de 
Dag van de Postzegel. De 
beeldzijde van deze kaart 
is ontleend aan een ige
eeuwse prentbriefkaart 
'Souvenir de Bulle'. Bulle 
is namelijk de plaats waar 
de Dag van de Postzegel 
dit jaar gevierd werd. In 
het zegelbeeld van de 
briefkaart ziet men de 
stad met haar wapendier, 
de pehkaan. Deze binnen
landkaart kost inclusief 
papierprijs 1.35 francs, 
(afb. 28) 
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SJMK*™ 
Op 1 augustus van dit jaar heeft Aad Knikman na 

ruim 23 jaar liet hoofdredacteurschap van ons blad 

neergelegd om van een verdiend vervroegd pensioen te 

genieten. 

Toen Aad de pen van zijn voor
ganger Albert Boerma overnam 
stond tekstverwerking nog in de 
kinderschoenen. Het blad ver
scheen in zwart-witte uitvoering 
en dat was het. 
Door zijn tomeloze inzet, zijn in
teresse in nieuwe ontwikkelingen 
in de ruimste zin in de automati
sering heeft hij ons blad naar een 
grote hoogte weten te brengen en 
ontvangen wij allen iedere maand 
een full colour postzegelblad 

in de bus; hij had oog voor de 
grafische kant, vandaar de goede 
opmaak en vormgeving. Dit 
betekende een enorme besparing 
van de kosten - de te drukken 
pagina's werden 'drukfris' afgele
verd bij de drukker. 
Door zijn interesse en beleving 
van de zich snel opvolgende 
technische mogelijkheden kreeg 
het maandblad een steeds meer 
eigen en aan de tijd aangepast 
uiterlijk. 
De door hem ontworpen website 
werd door velen dagelijks beke
ken voor de nieuwtjes. 
Men kan zich de rubriek nieuwe 
uitgiften niet meer in zwart/wit 
voorstellen. 
Ook zijn samenwerking met en 

aansturing van de rubrieksredac
teuren verdienen alle lof 
Hij wist zijn medewerkers te 
stimuleren en het aan hen ook 
zijn waardering blijken, want zij 
leverden maandelijks de kopij 
aan. 
Gezonde concurrentie, maar ook 
samenwerking met de zusterbla-
den ging hij niet uit de weg. 
Zijn gedrevenheid zorgde er 
echter wel voor dat zijn blad 
nummer één was. 
Hij wilde van postzegelverzame
laars filatelisten maken door voor 
een blad te zorgen met veel vari
atie. Zijn criterium was het moet 
niet voor een enkele speciahst 
zijn, maar voor velen, een beetje 
moeilijk kan geen kwaad. 

Maar in alles wat hij deed bleef 
hij bescheiden en trad nimmer 
op de voorgrond. 
Werken in het weekend om de 
deadlines naar de drukker te 
halen was heel gewoon; daar 
stonden dan wel vrije dagen 
tegenover, maar het gezin was 
vooral in het correctieweekend 
gebonden aan het blad. 
De steun en het enthousiasme 
van zijn vrouw Noortje mogen 
zeker niet onvermeld blijven. 

De filatehe in Nederland is hem 
hiervoor heel veel dank verschul
digd en wensen wij hem nog vele 
jaren in een goede gezondheid toe. 

G.C. van Balen Blanken 
Voorzitter Stichting Nederlandsch 
IVlaandblad uoor Philatelie. 

Aad heejt nu meer tijd uoor zijn 'keuers' 

OflFOST-
^ ^ ^ ^^^H vVV^r ^^^É SAMENSTELLIN 
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SAMENSTELLING I E C M DEKKER, POSTBUS 157, 
PIINACKER-EMAIL VLIEGDEKgCMAIL COM 

Voorzitter van 
De Vliegende 
Hollander 
Mr. W ŷbo Heere 
overhandigt 
de wisselbeker 
«Speciale Prijs 
Moderne luchtpost» 
aan Wim van der 
Helm 

Wybo Heere overhandigt de 
speciale prijs, een Delfsblauw bord 
beschikbaar gesteld door de heer 
Crabbendam, aan Hans Aitink 
bijgestaan door zijn echtgenote. 

Hans Dekker ontvangt de 
felicitaties van Cees Janssen 

voor de toekenning van de 
«Smirnoff-wisselbeker» voor zijn 

verzameling KNILM luchtpost 



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) 

KILOWAAR MET 2 0 0 4 / 2 0 0 5 / 2 0 0 6 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO' S 
Zwitserland 
Oostenrijk 
W Europa 
Skandinavie 
Duitsland 
Noorwegen 
Engeland 
Finland 
Wereld 

met toeslag en hogere waarden 
grote sortering 
grote sortering en hoge waarden 
grote sortering nnet IJsland 
met toeslag en hoge waarden 
grote variatie en hogere waarden 
veel nieuw en met hoge waarden 
grote sortering 
vele landen (iets Europa) 

MISSIEWAAR 
Duitsland 
Australië 
N Zeeland 
Engeland 
W Europa 

Nieuw en met hogere waarden 
veel nieuw en met hogere waarden 
veel grootformaat en hogere waarden 
met buitenland en hogere waarden 
onuitqezocht met grootformaat 

100 gr 
12,00 
20,00 
11,50 
12,50 
10,00 
10,50 

8,00 
10,00 
12,00 

8,25 

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

8,50 
12,50 
19,50 

8,00 
7,50 

1 k g 
99,00 

165,00 
90,00 

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

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

Priiswijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 50 00 + € 4 50 porto Orders boven € 50 00 portovnj 

Levenng onder rembours + €11 50 Filatelistische frankenng 
Korting voor grotere partiien op aanvraag 

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

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

'VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

16-17 januari 2010 
^H.e4,,H. VAN'9.30-17.00 UUR 

^^<r:^rr , GROTE VEEMARKTHAL 
div«" 
nde" 

-;VoeKers UTRECHT 
gelegen aan de Sartreweg, nabij rotonde "De Berenkuil" en A27 

680kramen vol verzamelitemsl ENTREE: € 4,50 
Inlichtingen bi| de organisator: Frits Spee, (0317) 61 47 60, of (06) 12 91 88 88 

www.verzamelendnederland.nl 

Alles over verzamelen bijeen te Utrecht 
Een evenement dat u niet mag missen! 

Postzegel en Muntenhandel 

" H O L L A N D S G L O R I E " 
Camplaan 8 

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

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

WERELDNIEUWTJESDIENST & MANCOLIJSTEN 
afwikkeling nalatenschappen 

INKOOP - VERKOOP - TAXATIE 
POSTZEGELS - MUNTEN - BANKBILJETTEN - GOUD - ZILVER 

www.stampdealer.nl hg@stampdealer.nl 

m 

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


CATAWIKI: SNEL EN VLUG 
VERZAMELING EN MANCO'S VASTLEGGEN 

Eigen online catalogus voor beter overzicht en ruilhandel 

D O O R J E F F E R Y G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 

CD-rom als basis 
Een van de eersten die het 
belang van de computer voor de 
filatelie erkenden was Erik Boeré. 
Hij is onder andere de bedenker 
en maker van de "Collect-A-
Rom" catalogi met postzegels 
op Cd-rom. Tijdens Postex 2009 
presenteerde deze enthousi
aste postzegelondernemer het 
nieuwste idee op het gebied van 
de internetfilatelie: Catawiki. 
De naam is een samenvoeging 
van de woorden catalogus en 
wiki. Een wiki is een weosite 
waarop bezoekers zelf eenvoudig 
informatie kunnen toevoegen 
en aanpassen en is met name 
bekend van Wikipedia, de online 
encyclopedie. Het woord wiki 
is afkomstig uit het Hawaïaans 
en betekent "snel, vlug". En dat 
is precies hetgeen waar het bij 
Catawiki omgaat. Het is snel en 
vlug te beheren en het levert snel 
en vlug resultaat. 

Boeré had een plan ontwik
keld voor een site waarbij de 
Collect-A-Rom database zou 
worden gebruikt als basis voor 
een aan- en verkoopplatform. 
Toen hij Catawiki zag realiseerde 
hij zich dat dit in grote lijnen het 
model was, dat hij ook voor ogen 
had. Door de kracht van deze al 
gerealiseerde site te combineren 
met de Collect-A-Rom database 
kon in korte tijd een uitgebreide 
online postzegelcatalogus en 
aan- en verkoopplatform worden 
gerealiseerd. 

De wereld van de filatelie is snel veranderd met de komst 

van de computer en internet. We schrijven geen brieven 

meer, waardoor de postzegel langzaam maar zeker overbo

dig wordt en traditionele postzegelhandelaren sluiten een 

voor een hun deuren. Veel postzegelverenigingen lijden 

een kwijnend bestaon, hun leden vergrijzen en volgens een 

enquête van het Jeugdjournaal vindt 70% van de jongens 

en meisjes postzegels verzamelen saai. Toch is de handel 

in postzegels en poststukken, dankzij internet, nog steeds 

springlevend en de internet-postzegelclub StampKids mag 

zich verheugen in een stijgende populariteit. De jeugdkrant 

Kidsweek roemt de website van StampKids zelfs. We kunnen 

gerust stellen dat mede dankzij de computer en internet de 

filatelie nog steeds springlevend is. 

Het eenvoudige systeem van 
Catawiki, waarbij het met een 
paar muisklikken mogelijk was 
om verzamelobjecten zoals 
strips, bankbiljetten en munten 
te verkopen, aan te schaffen 
ofte catalogiseren, leek hem 
uitermate geschikt om zoiets 
ook voor postzegels en poststuk
ken op te zetten. Boeré zocht 
daarom contact met degenen 
die Catawiki in 2008 hadden 
opgezet: René Schoenmakers en 

Marco Jansen, die enthousiast 
reageerden. 

Catalogus 
De database met afbeeldingen 
en beschrijvingen van postzegels 
die Boeré al had door zijn post
zegel CD-roms, werd gebruikt als 
basis voor het filatelistische deel 
van Catawiki. Wie naar de web
site van Catawiki gaat komt in 
een keuzescherm, waar hij naast 
postzegels ook verzamelobjecten 
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als strips, boeken, muziek, mun
ten en modelauto's kan vinden. 
Door op de postzegels te klikken 
komt de bezoeker van de site op 
een pagina, waarop een groot 
aantal landen te vinden zijn. 
Door op een van deze landen te 
klikken verschijnt een complete 
catalogus van dat land. Wie ver
volgens op een bepaalde zegel 
klikt, krijgt meteen informatie 
over deze zegel. Vervolgens is 
het mogelijk de zegel in de eigen 
verzameling of mancolljst te 
zetten. Bovendien kun je zien of 
de zegel te koop wordt aangebo
den en door wie. Al naar gelang 
de behoefte kan dan besloten 
worden tot aanschaf van de 
zegel. Naast de zoekfunctie op 
land, is het ook mogelijk om op 
een aantal thema's te zoeken. 
Het aardige is dat veel van de 
zegels niet alleen per serie, maar 
ook los verkocht worden. En dat 
is voor menig thematisch ver
zamelaar een enorm voordeel, 
want meestal moet de hele serie 
aangeschaft worden. 

Handel 
Snel en vlug geldt zeker ook voor 
degene die postzegels tegen een 
vaste prijs te koop wil aanbieden, 
Catawiki is geen internetveiling. 
Zelf scannen is niet nodig. De 
plaatjes uit de catalogus kunnen 
gewoon gebruikt worden en met 
een paar eenvoudige handelin
gen staat het aangeboden object 
in Catawiki. Wie iets bijzonders 
in de aanbieding heeft kan 
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Tijdem Postex heefi Erik Boeré 
vol enthousiasme Catawiki 

geïntroduceerd 

n?t 1 ftS"^'^^""'^ ^li^lf 'iiüTU 

natuurlijk ook een eigen scan 
toevoegen. Er zijn geen plaat
singskosten en wie wat verkoopt 
betaalt in de toekomst een paar 
procent van het aankoopbedrag 
aan Catawiki. Er komt een pro
fessioneel winkelsysteem. 

Aanwinst 
Boeré benadrukt, dat Catawiki 
nog volop in ontwikkeling is. 
Op korte termijn zal het aantal 
landen in de catalogus worden 
uitgebreid, er zal een compleet 
plaatfouten overzicht van Ne
derland worden toegevoegd en 
het betalingsgemak via Paypal 
en iDeal behoort binnenkort tot 
de mogelijkheden. Verder wijst 
Boeré nog op de nu al bestaande 
mogelijk om via het systeem van 
'printing on demand' een eigen 
catalogus te maken en thuisge
stuurd te krijgen met een stevige 
kaft. Kortom, de mogelijkheden 
van Catawiki zijn legio. Wie 
nieuwsgierig is geworden moet 
beslist eens kijken op 
www.catawiki.nl f<\s de voor
tekenen ons niet bedriegen is 
Catawiki een aanwinst voor de 
filatelie. 
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POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
RIJSSENSESTRAAT 203B 
7441 AD NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr 0548-655088 
EMAIL info@leopardi.nl 

VEILING 16S 
zaterdag 16 januari 2010 
in onze EIGEN VEILINGZAAL, RIjssensestraat 203B te Nijverdal. 

• KIJKDAGEN: maandag 11 januari t/m vrijdag 15 januari 
van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 16 januari van 8.30 tot 12.30 uur. 

• VEILING: zaterdag 16 januari van 11.00 tot 12.30 uur 
de zgn. 'kleine kavels' en vanaf 13.30 uur de verzamelingen, 
partijen en dozen 

• Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
• Veiling 166 wordt gehouden op 13 maart 2010. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

1/1/. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

In december eindejaarsverkoop van mooie verzamelingen 
en leuke partijen. Vraag de aparte verkooplijst aan! 
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Een impressie 
van ons nieuwe kantoor 
met ruime kijkgelegenheid 

mailto:info@leopardi.nl


P o S T Z E 
P A R T I J 
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Rgjim 700 partijen, die 
^ l e d i g gefotografeerd 

ijri, staan op de website en 
Sioamaast hebben wi j nog 
1300 parrijen in de winkel, 
die niet gefotografeerd zijn. 
200.000 fdc's, 40.000 brieven 
van de wereld, geprijsd vanaf 
1 tot 100euro.15 bakken met 
losse nrs/series.75 dozen 
met postzegels vd wereld. 

DECEMBERAAAAND FEESTMAAND! 
• * ' -<-* Wij nodigen u uit voor de Oliebolle Dolle Dagen. 

Het IS v\̂ eer zover. 
—— De Oliebolle Ddle Dagen van de 

Postzegel Partijen Centrale zijn er weer. 
Een begrip voor onze trouwe klanten. 

. Gezellig oliebollen bij ons komen eten met 
warme chocolademelk en slagroom, 

koffie of wat anders 
(t/m 31 december). 

IA 

^^ lM\wBp de website: 

' * ' * < t f i 

maandag t / m zaterdag 
9 - 1 7 uur 

Piet Heinstraat \12^ 

_ Tel: 070 362 521^3^ -^, 
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JOHN HEARTFIELD: 
FOTOGRAFIE ALS WAPEN 

Waarom Helmut Herzfeld zijn naam veranderde In oorlogzuchtig Duitsland 

Her2feld  Heartfieid 
What's in a name? In 1916 
verandert de dan 25jarige Duitse 
kunstenaar Helmut Herzfeld 
(18921968) zijn naam in 
John Heartfieid. Een op het oog 
onschuldige naamsverandering, 
want er zijn wel meer kunste
naars die hun naam in het En
gels hebben 'vertaald'. Vooral het 
moment, waarop Herzfeld zijn 
naam verandert is opmerkelijk. 
In 1916 was Duitsland in oorlog 
met Engeland, (afb. i ) Het heb
ben van een Engelse naam was 
in het Duitsland van die jaren 
zacht gezegd niet goed voor je 
populariteit. De leus 'Und Cott 
strafe Engeland' was overal te 
lezen. De leus werd op straat 
gebruikt als groet, was op muren 
gekalkt, verscheen op vlaggen, 
ansichtkaarten en zelfs op sluit
zegels. (afb. 2) 
Deze naamsverandering was 
niets minder dan een state
ment. Het was de stap van 
een apolitiek naar een politiek 
geëngageerd kunstenaarschap. 
De ommekeer in het denken van 
Heartfieid  toen eigenlijk nog 
Herzfeld  werd ingezet door een 
ontmoeting met George Grosz 
in de zomer van 1915. Grosz pre
senteerde zich als een koopman 
uit Nederland die goed aan de 
oorlog verdiende. IHij suggereer
de zicTi als grootverdiener grote 
zorgen te maken over een even
tuele wapenstilstand. Als 'man 
van de wereld' vroeg hij Herzfeld 
en zijn vrienden of de oorlog 
misschien ook 'een belangrijke 
culturele waarde' had. Grosz' 
cynisme bleek de katalysator van 
Herzfelds metamorfose. Voor 
Heartfieid was er geen weg meer 
terug. Hij vernietigde al zijn oude 
werk en wierp zich vol energie 
op zijn nieuwe, zelfopgelegde 

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 

Tijdens de twee wereldoorlogen en het interbellum 

speelde de Duitse fotograaf John Heartfieid een opmerke

lijke rol bij de propaganda tegen het naziregime met zijn 

fotomontages. Een geïllustreerd levensverhaal over deze 

politiek geëngageerde kunstenaar. Tot en met 3 januari 

2010 is in Museum de Fundatie in Zwolle de tentoonstel

ling 'John Heartfieid, fotografie als wapen' te zien. Een 

prachtige tentoonstelling. Maar postzegels met het werk 

van Heartfieid ontbreken nog helaas. 
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Afi } Postzegel 40Jahre Kommunistische 
Partei Deutschlands DDR, ig^S 

taak: het aanprijzen van het werk 
van Grosz. In tegenstelling tot 
Heartfieid had Grosz de oorlog 
wel tot onderwerp van zijn kunst 
gemaakt. Heartfieid zag zichzelf 
hiertoe nog niet in staat. 

Fotomontage 
Het blijft in 1916 niet bij een 
naamsverandering alleen. In dat
zelfde jaar ontwikkelen Heartfieid 
en Grosz een nieuwe kunstvorm, 
de fotomontage. Door twee  of 
meer foto's, al dan niet met 
tekst, tot één beeld te versmelten 
ontstond een nieuwe beeldtaal. 
Of zij, zoals zij zelf claimden, ook 
werkelijk de uitvinders van deze 
techniek zijn is bijzaak. Belang
rijker is de enorme stimulans die 
ervoor Heartfieid van uitgaat. 
Dit zal de kunstvorm worden die 
Heartfieid nodig heeft om zelf 
verder te kunnen als kunstenaar 
De ontwikkelingen volgen elkaar 
dan snel op. Samen met zijn 
broer Wieland richt Heartfieid 
in 1917 de uitgeverij Malik op. 
Halverwege 1917 introduceert 
hij in het door Malik uitgegeven 
blad 'Neue Jugend' een nieuwe 
typografische collagetechniek. 
Het zal een voorloper blijken 
van Heartfield's fotocollages uit 
de jaren dertig. Heartfieid en 
Grosz nemen definitief afstand 
van 'Das getute urn das eigene 
Ich.'  'het gedoe, de drukte, om 
het eigen ik.' "Zij zien in, dat de 
oorlog niet stopt bij de kunst 
en dat de kunst  wil zij enig 
nut hebben  zich bezig moet 
houden met de reële wereld.", 
In 1918 sluiten Heartfieid en 
Grosz zich aan bij de Berlijnse 
tak van de kunstbeweging Dada. 
Heartfieid zal, net als veeTandere 
Berlijnse dadaïsten, in het com
munistische kamp belanden. Als 
op 31 december 1918 (1 januari 
1919 wordt ook wel als datum 
genoemd) de Kommunistische 
Partei Deutschland (KPD) wordt 
opgericht behoort Heartfieid tot 
een van de eerste leden. Het is 
een keuze die hij zijn hele leven 
trouw zal blijven. 

Communist 
Ook de kunstopvattingen van 
Heartfieid worden communis
tisch. Verwijzend naar de puis
sant rijke familie van de staal en 
wapenfabrikanten Krupps stelt 
hij: "Wichtiger als die Krupps sind 
die Massen."^ De kunst moet 
zich op de massa, het volk. 



KRlEGSIflHn '■ 
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Afi 2 Slwtzegel Cott stmfe England, 1915 

de gewone man en niet op de 
kunstverzamelende grootindu
strieel richten. "Die Massen sind 
das, wonach man streben muß.'\ 
Broer Wieland schrijft in 1921 het 
pamflet 'Gesellschaft, Künstler 
und Kommunismus'. In dit pam
flet geeft hij Heartfield's ideeën 
een theoretische onderbouwing. 
Of, zoals de tentoonstellingsca
talogus van de Fundatie het zegt: 
"De communistische kunstenaar 
moet de strijd aangaan met de 
burgerlijke cultuur, die de mense
lijke fagade van het kapitalisme 
overeind houdt.'\ De kunstenaar 
kan niet meer terugvallen op de 
traditionele artistieKe middelen, 
in de moderne maatschap
pij is de uitwerking daarvan te 
verwaarlozen. De massa dient 
bereikt te worden met in hoge 
aantallen reproduceerbare kunst. 
De moderne, communistische 
kunstenaar moet vooral gebruik 
maken van het geschreven 
woord en de fotografie. 
Heartfield zal de theorie van zijn 
broer veelvuldig in praktijk bren
gen. Van 1923 tot 1927 werkt 
Heartfield mee aan het satirische 
KPDpartijblad Der Knüpel. Als 
dit blad in 1927 ophoudt te be
staan stapt Heartfield over naar 
een ander partijblad 'Die Rote 
Fahne', (afo. 3) Zijn fotocollages 
oogsten veel lof bij de partij en 
het lezerspubliek. Als de redactie 
van de 'Arbeiter Illustrierte Zeich
nung (AlZ)' in 1930 een enquête 
houdt, waarin wordt gevraagd 
naar de wensen van de lezers, 
maken velen hun enthousiasme 
over het werk van Heartfield dui
delijk. De redactie is niet doofen 
huurt Heartfield in. Het blad zal 
in de jaren die volgen in totaal 
235 fotomontages van Heartfield 
plaatsen, vaak siert werk van 
Heartfield de cover 

Hitler 
Het jaar 1930 werd cruciaal 
in de geschiedenis van Duits
land en in de ontwikkeling van 
Heartfield. Bij de verkiezingen 
van 14 september 1930 haalt 
Hitlers NSDAP een onverwacht 
spectaculaire winst. Met 6,4 
miljoen stemmen krijgt de 

NSDAP 18,2% van de stemmen. 
Het aantal zetels in de Rijksdag 
stijgt in een klap van 12 naar 
107. Van een splinterpartij is 
Hitler's partij nu de tweede partij 
van het land geworden. Hitler is 
de communisten allesbehalve 
goed gezind. Natuurlijk zijn de 
joden in zijn ogen de bron van 
alle kwaad, maar de communis
ten staan, niet ver daarachter, 
op een goede tweede plek. Na 
zijn medium  de fotomontage 
 heeft Heartfield nu ook zijn 
onderwerp gevonden: Hitler En 
zijn podium: in 1932 zou de AlZ 
een oplage van 500.000 exem
plaren bereiken, verspreid over 
vijf Europese landen. Heartfield 
is klaar voor de strijd. En dat is 
maargoed ook. In 1931 klaagt 
Bertolt Brecht al over de in de 
kranten gebruikte foto's. Deze 
zouden een vals beeld van de 
werkelijkheid creëren volgens 
Brecht: "Dos riesige Bildmaterial, 
das täglich von den Drukkerpressen 
ausgespien wird und das doch den 
Charakter der Wahrheit zu haben 
scheint, dient in Wirklichkeit nur 
der Verdunkelung der Tatbestände. 

Der PhotographenApparat kann 
ebenso lügen wie die Setzma
chine.'\ 
Niemand zijn hierin zo goed 
als de Nazi's. Zij weten als geen 
ander gebruik te maken van 'de 
suggestie van objectiviteit die 
uitgaat van foto's en films.'e Er is 
iemand nodig die, liefst met de
zelfde middelen, de tegenaanval 
in kan zetten. Heartfield blijkt de 
aangewezen persoon. Hij zet de 
fotomontage in om de leugen
achtigheid van de persfoto's te 
ontmaskeren. Keer op keer, week 
in week uit, publiceert de AlZ zijn 
fotomontages met bijna altijd 
weer het Nazisme, Hitler of^een 
andere hoge Nazi als onderwerp 
van aanvaC spot, hoon en kritiek. 

fifi> 4 Der Sim des Hitlergmsses
Kleiner Mann bittet um große Gaben 

Alz, i6 oktober igp, 
collectie Akademie der Künste, Berlijn 

Vaak gebruikt Heartfield hiervoor 
citaten van Hitler en consorten 
zelf. Zo gebruikt hij Hitler's 
opmerking, dat miljoenen achter 
hem staan {^'Millionen stehen hin
ter mir!") bij een fotomontage, 
waarin Hitler, zijn hand in groet 
achterovergeklapt boven zijn 
schouder, van een achter hem 
staande grootindustrieel geld 
in de hand gedrukt krijgt, (afb. 
4) De miljoenen mensen, waar 
Hitler op doelt, zo veranderend 
in miljoenen marken. Heartfield 
komt op de zwarte lijst van de 
Nazi's. Als Hitler op 30 januari 
1933 Rijkskanselier wordt weet 
Heartfield  naar het schijnt op 
het nippertje  naar Praag te 
ontkomen. Hij kan doorgaan 

iiyi 
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Afi 6. Ceor§ Dimitrqff, 
Reichsgericht Leipzig DDR, 7965 

met zijn werk voor de AlZ, want 
het tijdschrift is ook naar Praag 
uitgeweken. 

Reichstagbrand 
Nog geen maand na de machts
overname staat op 27 februari 
1933 de Reichstag - het gebouw 
waar de Duitse regering zetelt 
- in brand. (afb. 5) De nazi's be
schuldigen de communisten van 
brandstichting. Een heksenjacht 
volgt en Reichspräsident Hin-
denburg ziet zich genoodzaakt 
een nooddecreet 'ter besdnerming 
tegen communistisc\r\e geweldda
den die de staat in gevaar brengen' 
te ondertekenen. 
In de week tussen de brand 
en Rijksdagverkiezingen van 5 
maart 1933 worden veel politieke 
tegenstanders gearresteerd. 
Toch halen de Nazi's bij die 
verkiezingen niet de absolute 
meerderheid. Maar omdat 81 
communistische afgevaardigden 
gevangen zitten of op de vlucht 
zijn en de nationalistische en 
katholieke afgevaardigden hem 
steunen, weet Hitler zijn voorstel 
tot opschorting van de Grondwet 
er toch door te krijgen. Met deze 
aanname zet de Rijksdag zichzelf 
buitenspel. Duitsland is geen 
democratie meer. 
De hoofdverdachte van de 
brand, de Nederlander Marinus 
van der Lubbe, wordt tijdens 
het proces in Leipzig schuldig 
bevonden, ter dood veroordeeld 
en op 10 januari 1934 onthoofd. 
Zijn medeverdachten, de Duitse 
communist Ernst Torgler en de 
Bulgaarse communisten Georgi 
Dimitroff, Blagoi Popov en Vas-
sili Tanev, worden vrijgesproken. 
Vooral Dimitrov heeft met zijn 
verdediging Goring- die als ge
tuige optreedt- het bloed onder 
de nagels vandaan gehaald, (afb. 

Heartfield volgt het proces, dat 
van 21 september tot 23 decem
ber 1933 duurt, op de voet. Een 
week voor het proces begint, op 
14 september, maakt hij op een 
cover van AlZ duidelijk wie hij als 

Ajb 7 Der Richter Der Gerichtete 
Alz, 16 november 1933, 

collectie Al<ademie der Künste, 
Berlijn 

hoofdverdachte ziet: de getuige 
Hermann Goring, der Henker 
des Drittes Reich - de beul van 
het Derde Rijk. In oktober valt 

hü de rechters aan: onder een 
afbeelding met twee kronkelende 
slangen staat: 'Sie winden sich 
und drehen sich und nennen sich 
Deutsche Richter.' In november 
draait hij de rollen van Dimitro§ 
en Coring om. Dimitroff is 'der 
Richter', Goebbels 'der Gerich
tete.' (afb. 7) 
In januari is Goring weer onder
werp van hoon. 
In het AlZ-nummer van 25 janu
ari 1934 - twee weken na de te
rechtstelling van Van der Lubbe -
verschijnt een spotprent, waarin 
Hitler, Göringen rechter Wilhelm 
Bünger (1870-1937) Van der 
Lubbe begraven. Boven de foto 
staat Lubbe's Grab, onder de 
foto "Verdammt, je tiefer wir ihn 
vergraben, desto mehr kommt die 
Wahrheit ans Licht!" 
Kunstzaal Manes 

Ajb 8 John Heartfield (iSgi - ig68) 
DDR, 7971 

DER RICHTER 
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In april 1934 nemen de Nazi's 
wraak. Van april tot en met juni 
1934 wordt in kunstzaal Manes 
in Praag een tentoonstelling 
gehouden van karikaturen uit de 
internationale pers. Veel van die 
karikaturen komen uit Duitsland. 
Een fotomontage van Heartfield 
wekt de verontwaardiging van de 
Duitse gezant in Praag. De titel: 
'Adolf, der Übermensch - schluckt 
Cola unci redet Blech'. Op de 
montage is het opengewerkte 
bovenlichaam van Hitler te zien, 
waarvoor Heartfield overigens 
een röntgenfoto van zichzelf 
gebruikt. Hitler's keel en maag 
zitten vol goudstukken. Op het 
bovenlichaam is het hoofd van 
een speechende Hitler gemon
teerd. De afbeelding had al in juli 
1932 in AlZ gestaan, maar toen 
konden de Nazi's er nog niets 
van zeggen: Hitler was nog geen 
kanselier Nu wel. Het gaat nu 
om 'belediging van het - bevriende 
- Duitse staatshoofd'. De Tsje
chische minister antwoordt, dat 
de tentoonstelling niet door de 
Tsjechische regering is georgani
seerd en dat hij dus niet verant
woordelijk gesteld kan worden 
voor wat er op de tentoonstelling 
te zien was. 

De gezant laat het er niet bij zit
ten en in Duitsland verschijnen 
artikelen, waarin gesteld wordt, 
dat de Tsjechen Duitsland als 
een land van moordenaars zien. 
De druk wordt groter en groter 
en na een tijdje vraagt de Tsje
chische regering of de montage 
van Heartfield verwijderd kan 
worden. Dat gebeurt, samen 
met zes andere werken. Het 
gevolg? Om het in steeds grotere 
getale opdagende publiek de 
gelegenheid te geven alles goed 
te bekijken, moet de openingstijd 
van de expositie dagelijks met 
een uur verlengd worden.^ 

Ajb 9 Internationales Jahr gegen 
Rassendiskriminierung DDR, 1971 
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Ajb 10. Oh schwarz,oh weiß -. 
Alz 1951 nr 26 

DDR 
Vlak voordat Duitse troepen op 
15 maart 1939 Tsjechië binnen
vallen, vlucht Heartfield naar 
Londen - hij werkt in de oorlog 
voor diverse uitgeverijen - om 
pas in 1950 weer naar Duitsland 
terug te keren. Hij kiest voor de 
DDR, waar de opvolger van de 
KPD, de SED, de Sozialistische 
Einheitspartei Deutschland 
de scepter zwaait. Heartfield 
- communist in hart en nieren -
wordt met open armen ontvan
gen. Hem wordt meteen een 
overzichtstentoonstelling ter 
ere van zijn zestigste verjaardag 
- in 1952 - in het vooruitzicht 
gesteld. Het tegenovergestelde 
gebeurt: het wordt Heartfield 
onmogelijk gemaakt zijn werkte 
publiceren, zijn werk zou 'elitair' 
en 'decadent' zijn. De beloofde 
tentoonstelling gaat niet door. 
Maar de rehabilitatie volgt snel. 
In 1954 verschijnt in de Berliner 
Zeitung een oproep aan de 
Akademie der Künste in Berlijn 
om Heartfield te engageren. 
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De oproep heeft succes. In 
1956 wordt Heartfield tot lid 
benoemd. Hij krijgt een advise
rende rol bij het drukwerk voor 
het centrale comité van de SED. 
In 1957 ontvangt Heartfield de 
Nationale Prijs van de DDR. Een 
jaar later worden zijn vooroor
logse fotomontages tentoon
gesteld in Moskou en in 1960 
wordt Heartfield professor aan 
de Berlijnse academie. 
Eer genoeg dus. Maar het lukt 
Heartfield niet met hoogwaardig 
nieuw werk te komen. Zijn werk 
heeft niet meer die kwaliteit 
van voor de oorlog. Heartfield 
heeft een tegenstander nodig, 
een vijand, om tot goed werk te 
komen, maar die vindt hij niet 
meer. Ook mist hij in de DDR 
- al heeft hij dat nooit toegege
ven - de vrijheid om die vijand 
aan te pakken, zoals hij wil. De 
laatste jaren van zijn leven houdt 
Heartfield zich vooral bezig met 

tekst. Wel wordt op de zegel 
duidelijk gemaakt, dat de foto 
van Heartfield is, maar de foto 
wordt slordig gedateerd. De ze
gel meldt 1937, de fotomontage 
verscheen toch echt al in 1931. 
Maar de mooiste postzegel 
verschijnt op 8 juni 1982, de 
100e geboortedag van Ceorgi 
Dimitrofl^.,o (afb. n ) Voor het 
blok van deze zegel word gebruik 
gemaakt van de fotomontage 
'Der Richter, der Gerichtete' uit 
1933. 
Op de zegel zelf is deze afbeel
ding niet te zien. Op het blok 
ontbreekt elke verwijzing naar 
Heartfield. 
Wie snel is kan in Zwolle nog 
het originele ontwerp van deze 
montage zien, de uitgeknipte en 
over elkaar geplakte foto's, het 
priegelwerk met witte verf de 
aangegeven snijlijnen voor de 
zetter... 

DER RICHTER GEORGI 
DIMITROFF 
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Afb 11 100 Geburtstag des bulganschen Politikers 
Ceorgi Dimitro/C1SS2-1949) DDR, 19S2 

tentoonstellingen van zijn oude 
werk. Heartfield overlijdt op 26 
april 1968 in Berlijn. 

Postzegels 
Het heeft tot na zijn dood 
geduurd, voordat Heartfield 
in de DDR op een postzegel 
terecht komt. In februari 1971 
wordt Heartfield herdacht in een 
serie postzegels van 'Bedeutende 
Persönlichkeiten'. Er wordt geen 
werk van Heartfield afgebeeld, 
een portret van hem siert de 
zegel van 15 Pfennig.g (afb. &) In 
september van dat jaar verschijnt 
een fotomontage van hem op 
de postzegel voor het 'Internati
onalesjahr gegen Rassendiskrimi
nierung.^ (afb. 9) De afbeelding 
komt van een fotomontage uit 
1931. (afo. lo) Daarop staat 
linksboven een tekst: 

Ob schwarz, ob weiß -
Im Kampf vereint! 
Wir kennen 
nur eine Rasse, 
Wir kennen alle 
Nur einen Feind -

die Ausbeuterklasse 
Op de postzegel ontbreekt die 

, KEUNING, RALPH. John 
Heartfield (1891-1968). 
Fotografie als wapen. 
20 september 2009 t /m 3 
januari 2010. Zwolle, 
Museum de Fundatie, 
2009. p. 5. 

2 Idem, p. 9. 

3 Idem, p. 9. 

4 Idem, p. 9. 

5 Idem, p. 17. 

6 Idem, p. 19. 

j Zie o.a. WERINGH, KOOS 
VAN. Terras. 
In: Trouw, 03.10.1992. 

8 Mi DDR 1646. 

9 Mi DDR 1702. 
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NEDERLAND: TWEE NIEUWE REGULIERE 
PRESTIGEBOEKJES 
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^HH^H^ s^a 
De reeks Nederlandse 
prestigeboekjes werd in 
oktober uitgebreid met 
twee nieuwe exemplaren: 
PR26 en PR27. 

Nummer 26 betreft '100 
Jaar gemotoriseerde 
luchtvaart in Nederland'. 
De zegels in het boekje 
zijn dezelfde als die in het 
velletje. Ze zijn nu alleen 
verdeeld over vijf velletjes 
van steeds twee zegels. Ik 
heb het al vaker verzucht: 
jammer alleen, dat voor 
zo'n boekje (met dit keer 
€ 4,40 aan frankeerwaar-
de - toch € 9,95 betaald 
moet worden. 

Boekje 27 is het op 
de Postex verschenen 
exemplaar met een 
nieuwe kadervariant van 
de persoonlijke zegels. 
Afgebeeld is een proef
druk van het portret van 
koningin Wilhelmina uit 
1905. Er is aangekondigd 
dat dit het eerste boekje 
is, dat de geschiedenis 
van de postzegel onder 
de loep neemt. Gestart 
wordt met de Permanente 
Postzegelseries, waarbij 
met name twee series uit 
1899 s^üa. belicht wor
den: de cijferzegels van 
Vürtheim (staat ook op de 
voorzijde van het boekje) 
en de bontkraagserie van 
Wilhelmina. Het is dan 
ook de 10 guldenversie uit 
deze serie die de nieuwe 
persoonlijke zegel siert. 
Het is echter afwachten of 
de persoonlijke zegels in 
volgende boekjes in een 

bestaand kader komen. In 
dat geval blijkt opnieuw, 
dat het door de NVPH 
gehanteerde catalogus
criterium voor problemen 
zorgt. 

2010 
Er komen volgend jaar 
opnieuw vier reguliere 
prestigeboelqes. Op 9 
februari een boekje ter 
gelegenheid van 100 
jaar Rijksoctrooiwet. Er 
bestonden al octrooire
gelingen in Nederland 
sinds 1817, maar na het 
Unieverdrag van Parijs in 
1883, waarbij een eerste 
overleg plaatsvond over 
internationale bescher
ming van rechten, kwam 
Nederland in 1910 met de 
Rijksoctrooiwet. 
Een tweede boekje met 
de intussen verschenen 
zegels uit de reeks Mooi 
Nederland komt op 22 
juni uit. Eerder versche
nen al boekjes Mooi 
Nederland in 2005 (PR8), 
2006 (PR12), 2007 (PR18), 
2008 (PR20) en 2009 
(PR25). 
Er verschijnen ook 
interessante boekjes 
met persoonlijke zegels. 
Er zijn nog niet zoveel 
gegevens over bekend. 
Dat hoeft ook niet, want 
de productietijd van 
deze boekjes is vrij kort. 
Vrijwel zeker is de komst 
van een boekje ter ere van 
Toon Hermans. Gepland 
is ook een boekje ter gele
genheid van het Wereld
kampioenschap Voetbal. 
TNTPost doet hier nogal 
geheimzinnig over omdat 
het een boelqe met een 
uniek premium betreft. 
En tijdens de openings
dag van de Postex 2010 
vindt de doop van een 
volgend boekje in de 
reeks 'Geschiedenis van 

de Nederlandse postze
gel' plaats. 

Australië 
Kerst, kerst en kerst 
Kerstmis in Australië. Als 
boelqesverzamelaar kom 
je daar wel achter. Het 
verscheen op 2 november: 
Een boekje met twintig 
zegels van 50c (voor 
Christenen; Maria en 
het Kind), een boekje 
met tienmaal 50c (voor 
profane kerstwensen), 
en nog een boekje met 
tien 5 o-centzegels van 
Christmas Islands. Deze 
zegels zijn ook geldig in 
Australië. Net als vorig 
jaar laten de zegels in dit 
boekje een kerstboom 
zien met wat rare schep
selen (krabben, vogel, 
zeester en schelpen). 

Alle drie de boekjes zijn 
ook, zoals gebruikelijk, 
in zogenaamde cheque
books van twintig boekjes 
verkrijgbaar. 

België 
Prettige/eesten 
De Belgische post vindt, 
dat de kerst- en Nieuw-
jaarspost met toepasse
lijke zegels moet worden 
gefrankeerd. Daartoe 
gaf ze op 3 november 
twee boekjes uit: het ene 
met tien postzegels met 

waarde € i (voor post 
binnenland, 59c) en het 
andere met tienmaal € i 
omringd met Europese 
sterren (voor post binnen 
Europa, 90c). Op beide 
zegels staan kleurrijke 
kerstversieringen. 

Canada 
Geestelijke gezondheidszorg 
Net als vorig jaar gaf 
Canada weer een boekje 
uit met tien zegels met de 
aanduiding P (=54c) plus 
IOC toeslag. Uitgifteda
tum was 14 september. 

Montreal Canadians 
Deze befaamde Canadese 
IJshockeyvereniging be
staat dit jaar 100 jaar. Een 
boekje met tien P-zegels 
(=54C) fêteerde op 17 
oktober dit jubileum. 

Oorlogshelden 
Ter herdenking van de 
vele Canadezen die om
kwamen in gevechten om 
de vrijheid gaf de post op 
19 oktober een boelcje uit 
met tien P-zegels. 

Kerst en kerst 
Ook hier is er sprake 
van traditionele (kerst
taferelen) en eigentijdse 
(kerstboom) zegels. Van 
de eerste categorie kwa
men er op 2 november 
drie boekjes (i2xP voor 
binnenlandse post, 6x 
g8c voor post naar de 
V.S. en 6x C$1,65 voor 
post wereldwijd) en van 
de tweede een boekje 

met twaalf permanente 
zegels. 

Ecuador 
Filatelie is lüetenschap, kunst 
en cultuur 
't Is maar dat u het weet. 
De post van Ecuador zet 
deze mededeling op de 
vignetjes in drie nieuwe 
postzegelboel<jes. Ook 
het ministerie van Toe
risme is bij deze uitgifte 
betrokken, wat resulteert 
in 24 mooie plaatjes. Elke 
provincie is er derhalve 
in vertegenwoordigd, in
clusief de nieuwe (2007) 
provincies Santa Elena 
en Santo Domingo de los 
Tsachilas. 
Elk boekje kost $ 5.00 en 
bevat twee zelfklevende 

zegels van $ 0.25, $ 0.50, 
$ 0.75 en $ i.oo. En een 
walhalla voor motiefver
zamelaars: luipaard, roos, 
kever, trein, uil, zeehond, 
enz. Eén van de boekjes 
is hierbij afgebeeld. Ze 
verschenen in september. 

Finland 
Vijf boekjes in 2010 
De Finse post maakt al 
bekend welke boekjes 
er komend jaar zullen 
verschijnen: Rock 'n' Pop 
(25 januari), Vrouwen van 
formaat. Romantiek op 
het platteland. Grappige 
groenten (alle drie op 8 
maart) en Finse kunst III 
(4 mei). 

Rock'n Pop 
De zes zegels met de 
Finse rockers zijn ver
enigd in een minivelletje 
dat - als de aankondiging 
klopt - ook in een boekje 
verkrijgbaar zal zijn. 
De zegels hebben geen 
waardeaanduiding maar 
kosten elk 8oc. 

Frankrijk 
Nieuuje reclametekst 
Het in Frankrijk meest 
gangbare boekje met 
twaalfmaal Mari
anne (56c) heeft sinds 
september een nieuwe 
kaftvariant. Hierop wordt 
reclame gemaakt voor een 



driemaandelijks abon
nement op de Franse 
postzegels (Tous les trois 
mois...). 

Beste uiensen 
Het is ook in Frankrijk 
gebruikelijk de kerst
en Nieuwjaarspost te 
voorzien van speciale 
zegels. Ze zijn uitsluitend 
verkrijgbaar in boekjes 
van 14 zegels. 

Frans Polynesië 
Vissen 
In het oktobernummer 
meldde ik al het boekje 
van Frans Polynesië met 
afbeeldingen van tropi
sche vissen. Licht en kleu
ren doen je weer versteld 
staan van de schoonheid 
onder het wateroppervlak. 
De inhoud van het boekje 
bestaat uit 12 zegels: 
viermaal 70,100 en i4of. 
Er zijn 15.000 boekjes 
vervaardigd. 

Ierland 
Kerstboekje 
Het Ierse kerstboel<je, 
inmiddels verschenen op 
6 november, bevat 26 zelf
klevende zegels van 55c. 
De klant betaalt echter 
maar € 13,75, zodat één 
zegel gratis is. Op de af
beelding staat Maria met 
het Kind naar het portret 
van de Vlaamse schilder 
Simon Bening, zoals dat 
te vinden is in het Rosari
um van koning Philips II. 
Dit gebedenboek bevindt 
zich in het Ierse Chester 
Beatty Library te Dublin. 

Korea Noord 
Insecten 
Een viertal insecten kruipt 
of vliegt op de zegels 
in een NoordKoreaans 
boelqe dat op i juli ver

scheen: een wesp, kever, 
sprinkhaan en nog een 
'wespachtig' insect. Een 
dankbaar boekje voor 
motiefverzamelaars, want 
op de kaft fladdert nog 
een vlinder en er komen 
ook diverse bloemen in 
beeld. 
De gezamenlijke waarde 
van de zegels is 400 won. 
Dat is ook meteen de ver
koopprijs van het boekje. 
Normaal betaalt men een 
toeslag. 
Zoals steeds is er ook nu 
een ongeperforeerde ver
sie. Die kost gewoonlijk 
ongeveer het dubbele. Dat 
geldt ook voor onder
staande nieuwe boekjes. 

Vissen 
Op I september volgt een 
boekje met vier vissen: 
de alaskakoolvis, karper, 
boniet en diklipharder. 
Waarde 375 won. Ver
koopprijs 394 won. Dus 
toch weer een toeslag. 

NoordKorea, want een 
boelqe van 20 oktober 
geeft een viertal reptielen 
weer: een kameleon, 
brilslang, zeeschildpad en 
een nijlkrokodil. Zegel
waarde is 335 won en de 
prijs 354. 

Letland 
ITALIA 2009 
Tijdens de eind oktober 
in Rome gehouden ten
toonstelling Italia 2oog 
blonk Ledand uit met de 
uitgifte van een speciaal 

Birdpex (Antiuerpen 912 
april 2010) 
De Birdpex in Antwerpen 
komend jaar houdt de 
gemoederen in Noord
Korea nu al bezig. Als 
prelude verscheen op 12 
september een boekje 
met vier vogelzegels. 
Afgebeeld zijn de Man
tsjoerijse Ral, de Kleine 
Waterhoen, de Bruine 
Porseleinhoen en de 
Laplanduil. De laatste 
is  hoewel exact passend 
bij de overige  een vignet, 
omdat er geen waarde op 
staat. Bij elkaar telt het 
boekje 272 won. Prijs 291 
won. 

Reptielen 
De fauna is kennelijk 
torenhoog favoriet in 

tentoonstellingsboekje. 
Het was het eerste dit jaar. 
Het boekje bevat viermaal 
de op 12 september 
verschenen zegel (60s) 
met een afbeelding van de 
appelrussula, een eetbare 
paddenstoel. 
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NieuwZeeland 
Tiuee kerstboekjes 
Van de zes op 7 oktober in 
NieuwZeeland versche
nen kerstzegels zijn er 
twee ook in een boekje 
verkrijgbaar. Beide met 
traditionele kerstplaatjes: 
os, ezel, schaap en een 
drietal herders (50c) en 
de befaamde drie wijzen 
($1.80). 
De boekjes bevatten 

i *S ̂svpRir,F, : 1 ■SVERfGE : 12kr 

elk tien zegels. Dat met 
tienmaal $ 1.80 (bestemd 
voor post overzee) kost 
overigens maar $ 15.00. 
De gebruiker spaart per 
boelqe $3.00 uit. 

Rusland 
Wapens 
En wat curieus prestige
boekje verscheen op 5 
oktober in Rusland. Het 
grijpt rechtstreeks terug 
op de Sovjettijd en toont 
op de postzegels vol 
trots een aantal wapens, 
waarmee in 1945 de over
winning werd behaald. 
Hamer en sikkel op de 
zegels en in het boelqe 
zullen menig Russisch 
hart sneller doen klop
pen. De zegels versche
nen al eerder op 27 april 
en hebben de volgende 
waarden: 7.00 (geweren), 
8.00 (revolvers), g.oo 
(machinepistolen) en 
10.00 R (mitrailleurs). 
De teksten in het boekje 
zijn uitsluitend in het 
Russisch. 

Zweden 
Kleurrijke kerstzê els 
De Zweedse kerstzegels 
 verschenen op 19 no
vember  passen goed bij 
de gewoonte elkaar kleur
rijke wensen te versturen. 
De zegels zijn uitsluitend 
verkrijgbaar in boekjes 
van tien stuks. De zegels 
hebbend de aanduiding 
Julpost 2009 en kosten 
5.50 kr. 

Sneeuu)U)itte dieren 
De kerstzegels van 12 kr, 
bestemd voor wensen 
naar het buitenland, 
bevatten afbeeldingen 
van dieren met sneeuw
witte vacht of verenkleed: 
hermelijn, alpensneeuw
hoen en de sneeuwhaas. 
Ze zijn verkrijgbaar in 
boekjes van zes zegels. 

Zwitserland 
Projuuentute 
Zwitserland kent al vele 
jaren Pro luventute zegels 
en boekjes. De laatste 
jaren stond het kind op 
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Voor de wapenverzame
laars: op de zegels in het 
eerste boekje (1991) van 
Angola staat ook een ma
chinegeweer afgebeeld. 

Vaticaanstad 
Kerstboekje 
De afbeelding op de kerst
zegels van Vaticaanstad 
is afkomstig van het werk 
van de Renaissance schil
der Francesco Melanzio 
'Madonna en Kind tussen 
twee engelen en de 'HH. 
Joachim en Anna'. De 65c 
met alleen de Madonna 
en het Kind is ook per vier 
in een boekje verkrijg
baar. Oplage is 120.000 
boelqes. 

de zegels centraal. Dit 
jaar koos men ervoor 
de verrichtingen van de 
stichting zelf uit te beel
den. Van de vier zegels 
zijn er twee in een boekjes 
verkrijgbaar: de waarde 
van 85+40C (brieven 
aan ouders) en die van 
100+50C (telefonische 
hulpdienst). Zes van elk 
vullen een boekje van 
17.00 Fr. Daarbij betaalt 
men 0.50 Fr aanmaak
kosten. 
Net als hier 'leuren' ook 
in Zwitserland kinderen 
met de speciale postze
gels. 
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Het betreft de w/aarden 122/4
57/2 cent (NVPH 304308) 
met inlandse voorstellingen en 
101517/4 203060 cent (NVPH 
309314) en 12/4 gulden (NVPH 
315316) metdearoeeldingvan 
koningin Wilhelmina. 
Deze zegels zijn in plaatdruk 
vervaardigd door de American 
Bank Note Company. De naam 
van de drukkerij staat onderaan 
de zegel. 
De zegels zijn vanaf 1 oktober 
1945, allereerst in Hollandia 
op Nieuw Guinea in omloop 
gebracht. Het betrof alle waarden 
behalve de 15 cent die pas in 
1946 is uitgegeven en waarvan 
de vroegst bekende datum van 
gebruik 16 april 1946 is. Op Java 
zijn de zegels vanaf 16 april 1946 
gebruikt. 

De NederlandsIndische regering in ballingschap heeft al 

in de loop van 1945 postzegels besteld om na de be

vrijding de door de Japanners herdrukte en uitgegeven 

postzegels te vervangen. 

Voor dit artikel beperk ik mij 
tot de 5 cent blauw (i) met de 
afbeelding 'strand met palmen' 
(NVPH 307). 
Er verscheen ook een briefkaart 
(2) met een min of meer gelijk 
zegelbeeld en waarde van 3/4 
cent. 

Ceuzendam's catalogus ver
meldt hierover: 1946 (16 apr; vbd 
id.) Zegel "Strand met palmbo

men" gedrukt door American 
Bank Note Company in New 
York (144147x104105 mm). 
In de aprilveiling van René Hil
lesum Filatelie in Roosendaal 
werd een briefkaart geveild die 
een totaal ander licht op deze 
briefkaart werpt. De kaart (3) is 
op 19 februari 1946 naar Neder
land verzonden. De afzender is 
H. van Herwerden met als adres: 
Allied Military Printing Works, 

Petjenongan 72 te Batavia. 
Allied Military Printing Works 
is de naam die in 1945/46 door 
de geallieerden gebruikt werd 
voor drukkerij C. Kolff & Co, 
gevestigd op Petjenongan 72 te 
Batavia. Interessanter is de tekst 
aan de achterzijde van de kaart 
(4). 

Hieruit blijkt, dat de kaart het 
eerste drukwerk van de opnieuw 
in gebruik gestelde offsetpers 
is en dat het om een nieuwe 
uitgifte van een briefkaart gaat. 

Ook de geadresseerde J.A. 
van der Vlis is interessant als 
schrijver in het Nederlandsch 
Maandblad voor Filatelie van 
maart 1948 van een artikel over 
Plaatdruk en Rotogravuredruk 
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(5). Hij is onder andere de 
auteur van het tijdens de oorlog 
uitgegeven "De Philatelist, een 
handleiding voor postzegelverza
melaars". 

Voor de grafisch ontw/erper van 
drukkerij Kolff heeft de zegel van 
5 cent als voorbeeld voor een 

nieuwe tekening gediend, 
waarvan een offsetplaat werd 
vervaardigd (6). 

Er is een verschil in formaat van 
de zegel en het zegelbeeld op de 
kaart, waarbij de postzegel iets 
groter is. Daarnaast zijn er nog 
enkele opvallende verschillen in 

de tekening tussen de zegel in 
plaatdruk (7) en het zegelbeeld 
inoffsetdruk(8). 

Postzegel (9): 
doorlopende lijnen in de lucht 
grote hoeveelheid parels in kader 
rijk versierde bovenrand 

Briefkaart (lo): 
streepjes in de lucht 
kleine hoeveelheid parels in 
kader 
gewijzigde bovenrand 

Volgens mij is de door Van 
Herwerden verzonden briefkaart 
een proef en was hij op het 
moment van verzenden nog niet 
goedgekeurd door de Indische 
PTT. Waarschijnlijk vond de PTT 
de ruimte boven de tekst en het 
zegelbeeld te groot (n) en liet de 
briefkaart veranderen (12). 
Immers alle andere bekende 
exemplaren vertonen een klei
nere afstand tussen de tekst en 

de bovenkand van de kaart. Dit 
is goed te zien aan de stand van 
de middellijnen ten opzichte van 
de tekst. 
De briefkaart komt voor in de 
kleuren roomwit tot lichtgeel en 
lichtgrijs tot donkergrijs, de kleur 
blauw varieert van lichtblauw tot 
staalblauw. 

Ik concludeer dat de kaart, 
in tegenstelling tot de serie 
frankeerzegels (NVPH 304-316), 
niet gedruW is bij de American 
Bank Note Company, maar in 
offeetdruk is vervaardigd bij 
drukkerij C. Kolff &, Co te Batavia 
en waarschijnlijk gelijktijdig met 
de postzegels op Java op 16 april 
1946 is uitgegeven. De briefkaart 
die op 19 februari 1946 naar Am
sterdam is verzonden is een nog 
niet goedgekeurde proef en is 
hoogstwaarschijnlijk uniek. Een 
fraai voorbeeld hoe een vrienden
dienst aanleiding kan zijn tot een 
filatelistische bijzonderheid. 

NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 31 

PLAATDRUK EN ROTOGRAVUREDRUK 
door J. A. VAN DER VLIS. 

Vertelde ik een vorige maal, dat het vrijwel onmogelijk is om 
een zegel in plaatdruk (gravuredruk) volkomen gelijkend in de
zelfde druktechniek te vervalsen, ditmaal wil ik trachten — een 
hachelijk ondernemen — een begripsverwarring op te helderen, die 
ontstaat door de onjuiste namen, welke men aan bepaalde druk
technieken heeft gegeven. 

Bij gravuredruk (plaatdruk) gaat men uit van een enkel zegel, 
dat door de graveur in koper en staal gegraveerd is. Men zegt ook 
wel, dat zo'n zegel in staal of koper „gestoken" is. De graveur 
kan werken naar een ontwerp, dat hij zelf tekende, maar uiteraard 
kan dit ontwerp ook van een ander afkomstig zijn. Graveur en 
ontwerper dienen bij de aankondiging van nieuwe zegels dus beiden 
vermeld te worden. 

Er zim enkele manierdn om het gegraveerde plaatje, dat de gra-

Laat men eens aannemen, dat men naar de eerste de beste 
fotograaf gaat om een portret te laten maken. Bekijk eens zo'n 
portret van U zelf of bekijk ieder willekeurig portret. Ik durf er 
wat om te verwedden, dat van de vele haren, die U (hopelijk) op 
uw hoofd heeft er op de foto nog maar weinig te onderscheiden 
zijn. Uw duizenden hoofdharen zijn in de verkleining als het ware 
versmolten tot een meer of minder verwaasd vlak. Met het blote 
oog ziet U de haren op het hoofd van een ander, op de foto 
ziet U de afzonderlijke haren niet. Met dit verschijnsel van ver-
wazing moet de ontwerper rekening houden, hij mag zeer beslist 
in zijn ontwerp niet te gedetailleerd zijn, want van die détails 
komt maar heel weinig terecht. 

Beziet men door een vergrootglas een zegel van het type Veth 
(uitgave 1924—1939, waarden van 5 tot 60 cent), dan komt men 
tot de ontdekking, dat de hoofdharen in het zegelbeeld onscherp, 
verwaasd of op andere wijze vervormd zijn. Van de oorspronke-
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Knolbegonia's en 
evolutie 
Het Nederlandse tijd
schrift voor thematische 
filatelie Thema is al jaren 
een aantrekkelijk blad, 
maar ziet er na een re
cente facelift nog mooier 
uit. De inhoud van het 
blad is onveranderd op 
niveau. Een breed scala 
van onderwerpen passeert 
de revue. De knolbegonia, 
lakstempels, de Matter
horn en het roodborstje 
worden thematisch 
belicht. Sommige onder
werpen zijn zo omvang
rijk, dat de artikelen over 
meerdere afleveringen van 
Thema verdeeld worden. 
Zo bevat het septem
bernummer de eerste 
aflevering van een viertal 
verhalen over Darwin en 
zijn reis met het zeilschip 
Beagle. De eigenlijke 
opzet van de reis was het 
in kaart brengen van de 
ZuidAmerikaanse kusten 
en het verrichten van 
lokaal geologisch en na
tuurhistorisch onderzoek. 
Charles Robert Darwin, 
geboren 1809, voer in 
1831 als natuuronderzoe
ker mee met de Beagle 
naar Brazilië. Hij moest 
de kosten van zijn reis zelf 
betalen. 

De auteur van het artikel, 
Johan M. Vroom, belicht 
in een prettig leesbaar 
stuk niet alleen de per
soon van Darwin, maar 
ook de moeilijkheden 
tijdens de reis (zeeziekte!) 
en het onderzoek, dat 
Darwin verrichtte zodra 
hij ergens voet aan land 
kon zetten. Opvallend is 

COCOS (KEELING) ISUNDS 7^^ 

zijn brede belangstelling: 
zeeslakken, plankton, 
vissen, rotsformaties, 
het tropisch regenwoud, 
insecten, reptielen. 
Een artikel van Henk van 
de Laak sluit, waarschijn
lijk onbedoeld, mooi aan 
op een van de thema's 
uit het stuk over Darwin: 
'JVleten is je plaats weten'. 
Van de Laak stelt ons drie 
artikelen in het vooruit
zicht waarin hij laat zien 
hoe de mens in de loop 
van de geschiedenis zijn 
plaats op aarde bepaald 
heeft door het verrichten 
van metingen. In de eerste 

thematische verzameling 
diepgang wil geven. 

Overvliegende parkieten 
Het is een mooie manier 
om de wereld van de 
filatelie te leren kennen: 
bladeren door vereni
gingsbladen. Je komt 
er met enige regelmaat 
dezelfde problemen te
gen: gebrek aan bestuurs
leden, gebrek aan kopij, 
haperend rondzendver
keer, ontbrekende jeugd. 
Elke verenigmg gaat daar 
op eigen wijze mee om, 
de ene wat creatiever dan 
de andere. 

aflevering gaat het onder 
andere over het instru
mentarium van landme
ters en de betekenis en 
het belang van het Nieuw 
Amsterdams Peil (NAP). 
Onmisbaar voor alle 
thematische verzamelaars 
met tentoonstellingsas
piraties is een nieuwe af
levering (nummer 33!) in 
de veel gelezen reeks van 
Jan Cees van Duin: 'Mag ik 
dit stuk wel of met opnemen'' 
Voor de molenliefhebbers 
is er de laatste aflevering 
uit een reeks van vier van 
Jacques van den Winkel. 
Molenbehoud staat in die 
slotaflevering centraal. 
"HoeuJel de zor̂  uoor het 
behoud van onze molens m de 
laatste decennia is toegeno
men, kan het nog steeds beter. 
Vooral uoor onze watermo
lens." Thema: onmisbaar 
voor iedereen die zijn 

IJmuiden lijkt mij een 
vereniging waarbij het 
motto is: 'met zeuren, 
gewoon doen'. Enthousi
asme is het sleutelwoord. 
OK, er is een vacature in 
het bestuur en er komt er 
misschien nog één bij, als 
voorzitter Sytze Douwstra 
binnenkort de hamer 
doorgeeft. Ze organise
ren naast de reguliere 
bijeenkomsten regelmatig 
ruildagen voor een wat 
grotere regio. Jammer 
dat een tentoonstelling in 
2010 er waarschijnlijk niet 
in zit. Er is een actieve 
jeugdclub en ze hebben 
een redacteur met ideeën. 
Het blad Postzegelpraat 
ziet er keurig uit, met 
scherpe foto's in zwart
wit en laat steeds enkele 
leden aan het woord over 
hun verzameling of hun 
ervaringen op tentoon

stellingen. Met die formu
le moeten meer clubbla
den naar een hoger niveau 
getild kunnen worden. Zo 
vertelt Aad van Doesburg, 
hd 410: "Gestempelde zegels 
sparen geejt achtera/gezien 
veel meer voldoening. Je moet 
er uoor naar ruilbeurzen, 
koopt onafgeweekte zegels en 
tijdensje vakanties strumje 
rommelmarirten en/o/postze
gelbeurzen af. Hierdoor doeje 
uaak leuke contacten op." Als 
ze naar Engeland gingen 
dan hepen ze eerst langs 
Lincoln, waar hij onafge
weekte zegels per volle 
vuilniszak kocht en dat 
voor GBP 4,00 per zak. 
Dat werd de hele vakantie 
's avonds bij het haard
vuurtje in de 'cottage', bij 
een oude whisl<ydistilleer
derij, uitzoeken en ook 
vast wat afweken als het 
weer eens op zijn Schots 
pijpenstelen regende. 
Thuisgekomen werden 
de afgeweekte zegels op 
tafel verder uitgesorteerd. 
"Dan niet vergeten de par
kiet in zijn kooi te doen, 
want de windverplaatsing 
van de overvliegende 
parkiet was genoeg om 
opnieuw met sorteren te 
moeten beginnen", lacht 
Van Doesburg. 

Digibladen 
Verschillende vereni
gingen laten naast een 
papieren editie van hun 
verenigingsblad een elek
tronische versie het licht 
zien. Leden die in het be
zit zijn van een computer, 
ontvangen het clubnieuws 
over de digitale snelweg. 
Het voordeel is natuur
lijk vooral financieel 
van aard: besparing van 
verzendkosten. Maar een 
emaileditie biedt meer 
voordelen: denk aan de 
mogelijkheid om door te 
klikken naar evenemen
ten (tentoonstellingen, 
beurzen) of naar de 
websites van handelaren, 
veilingen, medeverza
melaars. De digitale 
verenigingsbladen die me 
tot nu toe bereikt hebben, 
laten ook enkele nadelen 
zien. De leesbaarheid 
is vaak minder en soms 
schort het ook aan over
zichtelijkheid. Voor veel 
leden blijft het bovendien 
leuk om het clubblad uit 
de brievenbus te vissen 
en daar eens lekker in te 
bladeren. 
De Nieuwsbrief van de 

Oosterhoutse Vereni
ging van Postzegelver
zamelaars is bijzonder 
geslaagd en mengt  zoals 
dat hoort bij nieuwsbrie
ven  de actualiteit met 
leuke wetenswaardighe
den. Pakkend is de be
schrijving van het eerste 
geluid van een vliegtuig
motor boven Nederland, 
sinds kort herdacht met 
een mooi velletje en een 
prestigeboekje. De man 
die dat geluid liet horen 
was Charles graaf de 
Lambert, van FransRus
sische afl<omst. We lezen: 
"27juni igog des auonds om 
8.23  en arrière, en arrière. 
Alles IS stil, er zijn er onder 
het publiek, die het hoojd 
ontblootten, die even heel 
ernstig kijken. Dan opeens ra
telden de luchtschroeuen haar 
ontzaglijke uaart. Slechts een 
helper aan weerszijden is euen 
behulpzaam bij het begin der 
voortbeweging, enkel ouer 
ongeveer een meter lengte. Wij 
zien het valgewicht omlaag 
gaan en voortsnelt het toestel 
over de rail. Nog voor het 
einde daarvan verheft het 
zich, en .... majestueus gaan 
machine met bestuurder het 
luchtruim m' Dat ogenblik 
vergeten wij nooit " 

Ook 't Faktuweeltje is een 
prima leesbare nieuws
brief Hij wordt uitgege
ven door filatelistenver
eniging 't Fakteurke uit 
Klimmen/Voerendaai. 
Deze vereniging brengt 
zijn maandelijkse 'con
vocatie' in twee versies 
uit. Vooral de wat oudere 
leden (meestal zonder 
internet) prefereren de 
papieren uitgave; daar
naast hebben zich zo'n 
150 mensen opgegeven 
voor de computervari
ant. Aangezien daar geen 
kosten aan verbonden 
zijn, kan iedereen die 
dat wil 't Faktuweeltje 
ontvangen per email. Dat 
is zeker de moeite waard. 
De oktobereditie bevat 
onder andere belang
rijke informatie over de 
vervalsing van een recent 
zegel van Liechtenstein, 
een posthistorisch verhaal 
over de oudste brieven
bus in Houthem en een 
persoonlijke overpeinzing 
van de redacteur over 
de betrekkelijkheid van 
vakantierust in het mooie 
Frankrijk: "De vrouw en 
ik denken vaak na over 
alternatieven. Vooral wanneer 



uie de pensioengerechtigde 
leeftijd gaan halen, als deze 
tenminste teflen die tijd niet 
tot onbereikbare hoogte is 
opgeschroefd Waarom niet 
geiüoon zes maanden naar de 
rust aon de uoet uan de Mont 
Ventoux' Lijict me eigenlijk 
heerlijk. Maar dan denk ik 
even aan mijn postzegels. Zes 
maanden geen postzegels, er 
IS daar nauiDelijks iets op dat 
gebied. Ik denk ook dat het 
klimaat zich er met zo voor 
leent. Geen ruilavonden meer, 
alleen maar met de hond 
ivondelen en lezen, met de 
vrouiv naar de marlet... Nee, 
dat IS allemaal leuk maar 
met als er geen ajtoisseling zit 
in het dagelijkse bestaan en 
dat ivordt mij geleverd door 
die postzegels." Aanmelden 
voor de elektronische 
nieuwsbrief? vdbohandCo) 
planet.nl 

Feest 
"Ik zal niet de hele doopceel 
van Queen Victoria vermel
den; ujelhcht doet een andere 
schrijver dat in e'e'n van de 
andere artikelen m dit num
mer Tenslotte is Britannia 
geen geschiedenisboek en dient 

de focus (meer) te liggen op 
jilatelie." Het is een op
merking van Aart 't Jong 
in zijn negende aflevering 
over King George VI. 
Waar veel verenigingen 
grote moeite hebben hun 
bladen te vullen, lijkt de 
Studiegroep Britannia 
daar geen problemen 
mee te hebben. Britannia 
News is het clubblad van 
deze studiegroep, een 
"vereniging van belangstel
lenden in de ruimste zin voor 
aan Engeland gerelateerde 
Jilatehe". De vereniging 
bestaat dit jaar veertig jaar 
en dat "bescheiden jubi
leum" resulteerde onder 
andere in een aantal rijk 
gevulde verenigingsbla
den, steeds met een nieuw 
accent. 
Het meinummer laat een 
mooie combinatie van 
filatelistische én histo
rische speurzin zien. 
Koningin Victoria neemt 
daarbij een belangrijke 
plaats in. Zo verkent Ge
rard Raven de sporen die 
Victoria op vele overzeese 
locaties heeft achtergela
ten. Duizenden aardrijks

kundige aanduidingen en 
tientallen standbeelden 
laten zien hoe ver de 
invloed van deze grote 
koningin reikte, tot ver 
na haar dood. "Naar u;elke 
voormalige kolonie in de 
u;ereldje ook reist, vroeger oj 
later kom je Victoria tegen. 
Dat IS opmerkelijk, ivant zij is 
er zelf nooit geweest In haar 
tijd ivas het ongepast om als 
urouu; verre reizen te maken." 
Dezelfde auteur schrijft 
uitgebreid over de portret
ten van Victoria op post
zegels en munten. Een 
kleine greep uit de andere 
artikelen: Darwin aan de 
Kaap, het gebruik van 
belastingzegels, perfins 
en machin-varia. Een in
drukwekkende veilinglijst 
sluit dit nummer af 
Ook het septembernum
mer biedt kwantiteit en 
kwaliteit. Wikipedia lag 
aan de basis van een uit
voerig stuk over koning 
Eduard VII(i84i-i9io). 
Eduard was de oudste 
zoon van Victoria, werd 
koning van het Verenigd 
Koninkrijk van Groot 
Brittanie en Ierland en 
keizer van India. Hij was 
de eerste Britse monarch 
die een bezoek bracht 
aan Rusland, maar ook 
iemand wiens reputatie 
niet geheel onomstreden 
was. "Ondanks zijn seksuele 
escapades luist hij door zijn 
flamboyante stijl m kleding 
en optreden het hart van de 
Britten te ivmnen." 
2009 was een jubileumjaar 
voor deze vereniging, 
maar ook in het volgend 
jaar is er ongetwijfeld weer 
heel wat te vieren. In mei 
wordt in Londen een gi
gantische tentoonstelling 
georganiseerd; "London 
2010". Dat gaat een fees
telijke tijd worden voor de 
leden van Britannia. 

BUITENUNDSE BLADEN 

40 jaar Guernsey fllatelie 
Op I oktober 196g 
verschenen de eerste 
officiële postzegels van 
het Baljiwick Guernsey 
aan de loketten van het 
postkantoor van Sint 
Peter Port. Volgens oog
getuigen was het extreem 
druk aan de loketten; de 
rijen stonden zelfs tot 
op de straat. De Stanley 
Gibbons Monthly van ok
tober 20og pakt groots uit 
met een drieluik over het 
kanaaleiland Guernsey 
en de andere eilanden die 
vanuit dit eiland worden 

postorderbedrijven die 
scherpe prijzen kunnen 
bieden aan hun klandizie 
door zich op het eiland te 
vestigen. 
Maar goed, elk voordeel 
heeft zijn nadeel. 
Gebieden die snel 
compleet zijn te krijgen, 
verliezen op het moment 
van compleetheid hun 
charme. De volgende twee 
artikelen in het blad laten 
zien, dat dit bij Guernsey 
absoluut niet het geval 
hoeft te zijn. Guernsey 
heeft als deel van het Brits 
imperium al lang post
verbindingen. De oudste 
brieven met een eigen 

BAILIWICK OF GUERNSEY 
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bestuurd. Hetverzamel-
gebied Guernsey kon zich 
jarenlang verheugen in 
een grote populariteit. Dit 
kwam met alleen door het 
feit, dat de uitgiften nog 
steeds zonder al te grote 
investeringen compleet 
zijn te vergaren, maar 
ook door de schitterende 
ontwerpen die over het 
algemeen een sterk lokaal 
karakter hebben. Hoog
tepunt van de belang
stelling was volgens het 
vroegere hoofd filatelie 
Brian Walbridge de 
Charles en Diana uitgifte 
van igSi. Hij wordt in het 
eerste artikel geïnterviewd 
net als een aantal anderen 
die direct betrokken zijn 
geweest bij de postzegel
uitgiften van dit eilandje. 
Er wordt verhaald van de 
verhuizingen naar een 
steeds groter hoofd
postkantoor, een kanjer 
van een ontwerpfout 
in de eerste uitgifte en 
het feit dat de post van 
en naar het eiland nog 
steeds groeit, ondanks 
de opkomst van internet. 
Reden hiervoor is dat het 
eiland een aangenaam be
lastingklimaat heeft voor 

poststempel Guernsey 
stammen al uit 1794. 
Ook IS het goed mogelijk 
om partijen met Britse 
definities uit te vlooien op 
zoek naar poststempels 
van Guernsey (tip: let op 
het nummerstempel 324 
voor Guernsey zelf en 965 
voor het eiland Alderney). 
Zelfs het kleine eilandje 
Sark is terug te vinden op 
zegels uit de 19e eeuw. 
Het artikel is een mooi 
overzicht, dat een basis 
kan vormen voor een 
avontuurlijke verzameling 
postgeschiedenis. Het 
drieluik wordt vervolgens 
afgesloten met alle andere 
zegeluitgiften die betrek
king hebben op Guernsey. 
Dit begint in 1941. De 
kanaaleilanden zijn het 
enige stukje Engeland, 
dat door de Duitsers is be
zet geweest (tot het eind 
van de oorlog!). In 1941 
raakt de voorraad En
gelse I penny zegels op en 
wordt besloten om eerst 
de zegels van 2 pence te 
halveren en uiteindelijk 
eigen zegels uit te geven 
met de goedkeuring van 
de Duitse bezetter. Ook 
nu is er al sprake van een 

http://planet.nl
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NIEUW! TIJDSCHRIFT VAN DE MAAND 
In deze rubriek heb ik gewoonlijk de beschikking 
over zo'n twintig tijdschriften die ik als abonnee 
ontvang. Soms echter loop ik (in het buitenland) 
tegen een ander tijdschrift aan. Ik wil proberen om 
voortaan maandelijks een 'vreemde eend' te bespre
ken. Uw inbreng hiervoor is altijd welkom: Dus als 
u een buitenlands tijdschrift heeft, dat u 'warm' wilt 
aanbevelen aan andere verzamelaars, dan ontvang ik 
dit graag. Ik bijt zelf het spits af 

filatehstische sensatie. 
Na de oorlog wordt een 
tweetal herdenkingsze
gels uitgegeven vanwege 
de bevrijding. Deze zijn in 
heel Groot Brittannië gel
dig, maar worden alleen 
op Guernsey en Jersey 
verkocht. Later volgen lo
cals, zoals die ook nu nog 
verschijnen voor Ulster, 
Wales en Schotland. Dit 
zijn allemaal voorlopers 
die prachtig aan het begin 
van de verzameling pas
sen. Vanaf 1983 heeft ook 
Alderney (dat administra
tief onderdeel uitmaakt 
van Guernsey) eigen 
zegels. Het enige, dat ont
breekt in de artikelen zijn 
de lokale uitgiften voor 
de eilanden Herrn, Sark, 
Jethou en Alderney (voor 
1983) die verschenen voor 
transport van post van en 
naar het vasteland. Dit 
waren geen officiële uit
giften en mochten niet op 
de voorzijde van de brief 
worden aangebracht. 
Ondanks hun filatehsti
sche karakter, worden ze 
wel degelijk op brieven 
aangetroffen. 

Duitse avonturen in China 
De geschiedenis is een cy
clisch gebeuren, leert ons 
de Deutsche Briefmar
ken-Revue van oktober. 
Ook aan het einde van 
de 19e eeuw stond China 
bij alle grootmachten in 
de economische belang
stelling. Marineschepen 
speelden een belangrijke 
rol in de bescherming 
van de handelsbelangen, 
zodat alle grootmachten 
belang hadden bij een 
marinesteunpunt in deze 

regio. De Duitsers hadden 
om die reden de bocht 
van Kiatschou verkend 
en zochten eigenlijk een 
aanleiding om binnen 
te vallen. Deze kwam 
vrij snel, toen i novem
ber 1897 twee Duitse 
missionarissen werden 
vermoord in Schantung. 
Ondersteund door drie 
marineschepen werd een 
landing uitgevoerd door 
zo'n 700 Duitse militairen 
bij Tsingtau. Deze werden 
tot hun verrassing opge
wacht door een Chinese 
erewacht. De 1600-2000 
Chinese troepen werden 
op hun beurt weer ver
rast door het feit, dat de 
Duitsers het munitiedepot 
en het militaire kamp 
bezetten. De Chinezen 
mochten zich eervol 
terugtrekken met mede
neming van hun wapens, 
maar zonder munitie en 
het zware geschut. De 
Duitse vlag kon worden 
gehesen in Tsingtau. Op 
6 maart 1898 werd een 
pachtverdrag voor 99 jaar 
afgesloten tussen Duits
land en China. Voor ons 
filatehsten is dit het begin 
van een fraai verzamelge-
bied, dat tot in de eerste 
wereldoorlog zou blijven 
bestaan. Het artikel toont 
een fraaie veldpostkaart 
uit de tijd van de invasie. 

Tijdens mijn vakantie in 
Ierland trof ik het Engelse 
tijdschrift Stamp & Coin 
Mart, dat mij aangenaam 
verraste. Het is een glossy 
magazine met artikelen 
over zowel postzegels als 
munten. Er is een goede 
balans tussen thematiek 
en postgeschiedenis, en 
tussen het British empire 
en het buitenland. Wat 
verder opvalt is, dat er 
ruimte is voor zelfreflec-
terende artikelen met een 
filosofische benadering 
van het verzamelen. Het 
hoofdartikel gaat over een 
typisch Brits onderwerp: 
de drukplaten van de hoge 

waarden van de koloniale 
emissies met George V, 
een erg specialistisch 
artikel voor een algemeen 
blad. Voor de rest gaan we 
wel meer de breedte in. 
Een artikel over krijgs
gevangenenkampen op 
het eiland Man in de 
beide wereldoorlogen. 
De aanpak is erg prettig: 
een halve bladzijde tekst 
gevolgd door een keur 
aan poststukken met elk 
een korte beschrijving. 
Ook de thematische 
verzamelaars komen 
aan het woord. Eerst een 
korte inleiding over het 
verzamelen van klaprozen 

I op postzegels (zie elders 
in dit nummer) en daarna 
een leuk artikel over il
lusionisten en magie. Het 
artikel over Kroatië, dat 
mijn aandacht trok, viel 
weer wat tegen. Weinig fi
latelie en veel achtergrond 
over de verzamelaar. 
Verder komt ook het eer
der genoemde Guernsey-
jubileum aan bod, maar 
duidelijk minder fraai 
belicht dan in het Stanley 
Gibbons Monthly. De 
nieuwtjesrubriek is 
zeer uitgebreid met een 
handige lijst met thema's. 
Het blad eindigt met een 
slotwoord van Chris King, 
een vooraanstaand Brits 
filatelist met een viertal 
opmerkingen die ook hier 
actueel zijn. 
Met name de laatste daar
van moet ons inspireren: 
"It's time for us to discard 
our anorak image and get 
out more". Met andere 
woorden: "we moeten 
ons minder opsluiten in 
besloten clubjes en de 
vreugde van onze hobby 

op anderen overbrengen." 
Eindoordeel: een leuk en 
leesbaar blad. De nieuw
tjesrubriek en de benade
ring zijn erg positief De 
meer ervaren verzamelaar 
zal iets minder van zijn 
gading vinden, maar daar 
dat is dan ook niet de 
doelgroep van het blad. 
Verder valt op dat veel 
rubrieken een duidelijk 
commerciële inspiratie 
hebben, want aan het 
eind van het artikel wordt 
verwezen naar een veiling, 
handelaar of uitgever. 
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ZELFKLEVENDE LOKETSTROKEN 
OP FRANSE POSTKANTOREN 

D O O R HENS W O L F , L E I D E R D O R P 

Zelfklevende loketstroken zijn in 
gebruik genomen in 1976. Het 
betrof toen een opdruk op een 
strook blanco papier. In de loop 
der tijd zijn de volgende papier
soorten en dessins gebruikt: 
■ (1) blanco papier 
 (2) een rechthoek met het 

La Postelogo 
 (3) de staart van een komeet 
 (4) een zwerm vogels 
 (5) papieren vliegtuigjes. 
Daarnaast is gebruik gemaakt 
van diverse typen opdrukken, 
cijfers, letters en opdrukkleuren. 
Verder heeft ook de overgang 
van de Franse franc naar de euro 
tot nieuwe teksten geleid. Al met 
al zit in dit tijdsbestek van iets 
meer dan dertig jaar een hoop 
variëteit. 

■ i: Blanco papier 
De opdruk geeft in het vierkant 
links de plaatsnaam, datum en 
postcode van het postkantoor 
weer {aß.i.i). In de gekartelde 
rechthoek rechts staan de fran
keerwaarde en het zogeheten 

In Frankrijk zijn in 1924 frankeermachines in gebruik ge

nomen. Die werden niet alleen door bedrijven en particu

lieren gebruikt, maar ook door de Franse La Poste. In de 

loop der jaren hebben zo'n twaalf fabrikanten machines 

op de markt gebracht. Daarmee is het aantal variëtei

ten van papiersoorten en opdrukken enorm. De Franse 

specialistenvereniging ACEMA heeft een rijk geschakeerde 

catalogus gepubliceerd, de 'Catologue des Empreintes de 

Machines ä Affranchir, deel 1' Frankrijk. 

INSEEnummer Dat is de plaats
code die INSEE (het Franse 
Centraal Bureau voor Statistiek) 
al jaren gebruikt als referentie
nummer. Tussen de beide velden 
staat het uur (H voor Heure). 
De opdruk is rood. De strook 
in afb.i.2 heeft een opdruk met 
veel smallere cijfers (zie vooral 
de nullen) en ook horizontale 

streepjes in de datum: 150483. 
Bovendien staan er geen vier, 
maar drie cijfers voor de komma. 
Deze stroken komen uit verschil
lende soorten frankeermachines. 
De toevoeging VD is in zwart 
gedrukt (Valeur Déclarée = aan
gegeven waarde). 

Vanaf 1984 is naast Republique 

Fran^aise ook enkele jaren een 
opdruk gebruikt met France 
(o/fc.i.3). Ook hier staan maar 
drie cijfers voor de komma. Op 
de frankeerstrook in 0/^.1.4 is 
geen komma maareen punt 
geprint. Verscheidenheid te over 
dus, en die neemt in de loop der 
jaren alleen nog maar toe. Overi
gens: de toevoeging R staat voor 
Recommandé (= aangetekend) 
en AR betekent Avis oe Recep
tion (= bericht van ontvangst). 

■ 2: Rechthoek met het 
"La Poste"logo 
Dit papier ken ik vanaf medio 
1985 {afb.2.i). De opdruk met 
drie cijfers voor de komma sterft 
langzaam uit. Na deze papier
soort komen alleen nog opdruk
ken met vier cijfers voor de 
komma voor Al deze opdrukken 
zijn in het algemeen rood, maar 
ze komen ook in zwart voor 
Opmerkelijk op de strook in 
ajb.2.2 is natuurlijk de kopstaan
de druk. 
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Een enkele keer kwam het voor 
dat loketstroken werden geprint 
tijdens een tentoonstelling. Dit 
deed zich bijvoorbeeld voor op 
28 november 1987 ter gelegen
heid van MECAPHIL 87 in Nan
tes (o/b.2.3). Dat is opmerkelijk 
omdat de Franse Post al drie jaar 
daarvoor bi) Philexfrance 1982 en 
SICOB 1982 automaatstroken uit
gaf uit automaten, waarin men 
zelf geld moest inwerpen. Op 
die toer is de Franse post met 
veel enthousiasme tot op heden 
verder gegaan, met jaarlijks vier 
tot vijf tentoonstellingsuitgiften. 
Loketstroken van tentoonstellin
gen zijn echter minder populair 
en dus schaars. 

■ 3: Staart van een komeet 
De eerste stroken met het dessin 
van de staart van een komeet 
heb ik gezien vanaf juli 1988 
(a/b.3.i). Daarop zijn de opdruk
ken vaak in rood, maar ook in 
zwart. Op alle stroken vanaf deze 
datum heb ik alleen waardeop
drukken met vier cijfers voor de 

7|3.2d p 3.2e 

IHJ3.3C 

komma aangetroffen. Er zijn 
diverse typen frankeermachines 
gebruikt, elk met eigen letters en 
cijfers. 
Zie alleen al de vijf verschillende 
zevens in o/b.3.2. Ook indien is 
verzuimd het uur in te stellen, 
komen er leuke printvarianten 
aan het licht (o/b.3.3). 

■ 4: Zwerm vogels 
4.7; bestaande opdruk 

Dezelfde typen opdrukken als 
op de vorige dessins komen 
ongeveer vanaf 1992 ook voor op 
het papier met een zwerm vogels 
(q/b.4.i.i). De opdruk in afl). 4.1.2 
op de strook van hetzelfde post
kantoor is twee jaar later zwart. 

Het zoeken van afwijkingen 
maakt verzamelen tot een bele
venis. Zo valt de deels verminkte 
tekst van het postkantoor PARIS 
MONCEAU op de strook in 
0/^.4.1.3 op. Terugkijkend naar 
stroken van dit postkantoor uit 
eerdere jaren lijkt die storing zich 
heel langzaam aan te kondigen. 

4.2: Opdruk zonder frames 
In 1993 is een nieuwe generatie 
loketmachines ingevoerd van de 
fabrikant Olivetti. Daarbij zijn de 
frames rond de teksten wegge
laten. En rood is uit. Alle teksten 
worden voortaan in zwart geprint 
{aß.4.2). 

4.3: Opdruk FRF / EUR 
Al in 1998 loopt de Franse Post 
vooruit op de komst van de 
euro: de opdruk vermeldt de 
waarde in Franse francs en in 
euro (0/^.4.3.1). Dit heeft een 
herschikking van de tekst tot 
gevolg. Het INSEEnummer 
verhuist van rechtsonder naar 
het midden onder de datum. De 
tijd komt ertussen te staan. Bo
vendien wordt voor het eerst het 
departementsnummer voor de 
plaatsnaam vermeld. Algemeen 
bekend is het nummer van 
Parijs: 75 (o/b.4.3.2). 
Let ook op het verschil in letter
en cijfertype tussen 4.3.1 en 4.3.2. 
De H van 17H is smal, terwijl die 
van 19H breed is. Verder staat 
het uur op de ene strook precies 
midden tussen de datum en het 
machinenummer, maar op de 
andere strook wat hoger tegen 
de datum aan. 

■ 5: Papieren vliegtuigjes 
5.1. Opdruk FRF/EUR 

Medio 2000 verschijnen loket
stroken met speelse afbeeldin
gen van papieren vliegtuigjes. De 
opdruk blijft hetzelfde als die op 
de stroken met de zwerm vogels, 
dus altijd in zwart en met FRF en 
EUR. 

5.2. Opdruk EUR/FRF 
Na de invoering van de euro 
o p l januari 2002 is FRF/EUR 
omgedraaid, voortaan dus 
EUR/FRF (o/b. 5.2.1). 

Op deze stroken zijn na verloop 
van tijd drie nieuwe typen opdruk 
verschenen. Op de opdruk in 
0/^.5.2.2 vallen vooral de nieuwe 
cijfers op, zoals de gesloten 
4. In afl). 5.2.3 zijn zowel de 
cijfers als de letters wat sierlij
ker. Dit type komt ook zonder 
schuine streepjes in de datum 
voor (q/b.5.2.4). Op die laatste 
strook is ook te zien dat sinds 
2005 het zegelbeeld een stukje 
is versmald, waardoor er links 
en rechts bredere witte randen 
ontstaan. Verticaal zijn op die 
randen fosforbalken aangebracht 
(hier niet zichtbaar). 

In geval een brief al is voorge
frankeerd, zoals die in aft.5.2.5, 
wordt er een loketstrook bijge
plakt met de waarde 0,00 FRF en 
vanaf 2001 dus ook 0,00 EUR. 
De strook dient er dan uitslui
tend toe om het aangetekende
nummer te vermelden. 

5.3. Einde opdruk EUR/FRF 
De opdruk met dubbele waarde

aanduiding EUR/FRF was sinds 
010102 van kracht, de dag 
waarop de euro is ingevoerd. Het 
is wel frappant, dat de Fransen 
ruim zes Jaar na dato nog steeds 
de oude francwaarde op de stro

ken hebben gedrukt. De oudste 
die ik heb gevonden is van 14 02 
08 (o/fe.5.31). 
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Toch zijn er automaten, die al 
bijna een jaar eerder de stap 
hebben gezet naar enkel de EUR-
waarde. De vroegste strook die ik 
heb aangetroffen is van 20 03 07 
(afb 5.3.2). 

5.4. opdruk "Lettre Prioritaire" 
en "Documents" 

Op 1 maart 2008 zijn in Frankrijk 
nieuwe posttarieven ingevoerd. 
Sindsdien wordt op de stroken 
die enkel de EUR-waarde heb
ben, de tekst Lettre Prioritaire 
bijgedrukt (o/b.54). Ook komen 
de toevoegingen Document en 
Documents voor. 

5.5. de UUR-aanduiding 
Direct onder de datum staat 
het uur van de dag, waarop 
de loketstrook is geprint. Het 
komt regelmatig voor dat men 
verzuimt het uur in te stellen. In 
aß.3.3 toonde ik daarvan al enke
le voorbeelden. In dat geval print 
de machine een ster in diverse 
soorten, kijk ze er maar eens op 
na. En ook komt de aanduiding 

OOH wel voor (o/?3.5.5.1). 
Een op het oog echte afwijking 
is de enkele H op afb. 5.5.2. 
Die is twee spaties naar links 
geschoven zonder dat er een 
tijd of een sterretje voor staat. 
Tegelijk is FRF twee spaties naar 
rechts geschoven, een kennelijke 
processorstoring. Iets soortge
lijks deed zich voor op de strook 
uit Kourou in o/b.5.5.3: daar is 
bovendien het woord Document 
merkwaardig verknipt geprint. 

5.6: Druktoevalligheden 
Opdrukken als in 0^.5.5.2 en 
5.5.3 springen eruit, doordat die 
a^ijken van het normale. Daar 
kijken verzamelaars natuurlijk in 
het bijzonder naar Opmerkelijk 
op de strook in 0/^.5.6.1 is, dat er 
vier nullen voor de komma staan 
terwijl dat er normaal gesproken 
maar één hoort te zijn. 
In BACQUEVILLE EN CAUX, een 
stadje ten zuiden van Dieppe 
in NW-Frankrijk, is de opdruk 
deels over de bovenrand van de 
loketstrook gedrukt (q/b.5.6.2). 
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In datzelfde stadje presteerde 
men het een week eerder om 
een strook kopstaand te drukken 
(o/b.5.6.3). En toch lijken de 
onbedrukte velletjes maar op één 
manier in de printer te kunnen 
{afo.s.64}. 
Op een strook van 10 maart 
2009 trof ik de vliegtuigjes met 
heel markante contouren aan 
(#•5-6.5). 

5.7: Andere tekstopdrukken 
Er zijn nog meer teksten op de 
loketstroken die stof opleveren 

tot kijken en vergelijken. 

Bovenaan de strook wordt de 
plaatsnaam voorafgegaan door 
het nummer van het departe
ment. Frankrijk kent 96 departe
menten. Iedereen die wel eens 
in Frankrijk komt weet, dat Parijs 
nummer 75 heeft (dat staat bij
voorbeeld op de nummerborden 
van Parijse auto's). Dan is het 
wel leuk om een strook te treffen, 
waarop men heeft vergeten het 
nummer in te vullen, dan blijft 
het 00 (ojb.5.7.1). 
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Onderaan de strook staat eerst 
het loketnummer (GOl of G02 
= Cuichet = loket). Dit wordt 
gevolgd door de INSEEcode van 
het betrokken postkantoor (zie 
de betekenis van die code aan 
het begin van dit artikel). Som
mige machines printen er de let
ters PC voor, bij andere ontbreekt 
die afkorting. De eerste twee cij
fers staan voor het departement, 
dat steeds hetzelfde is als het 
getal direct voor de plaatsnaam 
bovenaan de frankeerstrook. De 
rest van het getal betreft de code 
van de betrokken vestiging. 

Zodra deze cijfers bovenaan de 
strooi als achtervoegsel bij de 
plaats en straatnaam worden 
gebruikt, worden ze meer dan 
eens anders weergegeven, zoals: 
* 86061 Tussenstreepje na 
het departementsnummer 86 
(q/b.5.7.2); 
* 459560 De code 595600 
voorafgegaan door een 4 en één 
O weg aan het eind (o/b.5.7.3); 
*643730W De code 64373 

gevolgd door een O en ook nog 
eens een W (0/13.5.7.4). 
Achter de plaats en straatnaam 
staan soms achtervoegsels. Die 
betreffen veelal de soort postale 
inrichting waar de strook is afge
geven. Zo komt de strook met 
CENTRECOURRIER (o/b.5.7.5) 
uit een briefpostcentrum. Het 
horen eigenlijk twee woorden 
te zijn (CENTRECOURRIER), 
maar doordat er maximaal 14 
posities zijn, heeft men ken
nelijk besloten de woorden aan 
elkaar te programmeren, je kunt 
natuurlijk OOK een beetje smok
kelen dooreen R in COURRIER 
weg te laten (q/b.5.7.6], maar 
echt fraai staat dat ook niet. 

Vaak worden de achtervoegsels 
afgekort (ojb. 5.7.7): 
CC = Centre Courrier 

(= briefpostcentrum) 
CCTI = Centre Courrier Type ^ 
CDIS = Centre de Distribution 

(=sorteercentrum). 
Dit is maar een greep uit de vele 
verschillende afkortingen die ik 

heb gevonden. Zo is er naast 
CLC ook CPC en CTC, verder 
BPI, PAL, PDC, PPDC en SCBP. 
Keuze te over voor verzamelaars. 
De stads en straatnamen wor
den altijd in hoofdletters gedrukt, 
waardoor accenttekens zoals é è 
ê ë achtenwege blijven. Ook pun
ten bij een alkorting komen niet 
voor zoals ST (SINT), wel tus
senstreepje (), schuine streep 
(/) en apostrof ('). Doordat er 
maximaal 14 tekens op een regel 
kunnen worden geprint, worden 
stads en straatnamen wel eens 
ingekort tot ware zoekertjes. 
Enkele voorbeelden: 

In ojb.5.7.8 zijn BAG en ALL 
afkortingen. BACNÈRESDE
LUCHON ligt inde MidiPyré
nées. Het is een toeristenoord, 
dat ook wel bekendheid geniet 
als doorkomstplaats van de Tour 
de France. De statige hoofdstraat 
heet ALLEE D'ÉTINGY. Dat is de 
Weg naar Étigny, een dorp een 
eind verderop. 
In de strook uit Bordeaux valt 

de combinatie BDjjBOSC op 
(ojb.5.7.9). BD staat voor Boule
vard. De naam erachter betreft 
JeanJacques Bosc, een Franse 
chemicus. Bij het programmeren 
heeft men waarschijnlijk puntjes 
willen zetten, waar nu de streep
jes staan. Maar zoals hiervoor 
gezegd: puntjes zitten niet in het 
programma. 

5.8: Opdruk AP 
(=ACENCE POSTALE) 

In Le Marais Vernier (de laatste 
r is op de strook weggevallen) 
stond op 23/01/2006 alleen de 
eurowaarde op de loketstrook 
temidden van een geheel nieuwe 
tekstopmaak (0^.5.8.1). 

Dit type loketstroken komt uit 
kleine gemeenten, waar op de 
Mairi (= het stadhuis) een nieuw 
postagentschap is ingericht. Veel 
kleine zelfstandige postkantoor
tjes waren niet meer rendabel 
en zijn in de afgelopen jaren 
gesloten. 
Aan het eind van de vetgedrukte 
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plaatsnaam staat steeds AP 
(= Agence Postale, dus post
agentschap). Ook andere 
afkortingen zoals APC (= Agence 
Postale Communale) komen 
voor. Zelfs wordt AGENCE 
POSTALE soms voluit gedrukt 
(q/b.5.8.2), zij het dat de T niet 
"pakt" op de forforbalk rechts 
en de laatste letters LE buiten 
beeld vallen. Voor het eerst wordt 
op deze stroken het jaartal niet 
kortweg als 06 geprint, maar 
als 2006. De geheel nieuwe 
vormgeving is te baat genomen 
om uitsluitend de EURwaarde 
te printen. Deze stroken bestaan 
dus niet met ook de FRFwaarde 
zoals die in afo.5.2. 

Op de strook van 2 januari 2009 
in a/il.5.8.3 komt de nieuwe 
opdruk LETTRE PRIORITAIRE 
voor. Nieuw is ook dat op deze 
strook de tijd tot op de seconde 
wordt weergegeven. Medio 2008 
dook zelfs een nieuw lettertype 
op (q/b.5.84). Zo blijft er steeds 
wat te ontdekken. 

■ 6. Gebieden buiten Frankrijl< 
Frankrijk heeft 96 departemen
ten. De nummers 0196 zijn 
terug te vinden op de loketstro
ken van postkantoren en agent
schappen in heel Frankrijk. 
De nummers 97 en 98 zijn be
stemd voor overzeese gebieds
delen. 

De post in Frans Andorra 
gebruikt dezelfde loketstroken 
als Frankrijk (o/b.6.i). Andorra 
is postaal ingedeeld bij departe
ment 66 (PyrénéesOrientales). 
Dat nummer wordt ook op de 
stroken gedrukt. 

Ook Monaco lift mee met 
dit type loketstroken, zij het 
dat aldaar een geheel eigen 
motief wordt gebruikt {ap.6.2). 
Opmerkelijk is dat stroKen van 
Monaco het departementsnum
mer 98 voeren, als ware het een 
overzees gebiedsdeel, tenA/ijl het 
nummer 06945 onderaan de 
strook verwijst naar departement 
06 (AlpesMaritimes). 

Buiten Europa treft men de 
stroken aan in Franse gebiedsde
len metdepartementnummers 
97 en 98. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor het eiland Reunion (97 St. 
Gilles les Hauts), zo'n 750 km 
ten oosten van Madagascar in 
de Stille Oceaan (o/fc.6.3). En 
inderdaad, daar wordt ook met 
euro's betaald! Kijk ook uit naar 
97stroken van Frans Guyana, 
Guadeloupe, Martinique, etc. 

Andere gebieden hebben een 
eigen afbeelding op de stroken, 
maar wel de machineopdruk 
REPUBLIQUE FRAN^AISE, 
zoals NieuwCaledonië (NLLE 
CALEDONIE; NLLE = nouvelle = 
nieuw) (afi.64). 

■ 7. Naschrift 
Er zijn miljoenen van dit soort 
stroken in omloop. Met een klein 
beetje speurzin kun je al snel 
een leuke verzameling opbou
wen. Maar let op: al deze vijf 
papiersoorten komen ook voor 
als automaatstroken, die men 

verkrijgt door zelf geld in te wer
pen in een gele automaat van de 
Franse Post. Op die stroken staat 
doorgaans alléén de waarde, dus 
géén plaatsnaam en géén datum 
(o/i).7). Automaatstroken worden 
afgestempeld. Loketstroken niet, 
omdat ze alleen geldig zijn op de 
datum van afgifte. 

Juist doordat de loketstroken 
altijd een datum hebben en 
een vermelding van de plaats 
van afgifte is er een aardige 
reconstructie te maken van de 
opeenvolgende uitgiften. Net als 
bij de Nederlandse loketstroken 
zijn er geen vaste data waarop in 
Frankrijk een nieuw dessin is in
gevoerd. Dat gaat geleidelijk naar 
gelang er voorraden op raakten. 
Het is dus al een uitdaging om 
de vroegste of de laatste data 
van een bepaalde papiersoort of 
opdrukte zoeken. 
Ook zin gekregen? Ik wens u 
daarbij veel plezier toe. 
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ARTIKEL 6 8  ECHT OF VALS, WIE HET WEET 
MAG HET ZEGGEN! 

INLEIDING 

In de afgelopen maanden 
heb ik een negentigtal 
prefilatelistische post
stukken (briefomslagen/ 
enveloppen met of zonder 
mhoud en met of zonder 
datum) van en naar Ne
derland en Nederlands
Indiè op echtheid van 
gebruikte afstempelingen 
onderzocht. 
Dat leverde dit keer een 
tweetal onbekende af
stempelingen op. 
De eerste lijkt veel op het 
wel bekende (dienst)stem
pel Resident Souracarta 
(Wolff de Beer nummer 

60). De vroege afstem
pelingen hebben een 
nog duidelijk zichtbare 
parelrand. Na verloop van 
tijd is deze versleten en is 
deze gaan lijken op een 
bijna doorlopende witte 
cirkelrand (afb. i). 
De gedateerde brief 
(afb. 2) is geschreven in 
Djocjacarta op 7 augustus 
1821 door J. D. Boutet. 
De plaatsnaam werd in 
brieven op verschillende 
wijzen geschreven, onder 
andere Djocjocarta en 
Djocjakarta. 
Op de briefis een (dienst) 
stempel afgedrukt met de 
tekst Resident Djocjacarta 

(afb. 3). Omdat eigenaren 
van brieven niet altijd de 
tekstinhoud van de brie
ven lezen en omdat de wat 
onduidelijk afgestempelde 
stempelafbeelding veel 
overeenkomsten vertoont 
met het vroege Resident 
Souracartastempel, dat 
een duidelijke parelrand 
had (zie boven), werd 
aangenomen dat dit het 
bekende stempel van Resi
dent Souracarta van Wolff 
de Beer nummer 60 is. 
De stempelafdruk heb ik 
gemanipuleerd, waardoor 
de letters zichtbaarder 
werden. Nu is duidelijk 
te zien dat de eerste letter 
van de naam geen S is 
maar een D, gevolgd door 
een J en alle andere letters 

tezamen het stempel 
Resident Djocjacarta 
(afb. 4) vormen. 
De tweede onbekende af
stempeling is een raadsel. 
Tijdens de regeringsperi
ode van Koning Lodewijk 
Napoleon werd door de 
bekende Gouverneur 
H. W. Daendels het 
postwezen op Java ver
anderd en verbeterd. Het 
brievenport moest betaald 
worden en hiervoor het 
hij een aantal stempels 
maken. Het bekendste 
is het stempel * 10 LN St 
Samarang (rood) met de 
verstrengelde initalen LN 
van Lodewijk Napoleon 
(zie afb. 5). 
Van dit stempel bestaan 
niet veel echt gebruikte 

afdrukken op brieven. Van 
R.E.P. Maier is bekend 
dat hij zowel vervalste als 
volkomen nagetekende 
stempelafdrukken op 
poststukken heeft aange
bracht. 
Wie schetste mijn verba
zing toen ik een vergro
ting had gemaakt van de 
brief met de gestempelde 
afdruk (afb. 6). In plaats 
van de bekende initialen 
LN staat er een enkele N 
in het stempel afgebeeld 
(zie afb. 7). Zowel de ster, 
10, st als de plaatsnaam 
SAMARANG staan op 
dezelfde plaats als van het 
stempel van afb. 5, zelfs 
bij een vergroting tot A4 
formaat. Er zijn wat afwij
kingen in de cijfers en let

Afb 1  stempelafdruk Resident Afb 3  stempelofdruk Resident Afb 4  door manipulatie Ajb 5  stempelafdruk 
* Souracarta * (WdB nr 60) * Djocjacartâ  (WdB onbekend) uerscherpte en omlijnde stempel ̂  10 LN St Samarang 

afdruk Resident ̂  Djocjacarta * (WdB nr 12) 

Afb 7  stempelajdruk 
* 10 N St Somaranfl 
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Buitensorg en Jaua General Post OJïce Batama 
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tervormen, maar de rest 
is duidelijk op dezelfde 
tekening geënt. 
Indertijd is deze brief bij 
een bekend veilinghuis 
verkocht en ook door een 
bekende keurmeester 
gekeurd. De keurmees

ter heeft een certificaat 
gemaakt met de opmer

king dat het hier om het 
stempel met initialen LN 
ging. 
Mijn vraag aan de lezer(s) 
is: 'Kent u dit stempel? 
Heeft u al eens eerder 
deze afstempeling 
gezien? 
En zo ja, kunt u mij daar 
dan verdere inlichtingen 
over verstrekken.' 
Tot zover de twee onbe

kende afstempelingen. 

Onderzoek 
Van de eerste serie van 
41 poststukken waren 
21 poststukken voorzien 

van valse of vervalste 
stempels. 
Van de tweede serie van 
49 poststukken waren 
vijf poststukken voorzien 
van valse of vervalste 
stempels. 
Omdat bij de eerste serie 
heel veel poststukken 
waren voorzien van de 
geschreven bemerking 
'echt', zal ik mij beperken 
tot het tonen van een 
aantal van deze poststuk

ken, inclusief de vervalste 
afstempehng(en). 
Het overgrote deel van de 
vervalste stempelafdruk

ken zijn gemaakt en aan

gebracht door de beruchte 
vervalser R.E.P. Maier. 

Vervalsingen 
In eerdere artikelen over 
de vervalser R.E.P. Maier 
heb ik een aantal 
sjabloonafdrukken 
getoond van de stempels 

Java General Post Office 
Batavia DoUors Styvers, 
Java Post Office Samarang 
Dollors Styvers en Java 
Post Office Sourabaya 
Dollors Styvers. 
Toen indertijd het proces 
gevoerd werd, werd aan 
Maier gevraagd of hij 
kon aangeven welke van 
de aan hem getoonde 
brieven vervalste afstem

pelingen bezaten. Het 
antwoord was dat als men 
de afdrukken van de bij 
hem gevonden gesneden 
stempels vergeleek met 
die op de brieven, men 
precies wist welke van 
een vervalste afstempe

ling was voorzien. Omdat 
men dit niet altijd direct 
herkende, gaf hij zelfs een 
vorm van college hoe men 
dit kon herkennen. 

Wat hij echter niet vertel

de was, dat hij meerdere 

van de al eerder door hem 
verkochte en ook bij hem 
gevonden brieven door 
middel van sjablonen 
voorzien had van een ver

valste stempelafdruk. 
Deze poststukken bleven 
in zijn bezit en van de 
eigenaren die deze post

stukken hadden gekocht. 
Veel van deze poststukken 
zijn of waren nog in het 
bezit van verzamelaars en 
komen nu op de markt. 
Ze zijn zelfs gebruikt als 
voorbeeld in verscheidene 
filatelistische boeken. 

Vervalste stempel

afdrukken 
Het originele stempel Java 
GPO Batavia heeft een 
heel bijzonder kenmerk 
dat bij alle vervalsingen 
ontbreekt. Om bepaalde 
kenmerken bij som

mige stempelafdrukken 
beter te herkennen, heb 

ik kleurenmanipulaties 
toegepast. 
Afb. 8 toont de brief van 
Batavia naar Buiten

zorg, voorzien van een 
gesjabloneerde afdruk. 
Afb. 9 is de door middel 
van kleurenmanipulatie 
verkregen afdruk van 
het stempel. Duidelijk is 
onder andere de breuk in 
de verticale lijn. Eén van 
de kenmerken van deze 
sjabloon. Veel letters zijn 
bijgetekend op de ontbre

kende, niet doorlopende 
plaatsen in het sjabloon. 
Afb. 10 is een brief 
gezonden aan dezelfde 
geadresseerde. Het stem

pel Buitensorg is geheel 
getekend (afb. i i) en het 
Java GPO Batavia stempel 
(afb. 12) is een vervalsing. 
Op de brief van afb. 13, 
met de afstempelingen 
Java Post Office Sama

rang Dollors Styvers en 
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Post=Paid, is het woord 
'echt' (afb. 14) geschre
ven, terwijl alle stempelaf
drukken vervalsingen 
zijn. In het stempel lava 
PO Samarang (afb. 15) 
is zelfs het geschreven 
port, 12, een vervalsing. 
Door met de inkt te 
manipuleren heeft hij de 
zogenaamde 'inktvraat' 
nagebootst. 
Veel brieven uit het archief 
van 'van Ryck, Prediger & 
Co' zijn voorzien van valse 
stempelafdrukken. 
De briefomslag van afb. 
16 heeft een vervalst Java 
PO Samarang, inclusief 
het geschreven port 12 
(zie afb. 17), en het 
Post=Paid stempel. 
Ook het archief van Van 
Braam is niet ontkomen 
aan de vervalsingsprak
tijken van Maier. De brief 
van afb. 18 heeft een ver
valst Java PO Sourabaya 

(afb. 19) en Post=Paid 
stempel. 

Omdat Maier veel 
archieven van hoogwaar
digheidsbekleders heeft 
'geplunderd', bestaan er 
ook 'dienstbrieven' die 
hij voorzien heeft van 
vervalste stempels. 
Een voorbeeld is de brief 
(afb. 20) waar hij twee 
'stempels' op sjablo
neerde. Java PO Sama
rang (afb. 21) en Java PO 
Sourabaya (afb. 22). 

Sommige brieven uit het 
archief van N. Engelhard, 
Gouverneur en oud-
Gouverneur van Java's 
N:0. Kust is ook door 
IVlaier voorzien van valse 
of bijgewerkte/getekende 
stempels. Op de brief 
van afb. 23 heeft hij het 
stempel Buitensorg voor 
het overgrote deel met 

rood potlood bijgewerkt 
(afb. 24). De op de brief 
geschreven opmerking 
'(stempel echt!)' doet dan 
ook lachwekkend aan. 
Tot slot de laatste brief 
(afb. 25) met drie vervalste 
stempels. Eerst het Rem-
bang-stempel (afb. 26), 
compleet getekend met 
vervalste portaanduiding 
3. Vervolgens het Post-
paid-stempel (afb. 27) dat 
gedeeltelijk gesjabloneerd 
en voor de rest ingetekend 
is. Als derde stempel het 
Java Post Office Samarang-
stempel (afb. 28). Dit is 
het bekende stempel met 
het dichtgelopen oog van 
dolloRs. In het sjabloon is 
op die plaats het celluloid 
materiaal weggevallen. 
Ook op deze briefis ge
schreven: 'echt (alle 3)' en 
'handstempel'. Zelfs is de 
bemerking RR geschreven, 
en dat voor een brief met 

compleet vervalste afstem
pelingen. 
Bewust heb ik alleen de 
rode kleur van de stem
pels Java GPO en PO door 
middel van kleurenmani-
pulatie veranderd. Hier
door is soms het verschil 
in gebruikte stempelinkt 
en schrijfinkt beter zicht
baar geworden. 
U zult zich afvragen 
waarom ik vooral deze 
stempels afbeeld. Maier 
heeft voor deze stempels 
meerdere sjablonen 
gesneden. Door de 
verschillende vormen van 
'afwerking' te tonen, ziet 
men nu duidelijker de 
verschillen. 
Wat mij nog steeds 
bevreemdt, is het feit 
dat gerenommeerde 
verzamelaars dit soort 
brieven kochten. Blijkbaar 
heeft men, verblindt 
door 'hebzucht?', de 

zelfs slecht getekende 
stempelafdrukken niet 
herkend, laat staan een 
loep op de gesjabloneerde 
stempelafdrukken gezet. 
In de 25 jaar dat ik jurylid 
was, heb ik in verschil
lende tentoongestelde 
verzamelingen dit soort 
afstempelingen gezien, 
alleen nooit in een der
mate grote hoeveelheid 
dat het herkennen van 
de vervalsing daardoor 
makkelijker werd. Goed 
kijken en vooral veel zien 
is belangrijk. 

In een ander artikel zal ik 
nog een paar voorbeel
den van andere vervalste 
stempels laten zien. 

H. W. van der Vlist 
Copyright 2009 

Afb ig - uerualste stempel 
Jaua PO Sourabaya en port
aanduiding 20 

Afb 21 - uerualste stempel 
Java PO Samarang 

\ 

Afb 22 - uerualste stempel 
Jaua PO Sourabaya 

Afb. 24 - uerualste stempel But-
tensorfl (grotendeels ingetekend) 

Afb 26-uollcdig getekende 
(uerualste) stempel Rembong met 
portaonduidmg 3 

AJb 28 - LPrialstc rtempcl 
Jaua PO Samarang (zie meggeual-
len oog in dolloRs) 

Afb 25 - briefomslag met uerualste stempels Rembang, Postpaid en 
Jaua Post Office Samarang 

Afb 27-uerualste stempel Postpaid 
(ingetekende sjabloonofdruk) 

Ic^-^--

i^'>fe<^2:^ ' 

A_fb 23 - brie/omslog met uerualst stempel Buitensorg met aantekening (stempel echt) 
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www.eindejaarsbeurs.n, 

\ \ \ I I I ! ÎWIii 
maandag 28 en dinsdag 29 
december 2009 10.0017.00 

Locatie / Location / Ort: 

EINDEJAARSBEURS 
Grote int. beurs in de kerstvaliantie 
BOURSE DE LA FIN DE L'ANNEE 
Grande bourse internationale 
)endant les vacances de Noël 
JAHRESEND  SAMMLERMESSE 
Große internationale Messe 
in den Weihnachtsferien. 
ENDOFTHEYEARFAIR 
Big international fair 
during Christmas holidays 

VELUWEHAL, Nieuwe Markt 6, 3771 CB, BARNEVELD, NL 
Toegang / Entree / Eintritt / Entrance: 28e €.3, / 29e €.l,p.dag/jour/Tag/day. 
Jeugd / Jeunesse / Jugend / Youth < 16 gratis / gratuit / frei / free. 
Handelaren / Marchands / Händler / Dealers; 
±100 FilateUe / Philatélique / Philatelie / Philatelies. 
± 35 Munten, bankbiljetten, prentbriefkaarten, verenigingen. 

Monnaie, billets de banque, cartes postal, groupes d'étude. 
Münzen, Banknoten, Ansichtskarten, ArGe. 
Coins, papermoney, postcards, study groups. 

Grote jeugdstand / große Jugendecke/ big youthcorner 

Veluwehal 
400 m. van station Barneveldcentraal /du gare centrale 
ab Bahnhofcentraai /from stationcentrum 

Auto / Voiture / Car: 
Al: Afrit / Sortie / Ausfahrt / 
Exit 16 Voorthuizen / Harselaar. 
Volg / Suivre / Folge / 
Direction Barneveld  centrum 
P = vrij parkeren / Parking gratuit 

Parken gratis / Free parking 

^H^i^^^llK 
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lOe JUBILEUMEDITIE 

Meer dan 1500 stoelen 
Plus de 1500 chaises disponible 
Über 1500 Stühle verfügbar 
More than 1500 chairs available 

V.O.V.V., p/a Tienwoningenweg 53, 7312 DL, APELDOORN NL 
(0031)(0)553558600 email: organisatie@eindejaarsbeurs.nl 

http://www.eindejaarsbeurs.n
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl


TOPFILATELIE 
Door het grote internationale 
aanbod voorziet de beurs in 
ruime mate in alle onderdelen en 
prijsniveaus van de filatelie. 

• Gratis verkoopbemiddeling 
• Brieven en posthistorie 

Wereldwijd klassiek-modern 
Kilowaar, landenstoeks 
Catalogi /literatuur 
Plaatfouten /rariteiten 
Motieven en toebehoren 
Veilinghuizen / taxaties 
Partijen en restanten 
Enorme uitzoekbergen 

Kooniescorner I 
Deze stand is een onderdeel van de jeugdboek 
waar volwassenen goedkoop tereehl kunnen. • 
Met batig sakio wordt aangewend voor bel jeugdwerk. 
Wij hebben o.a. \oor u: een kwart miljoen postzegels 
\an de bele werekl in 1ste klas kwaliteit op eem enorme 
uitzoekberg. Nog een kwart miljoen van hetzelfde in de 
\orm van landen en motieven. Uiteraard voor een spotprijs. 
Duizenden mot ielseries en/of blokken vanaf €.0.40. 
Nieuw: 
Duizenden motief-items in de vorm \an l'de's. brieven, 
stempels, bijzondere mapjes e.d. 
Landenstoeks met gestempeld materiaal. 

Aeenda Jeuiïdhoek /koon ie scorner 
20 februari Noord lila 2010 in Roden (DR) 

27/28 augustus 2010 Hollandfila/ Barneveld 
2/3 oktober 2010 Antwerpfila / Antwerpen 

28/29 december 2010 Eindejaarsbeurs/Barneveld 

MEGAJEUGDPROGRÄMMA 
i 
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georganiseerd. 
Deze toneelzaal is gratis toegankelijk voor iedereen. 

Deelname aan het programma is uitsluitend voorbehouden aan jeugd t/m 16 jaar. 



FILATELISTISCHE JAARAFSLUITING 
IN BARNEYELD 

Op 28 en 29 december vindt in de VeJuwehol 

te Barneveld de eindejoarsbeurs plaats. 

Een ideale gelegenheid om u tijdens de kerstvakantie 

met uw hobby bezig te houden. 

standhouder Land Locatie Standhouder Land Locatie 

D 

1 ^ Op beide dagen is de beurs 
geopend van 1017 uur. Rond de 
Veluw/ehal kunt gratis parkeren. 
Het NSstation van Barneveld 
ligt op 400 m. lopen van de hal. 

De organisatie heeft het aanbod 
nog verder kunnen vergroten/ 
verbeteren. De beurs is ruim van 
opzet met ruim 1500 stoelen en 
gebruikt maximale verlichting. 
Het is een echte handelsbeurs 
voor verzamelaars en wederver
kopers. 
Er zijn ruim honderd filatelie
stands, waarvan een gedeelte uit 
het buitenland afkomstig is. Het 
toelatingsbeleid van de beurs 
staat garant voor een zo breed 
en diep mogelijk aanbod in alle 
prijsklassen. 
Het geheel wordt nog aangevuld 
met ca. tien stands prentbrief
kaartenhandelaren. 
Uiteraard zijn er gratis taxaties. 
Natuurlijk is de jeugdhoek 
natuurlijk weer prominent 
aanwezig. 
Ter gelegenheid van het tienjarig 
bestaan van de eindejaarsbeurs 

wordt speciaal voor de jeugd een 
nieuw en groots opgezet evene
ment Stamptales met prachtige 
decors in oosterse sferen geor
ganiseerd. Deelname aan net 
programma is uitsluitend voor 
de aan jeugd t /m 16 jaar. 
Er is voor ieder kind wat te 
vinden met een uitgebreid pro
gramma, veel gratis postzegels 
en mooie nieuwe albumbladen. 
Tevens is er dagelijks om drie uur 
een jeugdveiling. 
De koopjescorner heeft dit keer 
extra veel en bijzonder materiaal. 
Uit de opbrengsten van de koop
jescorner wordt het jeugdwerk 
gefinancierd. 
De organisatie en alle vrijwilligers 
heten u van harte welkom en 
wensen u alvast prettige feestda
gen en veel verzamelplezier. 
Voor meer informatie kunt u 
bellen 0553558600 (na 18 uur) 
of email 
organisatie@eindejaarsbeurs.nl 
website www.eindejaarsbeurs.ni 
V.O.V.V. p/a Tienwoningenweg 
53, 7312 DL Apeldoorn. 

Aix Phila 
Alberts, Pzh. 
Alderkamp, J.D. 
Armin Pithan, Pzh. D 
Aust, WolfDieter, Pzh. D 
Berg, Pzh Joke van den 
Bert Bnnkman Filatelie 
Besten, J. den 
Blerk, Mr. E.L. van 
Bogaard, A. v.d. Pzh. 
Bos, Munten en 

postzegelhandel 
Bouw, H. 
Bredenhof Filatelie, Pzh 
Breebaart Filatelie D 
Britannia, Studiegroep 
Classic Europe Philately 
Collect!

Contactgroep Frankrijk 
Deursen, J. van Stamps 
Drievliet, Pzh. 
DNS Stamps 
Dongen, P.A. van %*) 
Duitsland, Fil. vereniging 
Esch, P. van 
Emmen Postzegel en 

Muntencentrale 11 
Faber, D. 
Filateliebeurs Loosdrecht 
Folkerts, R. 
Fila Francis B 
Fransen, J.A. 
Friesland, Pzv 
Gabriel, 

Filatelistenverening 
Geertzen Philatelie 
HCC 
Haarlem, Pzh J. van 
Heiduck, Thomas R. D 
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ITEZAAL MUNTEN, BANKBIUETTEN EN PENNINQEN E.H.B.9A 

67 ( / Herrema, S. 
67 l y / Heuvel, Jos van de B 
98l7 Heuvel, Pzh M. van 
96C/ Hillebrand 
6 4 \ / Filatelie jr Pzh 

5556\ / Hilster,J. 
7Z0' Hordijk, A. 

8485y Howell Holding BV 
9 7 \ / Huisman, H. 
92V/ Interphiia, Pzh. 

, Jacobs, R. L 
1 3 9 1 ^ Jeugdhoek 

8 3 ^ Keesjhon B 
4445 V Kers.J. 
909W Klem, B. 

140 Klemaphil 
25 v Koopjescorner 

157\/ LACA 
143 Leeninga, A.S. 

73%^ Limbustamps B 
63«/ Lingen, Pzh R. van 

2627^ Lohmer, Peter D 
155\/ Maaskant, Pzh 
142 Marigny Philatelie FR 
32 V Marzstamps 

Mast, van de Pzh. 
6118 ••' Motief online 

4 8 ^ N.I.P., Israel Fil. Ver. 
119 Nisjavof, Pzh 
156*^ Oost Europa Philatelie 

7778«/ Organisatiestand 
99 '^ Peelland Philatelie 
33 ^ Pender, W. de 

Peters, Patrick B 
148 Pietersma Filatelie 

6566»/ Po&Po 
30 Pzgen Muntencentrale 

7980 \J Emmen 
159 V Postzegelhandel 1840 

Postzegelhoes H. Mans 
Postzegel online 
Poveia Assen Pzv 
Rossem, 

Filatelie Dirk van B 
Sam Stamps GB 
Schilden, T. van der 
Schmidt, H. 
Schooming, Pzh 
Smit, J.P. 
Smits Philatelie 
Snoek, M. 
Taxaties 
Tietz, Holger D 
Tjallinks, T 
Vansteenkisten, L Pzh B 
Veen, W. van 
Vergossen Fil. Ruud, Pzh. 
Verkoop bemiddeling 
Vincennes Philatelie FR 
Vion, Eric B 
Vliet, Pzh W. van 
Voorschotense Pzh 
Wever, J.W. 
Wiemo, Pzh 
Wiico WWFStamps 
Worldcointrader 
Zondervan, Pzh. 
Zuid Afrika Fil. Ver 
Zwanenburg, F. 

41 V 
1011 • 

1001 Ol/» 

106108 c/ 
146'^ 
162«^ 
157^ 
1517 
150/ 
160/
TZ 

104105 . 
1587^ 
152^ 

naiiioJ 
45 
149,/ 

121/ 
46471/ 
4243./ 

112113^. 
1021031/ 

3940v/, 
1531/ 

5354*/ 
68;/ 

14lJ 
5152i/ 

32 

3lV 
2 3 / 

4647v/ 
5758./ 

144 

116118»/ 
71 

9394 J 
68 

114115^ 

4950 J 
95 V' 
24V 

16lj 
87./ 

109V 
6162Ü 

13^ 
2 

35367 
120*'/ 

3738'./ 
154^ 

7476 •*/■ 
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8182\/ 
5960 \J 
6970 \ / 
2829 \ / 
8889 sJ 
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P.W.Meinhardt 
boekhandel voor de verzamelaar 

Piet Heinstraat 3 6 • 2 5 1 8 t II »•■• llani« 

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

Overzee deel 9.1 China, Hong Kong, Taiwan 2009/2010 
Overzee deel 9.2 Japan, Korea, Mongolië & GOSStaten 
Catalogus Duitsland Junior 2010, in kleur 
Handboek Veldpost Duitsland 19391945 5e editie 
Catalogus Europa CEPT 2010, in kleur 
Speciale catalogus UNO 2010 

■1 
52,00^ 
52,00 

9,95 
69,80 
44,00 
49,80 

„ ^ 

y 
L Z 

1 

Vraag gra t i s de pr i js l i j s t ca ta log i aan 

20 december 1116 uur koopzondag 
Met veel bijzondere aanbiedingen! 

nu met harde kaft! 
met Overzeese Rijksdelen Ditjaar met gratis blauwdruk no 7 29,90 

met zachte kaft 

' Catalogus Duitsland 2008/2009, in kleur 17,50 
Europa compleet delen 1 t/m 7 2008/2009, In kleur 199,00 
Catalogus Overzee deel 1 NoordAmenka 2004 32,00 
Catalogus Overzee deel 2 Canbsche Eilanden 2004/2005 32,00 
Catalogus Overzee deel 3 ZuidAmenka 2005 32,00 
Catalogus Overzee deel 4 Noord & OostAfnka 2005 32,00 

M=jc t P l a a f f n i i t P t i W A f l A r l a n d 2 0 1 0 

Catalogus Plaatfouten Nederland 2010 in kleur (18 december) 37,90 
Aanbieding: Mast Plaatfouten 2008 in kleur 17,50 

Het toonaangevende Duitse filatelistisch tijdschrift 
Jaarabonnement 26 nummers {2wekelijks) 80,00 

met MICHELnummering 

''Duitsland deel 1 tot 1945 & DDR, in kleur 
Duitsland deel 2 na 1945 BRD & Bedijn, in 
Frankrijk, in kleur 

kleur 

GrootBrittannie, Kanaaleilanden & Isle of Man, in 
Israel, in kleur 
Oostenrijk in kleur 
Zwitserland & Liechtenstein, in kleur 
Vaticaan, m kleur 
Verenigde Naties  UNO, in kleur 

kleur 

België, Nederiand, Luxemburg, Spanje & Europa verschijnen 

7,50 
9,50 

19,50 
19,50 
12,50 
14,50 
14,50 
12,50 
14,50 

met 

Duitse Rijk, Duitse Staten, DDR, BRD, Bedijn etc , met MICHELnrs 

US Postal Service catalogus USA 2010 36e editie, in kleur 27,90 
Scott speciale catalogus USA & Gebieden 2010, in kleur 69 00 
Scott catalogus USA 2010, in kleur 19 90 
Harns catalogus USA & Canada 2010, in kleur 29,90 

Cadeautips voor de verzamelaar: 

oep 4x vergrotend 
Goudkleunge, luxe loep met houten standaard, glazen 
lens met diameter 63 mm 19,90 

Droogboek met 10 sterke bladen vloeikarton 4,95 

Nieuw: !'\/i?imn knrtp & lanae aolf 
2 in 1 UVlamp voor zowel korte golf als ook lange golf 
(fluorescentie & fosforescentie), dus voor alle postzegels 
wereldwijd Aanbieding tot 31 december 2009: met 
gratis batterijen 39,90 

Deel 1 Landen AB 2005 
Deel 2 Landen CD 2006 
Deel 3 Landen DG 2006 
Deel 4 Landen GL 2008, in kleur 
Deel 5 Landen LN 2008, in kleur 
Deel 6 Landen 0Samoa 2009, in kleur 
Deel 7 Landen SeychellesZ 2010, in kleur 

33,00 ^ 
33,00 
33,00 
33,00 
33,00 
38,50 
43,00 J 

SHaiiff̂  BeJcie'l GlWfeclerf'Äi' 

Sf? stamps, of the,yyorSd:2iC' 
Eenvoudige maar complete wereldcatalogus in kleur' 

;:iÄ&ÄÜ!;i 

Aanbieding: Instefikboeken Importa Climax 32 
64 zwarte bladen met 10 glasheldere stroken 22,10 

Leverbaar in zwart, groen, blauw, rood of bruin ' ' '^*"^' 

www.collectura.com 

Handige op7.etloep 8x vergrotend 
Zilverkleung aluminium vergrootglas Lensdiameter 30 
mm, optimale vedichting dankzij 3 LEDlampjes, 
inclusief batterijen en opberghoes, met ingebouvtrde 
schaal tot 0,5 mm afleesbaar 19,90 

» ' « « ^ 

I Zakmicroscope 102x55x30 mm met LEDvedichting en 
scherp af te stellen voor 2040x vergroting, inclusief 

[batterijen 14,90 

ZOOM Digital Microscope 
digitale microscope voor aansluiting aan ^ 
computer (Windows & Mac) via bijgevoegd 
usbkabel, met zoom 26x130x vergrotend 
op 14inch scherm, met ingebouwde 
vedichting, geschikt voor postzegels, 
munten, insekten e d 99,00 

By P . W . Meinhardt I n te rna t iona l Bookseller's 

http://lectura.com
http://www.collectura.com
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Opgaven voor deze rubriek 
in het decembernummer 
20og (verschijnt 8 december 
2009) moeten uiterlijk op 
I november 200g in het bezit 
zijn van de redactie van 
'Filatelie', Postbus 84, 
3645 ZK Vinkeveen of op die 
datum per email (filatelie© 
kpnmail.nl) zijn ingezonden. 

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

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

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

2829 december: 
Barneveld. 10e emdcjaorsbeurs 
Jubileumeditie, Stamptales 2009 
m 'Sprookjes van 1001 nacht'. 
Veluwehal, Nieuwe Markt 
6,1017. Telefoon 055
3558600. Meer informatie: 
U)U) iu.eindejaarsbeurs.nl 

■̂  27 en 28 februari: 
O' Borculo. Filajestiual, Gebouw 
^ Muzielcvereniging Volhar
s ding, Haarloseweg 7, 0930
^ 17. Telefoon 0545272543. 
"^ 26, 27 en 28 maart: 

Heinkenszand. Re îoten
— toonstelling georganiseerd 
" door Filatelistenvereniging 
2 De Bevelanden. De Stenge, 
^ Stengeplein i. Expositie in 

categorie 2 en 3; ca. 250 

en Poststukkenbeurs. De Koe
pel, Kapittelweg 339a, 1016. 
Telefoon 0355386170. 
2 en 3 april: 
Gouda. Internationale Brieven
beurs 2010, thema Rusland. 
Info: U)U)u;.briei;enbeurs.com. 
8 mei: 
Filanumis 2010. Combina
tiebeurs 80 standhouders. 
Expo Houten. Telefoon 050
5033926. Meer informatie: 
ujwuj.ujbeuenementen.eu 
815 mei: 
London 2010 Festival of 
Stamps. Business Design 
Centre, Islington. Info: www. 
Iondon20io,org.uk 
28, 29 en 30 mei: 
Hertogpost 2010, nationale 
postzegeltentoonstelling, 
Brabanthallen, 's Hertogen
bosch. iuu;u).hertogpostevent.nl 
27 en 28 augustus 2010: 
HolIandGla 2010, handels
beurs, Veluwehal, Barneveld. 
27 tot en met 31 oktober: 
Johannesburg (ZuidAfrika). 
Joburg 2010, internationale 
postzegeltentoonstelling 
annex 23"= African Internano
nal Stamp Exhibition. Hall 1 
van het Sandton Convention 
Centre. Ca. 1.500 kaders, 
Erehof, expositie van mate
riaal uit de archieven van de 
ZuidAfrikaanse posterijen. 

1016. Telefoon 0597592676 
Zeist. Graaf Adolflaan, Ker
kebosch bij CCZ, 101530. 
Telefoon 0654344840. 
13 december: 
Boxtel. Het VMBOcollege, 
Baanderherenweg 2,1013. 
Telefoon 0411673775. 
Venlo. Zalencomplex 'Li
mianZ', Kaldenkerkerweg 
182b, 1013. Telefoon 077
3820064. 
15 december: 
Nijmegen. Wijkcentrum 
'De Klokketoren', Burg. 
Slotenmaker de Bruineweg 
272, vanaf 141430. Telefoon 
0243974654. 
18 december: 
Leiden. Buurthuis 't Spoort
je, Bernhardkade 10,192130. 
Telefoon 0715611719. 
19 december: 
Aalsmeer. Parochiehuis, Ger
berastraat, 93015. Telefoon 
0297343885/340257. 
Haren. Buurthuis de 
Mellenshorst, Waterhui
zerweg, 1016. Telefoon 
0505348082. 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 12301530. 
Telefoon 0355386170. 
Rijssen. Schietbaanver
eniging Tubantia, Nieuw
landweg 5,1016. Telefoon 
0548517506. 

A 4 0 kaders. Openingstijden 
nog niet bekend. Nadere 
informatie: J.A. Grimminck, 
Vogelzangweg 42, 4461 NH 
Goes, telefoon 0113227945. 
13 maart: 
Hilversum. Notionale Postzegel 

Koopjes uitzoeken m de Dubbeltjeshoek van de Postex 

ca. 100 handelarenstands. 
Openingstijden: nog onbe
kend. Informatie: P.O. Box 
412505, Craighall, 20024 
(ZuidAfrika), email in/o(ó) 
joburg2oiostampshouj,co.za of 
via de website (wwwjoburg
20iostompshou;.co.2a). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

12 december: 
Dronten. 'Open Hof', De 
Zuid 1,13301630. Telefoon: 
0321314305. 
Hardenberg. De Schakel, 
Lage Doelen 3,1016. Tele
foon 0529432746. 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 12301530. 
Telefoon 0355386170. 
Hoofddorp. ANBOGebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,1216. 
Telefoon 0235613929. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,1216. Telefoon 
0105916747. 
Winschoten. Gebouw S.V. 
Bovenburen, Tromplaan 86, 

Voorschoten. Sporthal 
De Vliethorst, Burg. v.d. 
Haarplein 8,1016. Telefoon 
0715611719. 
20 december: 
Woudenberg. De Camp, 
Bosrand 1517,131630. 
Telefoon 0332863510, 
email diuisgjuianadoo.nl. 
Diemen. 'De Schakel', Burg. 
Bickerstraat46a, 1016. 
Telefoon 0206942002. 
28 december: 
Dalfsen. Tafeltenniscentrum, 
Smidswegje 4,1016. Tele
foon 0529458267. 
Oegstgeest Wellantcollege, 
Langevoort 70,1016. Tele
foon 0715173147. 
30 december: 
Groningen. Sporthal Hoog
kerk, Zuiderweg 70, 93016. 
Telefoon 0505033926. 
Meppel. Kerkelijk Centrum 
Trias, Groenmarkt 2,1014. 
Telefoon 0529432746. 
Waalwijk: Buurthuis Bloe
menoord, Bloemenoordplein 
3, 913. Telefoon 0416
337982. 
Wapenveld. Senioren 

Inloopcentrum, Nachte
gaalweg 48,1317. Telefoon 
0384479883. 

2010 
6 januari: 
Noordwijk. Zaal 6 van Dien
stencentrum 'De Wieken', 
Wassenaarstraat 5,133017. 
Telefoon 0713614198. 
9 januari: 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,1216. 
Telefoon 0786814441. 
Lisse. HetPoelhuys, Vival
distraat i, 1016. Telefoon: 
0252411406. 

NIEUWE EiWISSIES 

Nederland 

5 januari: 
10 uoor Nederland, 
5 uoor Europa Prioritij, 
5 voor buiten Europa 
26 januari: 
Waddenuereniging UNESCO. 
9 februari: 
100 jaar Rijksortrooiiuet. 
9 maart: 
75e Boeken U)eek 
23 maart: 
Jubileumpostzegels 
6 april: 
Zomerzegcls 2010 
Mooi Nederland Maastricht en 
Arnhem, Weken uan de Kaart. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082, 2518 AD 
's Gravenhage, telefoon: 
0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdagvan 1017 uur, zater
dag, zondag en feestdagen 
1217 uur. Het museum is 
gesloten op maandagen en 
verder op tweede paasdag, 
tweede pinksterdag, Konin
ginnedag, 25 december en i 
januari. 
Toegangsprijzen: volwas
senen 7.50 euro, 65plussers 
6 euro (identiteitsbewijs 
verplicht). Kinderen tot 3 jaar 
gratis, 4 t/m 12jarigen 4 
euro. CJP 5 euro. Museum
kaart gratis. Andere kortin
gen: zie www.muscom.nl 

Studiezaal 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 0703307563 of 
3307567) of stuur een mailtje 
aan merkelcns@muscom.nl of 
hudi;een@muscom.nl. 

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

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de 
site van de KNBF (www.knbf 
nl) en het aanklikken van de 
Bibliotheekzegel bereikt u 
de informatie die betrekking 
heeft op de prachtige collec
tie die in Baarn bewaard en 
ontsloten wordt. U vindt er 
een overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 
nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard 
gewerkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatieaanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per email. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
(bibliotheek@knbJ.nl). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

http://kpnmail.nl
http://iu.eindejaarsbeurs.nl
http://www.muscom.nl
http://www.muscom.nl
mailto:merkelcns@muscom.nl
mailto:een@muscom.nl
http://www.knbf
mailto:bibliotheek@knbJ.nl


SAMENSTELLING I KEES VERHULST, POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, E-MAIL k.verhulst@ziggo.nl 

In het laatste nummer van 
2009 wil ik aandacht geven 
aan de twee stempels die de 
Vereniging voor Kinderpost
zegels en Maximafilie dit 
jaar heeft aangevraagd voor 
de vervaardiging van hun 
maximumkaarten. Kenmer
ken van de beide stempels 
zijn dat ze moeten passen bij 
de bijbehorende postzegels 
en daarop is het ontwerp 
ook gebaseerd. Het eerste 
stempel dat op i oktober 
2009 werd gebruikt ter ge
legenheid van de postzegels 
100 jaar gemotoriseerde 
luchtvaart in Nederland is al 

eerder uitgebreid beschreven 
door Edward Froon in zijn 
rubriek over Maximafilie. 

^ffxsterda^ 
^ Schip/)c 

Het tweede stempel werd 
gebruikt voor de stempeling 
van maximumkaarten die de 
vereniging heeft gemaakt ter 
gelegenheid van de uitgifte 
van de decemberpostzegels. 
In de afbeelding van het 
stempel zijn de kenmerken 
te zien die te maken hebben 
met de decemberzegels. Zo 
zien we hier een kerstbal met 
in de kwadranten soortge
lijke elementen zoals we die 
op de zegels waarnemen. De 
plaats Winterswijk spreekt 
voor zich en verduidelijkt 
hiermee de periode van het 
jaar waar de uitgifte voor 

bedoeld is. December (en 
met name kerst) valt in de 
winter. 

Voor geïnteresseerden is het 
mogelijk om een afdruk van 
deze stempels te verkrijgen. 

De voorwaarden zijn dat 
u filatelistisch materiaal 
kunt laten stempelen en 
de datums van de stempels 
moeten kloppen met de 
uitgiften van de postzegels. U 
kunt dus geen postzegels la
ten stempelen met de datum 
I oktober 2009 als de zegels 
zijn uitgegeven na i oktober. 
Verder moet u een voldoende 
gefrankeerde en geadresseer
de retourenvelop bijsluiten. 
Stukken ter stempeling kunt 
u tot 30 december zenden 
aan R. van der Leeden, Laan 
van Meerdervoort 870, 2564 
AS 's-Gravenhage. 

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

mailto:k.verhulst@ziggo.nl


SAMENSTELLING ARIE NOOKXAND 
POSTBUS 21331, 3001 A H ROTTERDAM 

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

ALDERNEY 
agio 'og 150ste Geboor
tedag Sir Arthur Conan 
Doyle, schrijver van Sherlock 
Holmes 
3 6 , 4 3 , 5 1 , 5 4 , 5 6 , 7 1 p Ver
schillende scenes uit boeken 

AZERBEIDZJAN 
Sio'og. Staatsollefonds 
tien jaar 
o 60 m Ohedruppels, lint in 
nationale kleuren en getal 10 
gio'og. UPU* 135 jaar 
0 20, o 60 m (samenhan
gend) Beide zegels met 
beeldmerk postorganisatie 
en getal 135, m verschillende 
kleuren 
i6io'o9 Moerasvogels 
Velletje met o 10, o 20, o 60, 
1  m Resp Platalea leucoro
dia, Phalacrocorax pymaeus, 
Numenius tenuirostris, 
Porphyrio porphyrio 

ANDORRA FRANS 
5io'09 Kunsüaing 40 jaar 
€ 0 5 1 Vrouw met takkenbos 
en bergen 

^MUiiverMn UK 
dei Cetde de les Arts 
1 de les LIcircs 

,1 

ANDORRA SPAANS 
2i i  '09. Kerst 
€ o 32 De Drie Koningen met 
muziekinstrumenten 

BOSNIË HERZEGOVINA 
(Kroatische Federatie) 
4io'og. Franciscaner Orde 
850 jaar 
Tweemaal i  KM (samen
hangend) Koord van pij, 
kerk Beide zegels met 
beeldmerk orde 
gio 'og. Volkenkundige 
schat 
o 70 Km Kist met houtsnij
werk 

MHBKEGOVWAmKMajAnOSNE »ERCE4K1VWE } 

.070 

^ ATHOS (Heilige berg) 
J ii5'og. Dagelijkse tafere
"-• len, I 
II! € 0 5 7 , 0 7 0 , 0 8 5 , 2 4 2 , 3 
= Resp monnik met houten 
— plank en hamer, bibliotheca
u ris, hoofdmonnik, graveur, 
5 monnik met lastdier 
^ i26 '09 Dagelijkse tafere

len, II 

BULGARIJE 
i5 io 'og. Diplomatieke 
betrekkingen met Italië 130 
jaar Gezamenlijke uitgave 
met Italië 
Blok I  L Brief met pen en 
linten m nationale kleuren 
van beide landen Op rand 
Nationaal monument van 
Victor Emanuel II m Rome en 
Koninklijk paleis in Sofia 

M A € 0 5 7 , 0 7 0 , 1  , 1 8 5 , 3 3 0 
¥ ¥ ¥ Resp kleermaker, keuken, 

boekbinder, planten water 
geven wandelen op paden 

CYPRUS TURKS 
i4g 'og. Reptielen 
o 80,1 50 NTL Agama Stel
lio, Bufo viridis 

Miranda (17501816) 
€ o 85 Landkaart Venezuela 
met Parijse Are de Trioraphe 
en portretten van 
Venezolaanse militair en 
revolutionair 

JH^ Kinn tOm conuuiiiyfii 

DUITSLAND 
i2ii'og. 250ste Geboor
tedag Friedrich von Schiller 
(17591805) 
€ I 45 Tekstregel 'Die Kunst 
ist eine Tochter der Freiheit' 
met silhouet van toneel
schrijver, filosoof en dichter 
Von Schiller 
iz i i  'og. looste Geboorte
dag Marion Grafin Donhoff 
(19092002) 
€ 0 55 Portret publiciste en 
hoofdredacteur van Die Zeit 
met necrologie 

gii 'og. Serie 'Europese 
hoofdsteden', Lissabon 
Velletje met viermaal € o 56 
Klooster van Jeronimos, 
Toren van Belem, Monument 
van de Ontdekkingen, Bairro 
Alto (bovenstad) met tram 
Op rand zeilschip, Santa 
Justahft, Kasteel van St 
George en tegelwerk 

izi i 'og. Kerst 
€ 0 4 5 , 0 5 5 Resp Geboorte 
van Christus, aanbidding 
door de Drie Koningen 

gii 'og. De kleuren van 
Marianne 
Velletje met € o 01, o 05, 
0 10, o 73, o 85, o 90,1 , 
1 30,1 35, 2 22, driemaal 
'TVP' en sierveld Marianne 
op verschillende achter
grondldeuren 

ESTLAND 
22io'o9. Angla molen 
5 50 kr (€ o 35) Houten 
windmolen 
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Sii'og. Klassieke architec
tuur 
5 50 kr Vakantie en confe
rentiecentrum in Saku 

FINLAND 
6ii 'og. Kerst 
€ o 60, o 60 (samenhangend), 
I KI Resp kerstkrans met 
ballen, meisje met mand en 
appelen, amarylhsbloemen 

gii'og. Beste wensen 
Veertienmaal 'Lettre Prio
ritaire 20g' Verschillende 
afbeeldingen 
gii 'og. Schilderijen van 
Auguste Renoir (18411919) 
Velletje m e t € o 85, i 35 
Resp 'Meneer en mevrouw 
Bernheim de Villers', 'Ga
brielle in het roze' 

SUOSigF%IAND 

FRANKRIJK 
gii'og. Gezamenlijke uitga
ve met Venezuela, Francisco 

gii 'og. Postconferentie 
Euromed* 
Zegel gemeld in 6/443 m^t 
als uitgiftedatum 255'o9 
IS uitgegeven op gii 'og 
in verband met uitstel van 
conferentie 

l ö n  'og . Helikopterschip 
'Jeanne d'Arc' 
Tweemaal € o 56, Schip en 
wereldkaart, marineperso
neel 

GIBRALTAR 
2ii 'og. 20oste Geboortedag 
Charles Darwin (18091882) 
10,42, 44P , £ 2 , blok 
£ 2 42 Verschillende portret
ten van natuurkundige en 
bioloog met boeken en resp 
zeilschip Beagle en vogels 
afbeeldingen van natuur
lijke selectie, paard en duif 
kalkoen, detail van huis met 
op rand jeugdfoto's, deel 
landkaart NoordAmerika 
bomen in landschap en 
indianen Alle zegels met 
handtekening Darwin 

19 
GROOTBRITTANNIÉ 
7i'io. Platenhoezen 
Tienmaal ' is t ' Hoezen van 
langspeelplaten van resp 
Pink Floyd 'The Division 
Bell' met twee hoofden, 
Coldplay 'A Rush of Blood 
to the Head' met deel van 
hoofd. Blur 'Parklife met 
hazewindhonden. New 
Order 'Power Corruption 
and lies' met bloemen, The 
Rolling Stones 'Let it Bleed' 
met taart en grammofoon 
kop, The Clash 'London 
Calling' met man en stok, 
MikeOldfield 'Tubular Bells' 
met paperclip. Led Zeppelin 
'Led Zeppelin IV' met man 
en takkenbos op rug, Primal 
Scream 'Screamadehca' met 
zonnegezicht, David Bowie 
'The Rise and Fall of Ziggy 
Stardust and the Spiders 
from Mars' met straatbeeld 

GUERNSEY 
i6g'og. Zee van Guernsey, 
II 
36 ,43 , 51 (Sepac*), 54, 56, 
77 p Verschillende land
schappen en zeegezichten op 
Guernsey 
29io'og. Kerst 
Zesmaal 31, 36, 43, 51, 54, 
56,77 p Verschillende ker
ken op Guernsey 



HONGARIJE 
iSio'og. 2ooste Geboorte
dag Louis Braille (1809
1852). 
200 Ft. Tekst 'Braille 200' 
ook in brailletekens. 

■:mmm 
; Magyarorszag 
i5io'o9. Kerst. 
75,100 Ft. Resp. schilderij 
van Masa Feszty (1895
1979) met Maria en Kind, 
tekeningen van voorwerpen 
die verband houden met de 
kerstdagen: ster, schaats, 
hobbelpaard, kerstboom, 
kaars, auto, viool, huisje, 
pakje, maan, beer, koekje en 
snoepje. 
i6io'o9. Diplomatieke 
betrekkingen met Japan. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Japan. 
Velletje met zesmaal 260 Ft. 
Hongarije: gedecoreerde fles, 
borduurwerk, Elizabethbrug 
in Boedapest, Japan: theepot, 
kimonodessin, berg Fuji. 
Op rand kimonodessin met 
kraanvogelmotief. 

lERtAND 
löio'og. Serie 'fauna en 
flora', libelles. 
Tweemaal 55 (samenhan
gend), 82 c; blok 95 c. Resp. 
Coenagrion lunulatum, 
Libellula quadrimaculata, 
Calopteryx splendens; Pyr
rhosoma nymphula. 

e^v>e 

öii'og. Kerst. 
55, 82 c. (samenhangend); 
55 c. (in boekje). Resp. Maria 
en Jezus met ezel en os, aan
kondiging van de geboorte 
met Maria en engel Gabriel; 
Madonna en Kind. 

ITALIË 
igio'og. Nationale Opera 
van ZuidItalië. 
€ 0.60. Portretten van oprich
ters pater Giovanni Semeria 
(1867193:) en pater Gio
vanni Minozzi (18841959) 
met gebouw en publiek. 
ziio'og. Dag van de postze
gel 2009. 
€ 0.60. Tekening met school, 
leerling, appelboom en hart 
omgeven door rand met 
brieven. 

ITALIË €0.*0 

2iio'og. Internationaal 
filatelistisch festival 'Italia 
2009'. Gezamenlijke uitgave 
met San Marino 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'. 
22io'og. Diplomatieke be
trekkingen met Bulgarije 130 
jaar. Gezamenlijke uitgave 
met Bulgarije. 
Blok € 0.65. Briefen pen met 
linten in nationale kleuren 
van beide landen. Op rand 
Nationaal monument van 
Victor Emanuel II in Rome en 
Koninklijk paleis in Sofia. 
22io'og. Internationaal 
filatelistisch festival 'Italia 
2009'. Dag van de Sport. 
Driemaal! 0.60. Wielrenner 
Gino Bartali (19142000) en 
toeschouwers, voetballer Va
lentino Mazzola (19:41994) 
en stadion, coureur Michelle 
Alboreto (19562001) met 
Ferrari Fi 156/85 op circuit 
met racewagens. Alle zegels 
met beeldmerk evenement. 

ijio'og. Internationaal 
filatelistisch festival 'Italia 
20og'. Dag van de Muziek. 
€ 0.65,1., 1.50. Portretten 
van resp. zanger Luciano 
Pavarotti (19352007), zanger 
Mino Reitano (19442009), 
componist Nino FLota (igii
1979) met muziekpartituur. 
Alle zegels met beeldmerk 
evenement. 
23io'o9. Internationaal 
filatelistisch festival 'Italia 
2009'. Dag van het Verza
melen. 
Velletje met driemaal € i.. 
Stripfiguren: Cocco Bill op 
paard, personages uit Diabo
lik, Lupo Alberto. Alle zegels 
met beeldmerk evenement. 
23io'og. Kerst. 
Tweemaal € 0.60. Schilderij 
'De Aanbidding door de 
Herders' van Domenica Piola 
(16271703), kerstversiering: 
kerstbal, maan, sterren en 
hulsttakjes. 

25io'o9. Internationaal 
filatelistisch festival 'Italia 
20og'. Dag van Europa. 
Velletje met vijfmaal € 0.65 
(met sierveld in boelqe). 
Romaanse architectuur resp. 
Pont du Gard (Frankrijk), 
Muur van Hadrianus 
(GrootBrittanniè), Odeon 
van Patrasso (Griekenland), 
Zwarte Poort van Trier 
(Duitsland), Aquaduct van 
Segovia (Spanje). Op sierveld 
euroteken. Alle zegels met 
beeldmerk evenement. 
joio'og. Italiaanse mees
ters uit de twintigste eeuw. 
€ 0.60, 0.65, 0.85. Resp. 

beeldhouwwerk 'Guantana
mera' van Giacomo Manzü 
(igo8i999), schilderij 
'Danza dell'Orso' van Gino 
Severini (18831966), schil
derij 'Donna e Ambiente' 
van Federico De Pistotis 
(18981975). 

3iio'o9. Serie 'Posta 
Italiana'. 
€ 3.30. Envelop met banieren 
in Italiaanse kleuren. 

LETLAND 
2iio'og. Fauna in Ledand. 
0.35, 0.98 Lvl. Resp. Canis 
lupus, Lepus europaeus. 

LITOUWEN 
loio'og. Fauna en flora in 
het weiland. 
Tweemaal 1.55 Lt. (samen
hangend). Gras met resp. 
vlinder (Papilio machaon), 
bloemen (Gentiana pneumo
nanthe). 

24io'og. Werelderfgoed, 
Geodetische boog van Struve. 
Tweemaal 2. Lt. Resp. 
Portret astronoom Friedrich 
Georg Wilhelm von Struve 
(17931864) met landkaart 
waarop traject van boog 
(HammerfestNoorwegen tot 
IsmailOekraine), meetpunt 
in Meskonys (Litouwen). 

MACEDONIË. 
g5'og. Macedonië in Euro
pese Unie. 
to, 60 den. Resp. Vlaggen 
van Macedonië en Tsjechië 
met gebouwen en Europese 
sterrenring, Pippi Langkous 
met bloemen en Zweedse 
vlag. 

56'og. Grotten. 
12 den. Vrelogrot. 
i66'og. Wetenschap en 
ontdekkingen. 
Tweemaal 18 den. Portret 
Charles Darwin (18081882) 
en aftjeelding 'van aap tot 
mens', portret Louis Braille 
en brailletekens. 

246'og. Schepen. 
Tweemaal 18 den. Veerboot 
GalebOhrid, boeg van schip. 
i88'09. Honderd jaar voet
bal in Macedonië. 
18 den. Voetballer, vlag en 
ballen met wapen van organi
satie. 

maccdonia 
19092009 

JMAKEAOHUJA 

MOLDAVIË 
ioi2'o8. Zestig jaar Univer
sele Rechten van de Mens. 
4.50 L. Handen met boek en 
beeldmerk. 
iio'og. Huizen. 
r.20, 4.50, 7. L. Huizen 
in resp. Bricemi, Comrat, 
Orhei. 

gio'og. Druiven. 
4.50 L. Tros blauwe druiven 
aan wingerdtak. 

MONACO 
4i2'o9. Derde internatio
nale kattententoonstelling 
2010 . 
€ 0.56. Bengaalse kat Jungle
whisper Elia. 

4i2'09. 50ste Geboortedag 
Ayrton Senna (19601994). 
€ 0.73. Portret Braziliaanse 
autocoureur met racewagen 
en circuit. 
4i2'og. looste Geboortedag 
Jean Anouilh (igio1987). 
€ 0.73. Portretten Franse 
schrijver en toneelschrijver. 

4i2'og. 170ste Geboortedag 
Auguste Rodin (i840igi7). 
€ 0.85. Portret Franse beeld
houwer met beeldhouwwerk 
'De Kus'. 
412'og. 80ste Geboortedag 
Grace Kelly (19291982). 
€ 0.89. Portret Amerikaanse 
filmster en prinses van Mo
naco met filmprijs Oscar. 

4i2'og. 150ste Geboortedag 
Gustav Mahler (18601911). 
€ 0.90. Portret Oostenrijkse 
componist. 
4i2'og. 170ste Geboortedag 
Claude Monet 18401926). 
€ 1.30. Schilderij van Franse 
schilder, titel 'Monte Carlo 
gezien vanaf Roquebrune'. 

4i2'og. Grote Prijs van 
Ascat*. 
€ 1.35. Naam en beeldmerk 
organisatie met deel Ameri
kaans zegel Yvert 3. 

4i2'og. Naakt in de kunst. 
€ 1.60. Schilderij 'De 
Geboorte van Venus' van Wil
liam Borgereau (18251905). 
4i2'o9.150ste Geboortedag 
Anton Pavlovitch Tsjechov 
(18601904). 
€ 1.67. Portret Russische 
toneelschrijver en schrijver 
met scènes uit zijn toneel
stukken 'Drie gezusters', 'De 
kersenboomgaard' en 'De 
zeemeeuw'. 
4i2'og. 2iste Olympische 
Winterspelen 2010 m Van
couver. 
Tweemaal € 0.90 (samenhan
gend). Skiër, snowboarder 
en kunstrijdster. Beide zegels 
met beeldmerk Spelen. 

4i2'o9. Automobielclub 
van Monaco 120 jaar. 
Velletje met€ 1.30,1.70. 
Resp. Sportwagen, racewa
gen. Op rand kantoor van 
organisatie met beeldmerk. 
4i2'og. Postzegeltentoon
stelling Monacophil 2009. 
Blok € 4.. Portret Albert II, 
vorst van Monaco. Op rand 
staatswapen en gezicht op 
Monaco en zee. 

NOORWEGEN 
8io'og. Noorse blindenas
sociatie. 
8. kr. Man met stok en 
blindengeleidehond. 



NORGE 8°» 

OEKRAÏNE 
zgg'og. Nationaal Wildpark 
Gorgany. 
Velletje met viermaal 1.50 Hr. 
Auerhoen (Tetrao urogallus), 
valkruid (Arnica montana), 
wilde kat (Felis silvestrus). 
Alpenden, (Pinus cembra). 
Op rand doorlopend beeld 
met bergen en denappels. 
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OOSTENRIJK 
2iii'og. Esslmuseum tien 
jaar. 
€ 0.55 Modern schilderij met 
mensfiguur en vlammen. 

10 JAHRE ESSL MUSEUM 

n 
24ii'og. 20oste Geboorte
dag Charles Darwin (1808
1882). 
Velletje met driemaal € 0.55 
(doorlopend beeld). Aap met 
boek, kind en vergrootglas, 
aap. Op rand vele diersoor
ten. 

POLEN 
igio'og. 25 ste Sterfdag 
Jerzy Popieluszko (ig47
1984). 
1.55 Zl. Portret geestelijke en 
anticommunist. 

PORTUGAL 
2io'og. Onze zintuigen. 
€ 0.32, 0.68, 0.80,1.. 2.; 
blok € 2.50. Resp. kopje 
koffie, ijsje, bril, tube verf, 
vijl; portret Louis Braille 
(18091852). 
5io'og. Bekende vrouwen. 
€ 0.32, 0.32, 0.57, 0.68, 0.80, 
I.; velletje met tweemaal 
€ 1.15. Resp. lerares en 
schrijfster Maria Veleda 
(i87iig55), gynaecologe en 
feministe Adelaide Cabete 
(i867ig35), schrijfster van 
kinderboeken Ana de 

Castro Osório (i872ig35), 
romanschrijfster Angelina 
Vidal (18531917), medicus 
Carolina Beatriz Angelo 
(18771911), romanschrijf
ster Carolina Michaelis de 
Vasconcelos (18511925); 
journaliste Virginia Que
resma (18821973), schrijf
ster Emilia de Sousa Costa 
(i877ig5g). 
gio'og. Schoolpostzegels, 
kindertekeningen. 
€ 0.32, 0.47, 0.68, Poppetjes 
en bloemen, afvalbakken, 
ideeënbus en afvalbakken. 

2iio'og. Kerst. 
€ 0.32, 0.47, 0.68, 0.80; blok 
met € 0.50,1.. Kerstman 
met resp. harten, brieven, 
kerstboom, eland; kerstsok, 
hobbelpaard. 

ROEMENIË 
5io'og. Internationale anti
gewelddag. 
3. L. Duif met olijftak, men
sengezicht, bloemmotieven 
en paraplu met druppels. 

i3io'og. GasbedrijfTrans
gaz35Jaar. 
5. L. Aanleg gasleiding met 
beeldmerk onderneming. 

TRANSGAZ 

RUSLAND 
23g'og. Historische regio
nale hoofdbedekkingen. 
Viermaal g. r. Hoofdbe
dekkingen uit: Moskou 
(midden negentiende eeuw), 
Nizhegorodskiy (midden 
negentiende eeuw), Yaroslavi 
(midden negentiende eeuw), 
Tver (tweede helft negen
tiende eeuw). 
Ook velletje met tweemaal 
serie en siervelden met tekst 
en decoraties. 
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iio'og. Frankeerzegels, 
burchten en paleizen. 
I., 1.50, 2., 2.50, 3., 4., 
5., 6., 10., 25., 50., 100.
(zelfklevend). Burchten en 
paleizen in resp. Astrakan, 
Zaraisk, Kazan, Kolomna, 
Rostov, Nizhny, Novgorod, 
Pskov, Moskou, Ryazan, 
Tobolsk, Tula. Ook velletje 
met de twaalf zegels. 
7io'og. Wereldvoedselpro
gramma UNO*. 
10 r. (ruitvorm). Embleem 
WFP*. 
i4io'og. 200ste Geboorte
dag V.l. Istomin. 
10 r. Portret admiraal met 
strijdtoneel, scheepszeil en 
vlag. 

22io'og. Verkeersveilig
heid, 
g r. Beschadigd verkeersbord 
en bandenspoor. 

SERVIË. 
gio'og. Wereldkampioen
schappen zwemmen 200g. 
46., 46., 50.. Ndin. 
Resp. kampioene 200 m. 
schoolslag Nada HigI (1987), 
zwemmer Milorad Cavic 
(1984), Servisch waterpo
loteam wereldkampioen. 
Alle zegels met beeldmerk 
Servische zwemfederatie en 
medaille. 

23io'og. Dag van de 
postzegel, 100 jaar Michel
catalogus. 
46. Ndin. Portret grondleg
ger catalogus Hugo Michel 
(i872ig44) met antiek 
exemplaar waarop zeilschip. 

SLOWAKIJE 
23io'og. Natuurbescher
ming. 
Tweemaal € i.io. Vuur
salamander (Salamandra 
salamandra), Europese 
moerasschildpad (Ernys 
orbicularis). 

iiii'og. Kerst. 
€ 0.40. Kindertekening: kind 
op schaatsen. 

SPANJE 
6ii'og. Jeugdpostzegelten
toonstelling JUVENIA 200g. 
€ 0.3g Speelgoedvliegtuig, 
standbeeld en beeldmerk 
gelegenheid. 

TSJECHIË 
i4io'o9. Barbora Marketa 
Eliasova (i874ig57). 
14. Kc. Portret wereldrei
zigster en Japankenner in 
Japanse kledij met berg Fuji 
in Tsjechische kleuren. 
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Hio'og. Historische 
kachels. 
10., 14. Kc. Kachels met 
ornamenten in resp. Bie
dermeierstijl (ca. 1835) en 
Empirestijl (ca. 1810). 
i4io'o9. Volkslied. 
10. Kc. Leeuw met notenbalk 
en tekstregel 'Waar is mijn 
thuis'. 

4ii'09. Kerst. 
10. Kc. Kerstklok met 
sneeuw, huis, vallende ster, 
kerstboom en mistletoe met 
lint. 
4ii'og. Kunstwerken op 
postzegels. 
24., 26. Kc.; blok 34 Kc. 
Schilderijen resp. met brug 
en huizen van Alfred Sisley 
(i83gi8g9), met bomen van 
Alfred Justitz (i879ig34); 
met paard en mensen van 
Frantisek Zenisek (184g
igi6) met doorlopend beeld 
op rand. 
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ALFRED (USTfTZ (1879 I9Vt) 

4ii'09. Herdenking 
studentenopstanden in ig3g 
en ig8g. 
14. Kc. Datum 17.ii en 
jaartallen ig3g en igSg. 

TURKIJE 
gio'og. Gezamenlijke 
uitgave met BosniëHerze
govina. 
o.go NTL. Gazi Husrevmos
kee in Sarajevo (Bosnië) en 
Selimiyemoskee in Edirne 
(Turkije). 

TÜRKlYE CUMHURiVETl 

% 

20io'o9. Voorbeeld voor de 
mensen. 
0.75 NTL. Portret diplomaat 
en staatsman Namik Kemal 
Yolga (19142001) met han
den en mensen. Yolga redde 
in tweede wereldoorlog vele 
joodse mensen. 

WITRUSLAND 
loio'og. Stad Chechersk 
850 jaar. 
'B'. Gemeentehuis. 
ijio'og. goste Geboortedag 
G.K. Makarova {igigigg3). 
800 r. Portret actrice. 
löio'og. Telegraafverbin
ding MinskBabuysk 150 jaar. 
1.380 r. Telegraaftoestel en 
gebouwen. 

ZWEDEN 
igii'og. Kerst. 
Viermaal 'Julpost' (in 
boekje), 'Julpost'fop rol). 
Verschillende kerstpakketjes, 
lakzegel. 

igii'og. Dieren in de 
sneeuw. 
Driemaal 12 kr. (in boekje). 
Sneeuwhoen (Lagopus 
muta), hermelijn (Mustela 
erminea), sneeuwhaas (Le
pus timidus). 

ZWITSERLAND 
gio'og. Dienstzegel UPU*. 
180 c. Met landnaam HEL
VETIA: portret beeldhouwer 
René de Saint Marceaux 
(i845igi5) met sculp
tuur UPU. Dit zegel is ook 
uitgegeven in waarde € 0.70 
met als landenaanduiding 
FRANCESUISSE. 
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20ii'og. Kerst. 
85,100,130 c. Ster met 
resp. kerstmuts, kerstboom, 
kerstcadeau. 



loii'og. Pro Juventute. 
85+40, 85+40,100+50, 
100+50 c. Resp. ouderpaar 
met kinderen, boomtak en 
lezend kind met spelende 
kinderen, denkende mensen 
met tekst en getal, kinderen 
met postzegels. 

20ii'o9. Paralympische 
Spelen 2010 in Vancouver. 
100,130 c. Resp. bobslee, 
alpineskiën. 
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Paralympic Games Vancouver 2010 
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20ii'og. Dag van de post
zegel. 
Blok 85 c. Vogel met kasteel. 
Oprand kasteel van Bulle 
(Griivère). 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
loio'og. Zorg voor oude
ren. 
15. Dh. Vrouw met oude 
man. 

ARUBA 
3o9'og. Dolfijnen. 
125, 200, 300, 325 c. Resp. 
Stenella fiontalis. Steno bre
danensis, Stenella frontalis, 
Steno bredanensis. 

ASCENSION 
igii'og. 200ste Geboorte
dag Charles Darwin (1809
1882). 
35, 40, 50 p., £ 2.. Portret
ten van natuurkundige 
en bioloog met resp. vink 
(Camarhynchus pallidus), 
zeeleguaan (Amblyrhynchus 
cristatus), schildpad (Geo
chelone nigra) en aalscholver 
(Phalacrocorax harrisi), 
pinguïn (Spheniscus mendi
culus) en zeilschip. 

^ B | 
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AUSTRALIË 
2ii'og. Kerst. 
50 c, $ 1.25. Resp. Maria en 
kindje Jezus, de Drie Wijzen 
uit het oosten. Ook velletje 
met beide zegels. 

zii'og. Vrolijk kerstfeest. 
Vijfmaal 50 c. (samenhan
gend). Kerstster met kaarsen, 
versierde kerstboom, kerst
muts met pakje, kerstbel 
met ballen, kerstsok met 
zuurstokken. Ook velletje 
met tweemaal vijf zegels 
(zelfklevend) 

BHUTAN 
iSg'og. Textiel. 
Velletje met viermaal 20 nu. 
Verschillende traditionele 
weefpatronen. Op rand weef
ster en weefgetouw. 

BOTSWANA 
Okt. zoog. Kinderen van 
Botswana. 
i.io, 2.60,4.10,4.90 p. 
Resp. opvoeding: lezende 
kinderen, volksgezondheid: 
vrouw met kind dat handen 
wast, inenting: kind krijgt 
medicijn, wezenzorg: vrouw 
en kinderen. 

BRAZILIË 
2g8'og. Persoonlijke zegels 
staat Sao Paulo. 
Twaalfmaal '1° Porte 
Carta Comercial' (zegel 
met aanhangsel waarop 
kaart van staat en vlag met 
staatswapen of ruimte voor 
persoonlijke illustratie). 
Gemeentelijke markt, 
gebouw Altina Arantes, Sé
kathedraal, loinstmuseum, 
gedenkteken LatijnsAmeri
ka, brug, college 'Sociëteit 
van Jezus', Paulistaavenue, 
universiteitsmuseum van 
Ipiranga, Luzspoorwegsta
tion, Santa Ifigêniaviaduct, 
postkantoor. 

23g'og. Federaal net voor 
professioneel en technisch 
onderwijs 100 jaar. 
'Carta Comercial 1° Porte'. 
Landkaart Brazilië met sm
denten en cijfer 100. 

jio'og. Postzegeltentoon
stelling BirdPex 6 (Ant
werpen) en Lubrapex 2009 
(Portugal), vogels. 
Velletje met zesmaal R$ i.. 
Paroaria coronata, Rupicola 
rupicola. Tangara cyancep
hala, Amblyramphus holose
riceus, Chlorophonia cyanea, 
Porphyrospiza caerulescens. 
Op rand beeldmerken ten
toonstellingen en nest met 
eieren. 

7io'og. Diplomatieke be
trekkingen met Frankrijk. 
Velletje met tweemaal 
R$ 2.20. Portret Franse 
architect Le Corbusier (1887
1965), hoofd van indiaan. 
Op rand gebouw, portret van 
antropoloog Claude Lévi
Strauss (1908) en volkskunst. 
gio'og. Postale producten 
en diensten. 
'Carta Comercial 1° Porte', 
'Carta Näo Comercial 1° 
Porte'. Resp. Tas (Malote) 
met handen, motorkoerier 
van Sedex. 

tirtaComercial1°Pi 

Öia adia na sua empresa 

i2io'o9. Voetbalvereniging 
Coribita 100 jaar. 
R$ 1.05. Deel van clubvlag 
met beeldmerk vereniging. 
30io'o9. Vijftig jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met ZuidKorea, bruggen. 
Gezamenlijke uitgave met 
ZuidKorea. 
Tweemaal R$ 1.05 (samen
hangend). Incheonbrug 
(ZuidKorea), Octario Frias 
de Oliverabrug (Brazilië). 

5ii'o9. Diplomatieke be
trekkingen met Hongkong. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Hongkong, voetbal. 
Viermaal RS$ 1.05. (samen
hangend). Voetballers in 
tenues van beide landen met 

op achtergrond tweemaal 
Braziliaanse vlag en twee
maal vlag van Hongkong. 

BURUNDI 
67'og. Uilen. 
860, i.oio, 1.030, i.ioo F. 
Verschillende uilen. Ook vel
letje met de vier zegels. 
87'og. Roofvogels. 
200,295,505,515,555,590, 
710, 730, 810 F. Verschillende 
roofvogels. Ook velletje met 
de negen zegels. 
237'o9. Vlinders. 
Negenmaal 500 F. Verschil
lende vlinders. Ook velletje 
met de negen zegels. 

CANADA 
igio'og. Herdenking geval
lenen. 
'P'. Detail oorlogsmonument 
in Ottawa met klaproos en 
'V' van Victory. 

CANADA 

2ii'og. Kerst. 
'P'. ICerstboom en sneeuw
vlokken. 
2ii'og. Kerst. 
'P'(54C.), 98 c., $1.65; vel
letje met tweemaal 'P', 98 c , 
$ 1.65. Resp. Madonna en 
Kind, 'Wijze man', herder 
met lammetje; Madonna en 
Kind, kindje Jezus, 'Wijze 
man', herder met lammetje. 

CHILI 
i4io'09. Onderlinge Verze
keringsmaatschappij 90 jaar. 
Tweemaal $ 90 (samenhan
gend met sierveld). Voor
malige vestiging, nieuwe 
vestiging. 
i5io'09. 200 jaar Repu
bliek, kindertekeningen. 
Tweemaal $ 310. Bergen en 
ster, huizen. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
26g'og. Kanaal van Beijing 
naar Hangzhou. 
Zesmaal 120 y.; blok 600 y. 
Beelden van kanaal met resp. 
pagode, Tianhoutempel en 
schepen, raadhuis van Shans
han, Qingjiangwaterpoort, 
Wenfengpagode, Gongchen
brug; kanaal met brug. 

iio'og. Volksrepubliek 
China 60 jaar. 
Viermaal 120 y.; blok 600 y. 
Resp. ceremonie met mensen 
en paleis, grote parade, 
symbolische afbeelding van 
'terugkeer' Hongkong en 
Macau met vlag. Olympische 
Spelen: vlam en beeldmerk; 
vlag. Ook velletje met twee
maal de vier zegels van 120 y. 
iio'og. Nationale parade. 
Viermaal 120 y. Saluerende 
en paraderende militai
ren (infanterie), tanks en 
transportwagen (artillerie), 
verschillende voertuigen 
(marine), vliegtuigen en 
militairen (luchtmacht). Ook 
velletje met tweemaal de vier 
zegels. 

gio'og. Gelukkig Nieuw
jaar. 
120 Y. (ruitvorm). Chinese 
lettertekens. 

CHRISTMASEILAND 
2ii'og. Kerst. 
$ 1.25. Fregatvogel (Fregata 
andrewsi) als kerstman met 
pakjes. Ook boekje met tien 
zelfklevende zegels. 

COLOMBIA 
ig'og. 150 jaar Colombi
aanse postzegels. 
Velletje met zesmaal $ 4.000; 
blok $ 10.000. Zegelopzegel 
uitgifte 1859 resp. Yvert i 
(21/2 c) , Yvert 2A (5 c) , Yvert 
4 (10 c) , Yvert 5 (20 c), Yvert 
6 ($ i), tekstzegel: 150 aflos 
sellos postales de Colombia; 
namen vooraanstaande Co
lombiaanse filatelisten. 

CUBA 
i6io'o8. Gezamenlijke 
uitgifte met Iran, verdrag 
van Ramsas over waterrijke 
gebieden met vogels. 
Tweemaal 75 c. (samen
hangend met tussenvel). 
Cuba: Cyanolimnas cerverai 
(Zapataral) en Nymphaea 
amplia (waterlelie) met 
landkaart, Iran: Nelumbo 
nucifera (lotus) en Porphyrie 
porphyrio (purperkoet) met 
landkaart. Op tussenveld: 
vlaggen van beide landen. 
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20-io-'o8. Cubaanse litera
tuur 400 jaar. 
15, 75 c , 2.05 P. Resp. 
embleem op pagina, slakken, 
witte ster op rode driehoek. 
28-io-'o8. Nationaal Ballet 
60 jaar. 
10,15, 65, 75, 85 c ; Blok 
I.- P. Dansscènes uit resp. 
Zwanenmeer, Giselle, 
Coppelia, Romeo en Juliet, 
Notenkraker, Schone slaap
ster; ballerina met op rand 
dansers en danseressen. 
2008. Vilma Espin Guillos 
(1930-2007). 
65 c. Foto van echtgenote van 
plaatsvervangend president 
Raul Castro. 
2008. lOoste Geboortedag 
Joseito Fernandez (1908-
1979)-
65 c. Musicus met gitaar. 
2008.175ste Geboortedag 
Carlos J. Finlay (1833-1915). 
65 c. Portret Cubaanse 
fysicus en onderzoeker naar 
gele koorts. 
2008. 20oste Geboortedag 
José Raul Capablanca (1888-
1942). 
1.05, 2.05 P. Resp. als scha
ker, portret van schaakle-
gende. 

2008. Honden. 
10,15,40, 65, 85, 90 c ; Blok 
I.- P. Resp. Napolitaanse 
mastifF, golden retriever, 
rottweiler, Sheüand scha
penhond, chow chow, boxer; 
chihuahua. 
2008. Nationale dierentuin. 
5,10,15, 30, 40 c , 2.05 P.; 
blok I.- P. Resp. Panthera 
leo (leeuw), Ailurus fulgens 
(rode panda), Cacatua gale-
rita (grote geelkuifkakatoe), 
Crocodylus rhombifer (Cu
baanse krokodil), Phoenicop-
terus ruber (rode flamingo), 
Equus burchelli (steppeze
bra); Loxodonta africana 
(savanneolifant). 

KWi 

2008. 8oste Geboortedag 
Che Guevarra (1928-1967). 
65. 75. 85 c , 1.50 P. Revo
lutionair en guerriUaleider 
resp. als kind met moeder, 
als jongen, als jongeman op 
fiets, op vlot met sigaar. Ook 
velletje met de vier zegels. 
2-2-'o9. Santa Maria 495 jaar. 
90 c. Dorpsgezicht. 
26-3-'09. Staatsveiligheid. 
65 c. Vlag met uniform en 
geweer. 
28-4-'09. Huis van de Ame-
rika's 50 jaar. 
3. P. Portret en actiefoto 
revolutiestrijdster Haydee 
Santamaria Cuadrado (1922-
1980). 
28-5-'09. Instituut voor indu
striële ontwerpen 25 jaar. 

65 c. Uilen. 
6-6-'o9. Nationale Politie. 
1.05 P. Politieofficier. 
i4-6-'o9. Internetportaal For-
des (Formación y Desarollo) 
vijfjaar. 
75 c. Hoofd met cijfers en 
gebouw. 
4-8-'09. Vredeskorps 60 jaar. 
65 c. Duif en vlag. 
3i-8-'o9. Boerenmilitie 
'Magalones' 50 jaar. 
90 c. Standbeeld. 
i6-io-'o9. Toerismecongres 
Turnat* 2009, vogels. 
15,40,50,65,75,90 c.; 
blok I.- P. Resp. Colaptes 
fernandinae, Torreornis m-
expectata, Ferminia cerverai, 
Agelpius assimilis, Mellisuga 
helenae, Todus multicolor; 
Aratinga phoenicus. 

ECUADOR 
7-i-'09. Gemeentemuseum 
van Guayaquil. 
Driemaal $ 0.60. Verschillen
de afbeeldingen van museum 
door de jaren heen. 

EQUATORIAAL GUINEE 
27-3-'og. Verklaring rechten 
van kinderen 50 jaar. 
400, 500, 550, 600 F. (samen
hangend). Resp. kind drinkt 
melk, kinderen spelen met 
bal, lezende jongens, meisje 
met kleurboek. 

•S«5»W!S, 

FALKLANDEILANDEN 
lo-ii-'og. WWF*, vogels. 
27, 65, 90 p., £ i.io (samen
hangend). Viermaal Troglo
dytes cobbi. Alle zegels met 
pandabeeldmerk WWF. Ook 
velletje met de vier zegels. 

FILIPPIJNEN 
lo-g-'og. Zeekreeften. 
Viermaal 7.- P. (samenhan
gend); velletje met vier
maal 7 P. resp. Chelarctus 
aureus, Polycheles coccifer, 
Metanephrops australiensis, 
Remiarctus bertholdii; Meta
nephrops neptunus, Ibacus 
ciliates, Petrarcus brevico-
mis, Puerulus angulatus. 

rgjUPÏNAS ' .7 i HLIPINAS ,7 

PJLIPIf̂ AS f7 • nUPINAS 1.7 

GAMBIA. 
7-7-'og. Michael Jackson 
(1958-2009). 
Velletje met tweemaal 20.- en 
tweemaal 30.- D.; velletje met 
tweemaal 20 en tweemaal 
30 D. Resp. Jackson resp. 
als zanger met zwarte hoed, 
als jong artiest, tweemaal 
zelfde afbeelding op 30 D.; 
Jackson met resp. microfoon, 
witte hoed, tweemaal zelfde 
afbeelding op 30 D. 

GHANA 
2009. Staatswapen. 
I.- Cd. Wapen met ster, 
vogels, leeuw, zwaarden, 
kasteel, boom, goudmijn, 
windmolen. 

GRENADA 
2i-7-'09. 20oste Geboorte
dag Charles Darwin (1809-
1852). 
Velletje met viermaal $ 2.50. 
Portret van natuurkundige 
en bioloog met resp. vink, 
prairiewolf, ruggengraat, 
schildpad. 
2i-7-'09. 2ooste Geboor
tedag Abraham Lincoln 
(1809-1865). 
Velletje met driemaal $ 2.50. 
Foto van oud-president 
resp. tijdens burgeroorlog, 
met Maj. Gen. John A. Mc-
Clernand (1812-1900), met 
Gen. George B. McClellan 
(1826-1885). Op rand portret 
en landkaart. 

Abraharrv 
Lincolrv 

2i-7-'o9. Paus Benedictus 
XVI bezoekt Jeruzalem. 
Velletje met viermaal $ 3.-. 
Verschillende afbeeldingen 
met paus. 

GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
2i-7-'09. 200ste Geboor
tedag Abraham Lincoln 
(1809-1865). 
Velletje met viermaal $ 2.50. 
Verschillende portretten van 
oud-president Verenigde 
Staten. 

GUINEE 
5-i2-'o6. New Yorkse brand
weerlieden. 
2.000, 7.500, 20.000 F. 
(samenhangend). Brand
weerwagens met portretten 
van resp. Peter Gand, Daniel 
Nigro, Mike Kehoe. Ook 
blokken van de drie zegels 
met waarde 25.000 F. 
5-i2-'o6. Vredespolitici. 
2.000, 7.500, 20.000 F. 
(samenhangend). Resp. Paus 
Johannes Paulus II (1920-
2005), leider Indiase onaf
hankelijkheidsbeweging Ma

hatma Gandhi (1869-1948), 
oud-president Zuid-Afrika 
Nelson Mandela (1918). Ook 
blokken van de drie zegels 
met waarde 25.000 F. 
5-i2-'o6. Michael Schuma
cher (1969). 
2.000, 7.500, 20.000 F. 
(samenhangend). Driemaal 
portret en racewagen. Ook 
blokken van de drie zegels 
met waarde 25.000 F. 
5-i2-'o6. Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791). 
2.000,10.000,15.000 F. 
(samenhangend). Driemaal 
portret Oostenrijkse compo
nist. Ook blokken van de drie 
zegels met waarde 25.000 F. 
5-i2-'o6. Natuurkundigen. 
3.000,10.000,15.000 F. 
(samenhangend). Franse 
ornitholoog Francois Levail-
lant (1753-1824), Franse 
natuurkundige Georges 
Louis Leclerc (1707-1788), 
Amerikaanse natuurkundige 
en schilder James Audubon 
(1785-1851). Ook blok
ken van de drie zegels met 
waarde 25.000 F. 
5-i2-'o6. Albert Einstein 
(1879-1955). 
3.000,10.000, 15.000 F. 
(samenhangend). Driemaal 
portret Duitse fysicus. Ook 
blokken van de drie zegels 
met waarde 25.000 F. 

5-i2-'o6. Elvis Presley (1935-
1977)-
2.000, 7.500, 20.000 F. 
(samenhangend). Driemaal 
portret en met gitaar. Ook 
blokken van de drie zegels 
met waarde 25.000 F. 
5-i2-'o6. De Beatles. 
3.000,10.000,15.000 F. 
(samenhangend). Resp. 
John Lennon {1940-1980), 
George Harrison (1943-2001) 
en Ringo Starr (1940), Paul 
McCartney (1942). Ook blok
ken van de drie zegels met 
waarde 25.000 F. 
5-i2-'o6. Sporters. 
3.000,10.000,15.000 F. 
Resp. Amerikaanse tennisser 
André Agassi (1970), Russi
sche schakers Gary Kasparov 
(1963) en Wladimir Kramnik 
(1975), Chinese tafelten-
nisspelers Ma Lin (1980) en 
Wang Hao (1983). Ook blok
ken van de drie zegels met 
waarde 25.000 F. 
5-i2-'o6. Marilyn Monroe 
(1926-1962). 
Driemaal 2.000, 7.500, 
20.000 F. (samenhangend). 
Afbeeldingen van Ameri
kaanse filmster. Ook blokken 
van de negen zegels met 
waarde 25.000 F. 
5-i2-'o6. Prinses Diana 
(1961-1997). 
Tweemaal 2.000, 7.500, 
20.000 F. (samenhangend); 
tweemaal 3.000,10.000, 
15.000 F. (samenhangend). 
Afbeeldingen van Britse 
prinses. Ook blokken van 
de twaalf zegels met waarde 
25.000 F. 

5-i2-'o6. Padvindersbewe
ging 100 jaar. 
2.000, 7.500, 20.000 F. 
(samenhangend); driemaal 
3.000,10.000,15.000 F. (sa
menhangend). Padvinder en 
resp. Gigantiosaurus (dino
sauriër), Carcharodontosau-
rus (dinosauriër), Mondme
teorit Sayh al Ahaymir i6g 
(meteoriet); BulbophylUum 
schinzianum (orchidee), Bul-
bophyllum tetragonum (or
chidee), schaakfiguurpion; 
Glaucidium perlatum (uil), 
grondlegger scouting Robert 
Baden-Powell (1857-1941), 
Strix woodfordii (uil); Mars
meteoriet, Russuia amoena 
(paddestoel), Hygrophoropsis 
aurantiaca (paddestoel). Ook 
blokken van de twaalf zegels 
met waarde 25.000 F. 
i5-i2-'o6. Vervoermiddelen, 
I, railvervoer. 
Vijfmaal 2.000, 7.500, 
15.000, 20.000 F.(samenhan-
gend). Resp. stoomlocomo
tief, Mikad 141 R, Model 107, 
Model 241-A-65; Big Boy, Ca
lifornia, Amtrak 140, Union 
Pacific; Transrapid, Mao-
Zedong-locomotief, Siemens 
CRH 3, X-2000; Shinkansen, 
Elektrolocomotief 125, Sonic 
883, Shinkansen o; ICE, 
Eurostar, Alaris, Thalys. Ook 
blokken van de twintig zegels 
met waarde 25.000 F. 

GUINEE-BISSAU 
i5-3-'05. Rotary Internatio
nal 100 jaar. 
Zesmaal 500 F. (samenhan
gend); blok 3.500 F. 
i5'3''05- Brandweer. 
Zesmaal 500 F. (samenhan
gend); blok 3.500 F. Antieke 
spuitwagens. 
i5-5-'05. Robert Baden-Po
well (1857-1911) en uilen. 
Viermaal i.ooo (samenhan
gend, zilverkleurig), viermaal 
i.ooo F. (samenhangend, 
goudkleurig); blok 4.000 F. 
(zilverkleurig); blok 4.000 F. 
(goudkleurig). 
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i5"5"'05- J"'^s Verne (1828-
1905) en locomotieven. 
Viermaal i.ooo (samenhan
gend, zilverkleurig), viermaal 
i.ooo F. (samenhangend, 
goudkleurig); blok4.000 F. 
(zilverkleurig); blok4.000 F. 
(goudkleurig). 
i5"5"'°5- Jules Verne (1828-
1905) en Concorde-vliegtuig. 
Viermaal i.ooo (samenhan
gend, zilverkleurig), viermaal 
i.ooo F. (samenhangend, 
goudkleurig); blok 4.000 F. 
(zilverkleurig); blok4.000 F. 
(goudkleurig). 



i5'5''°5 Rotary Internatio
nal 100 jaar. 
Viermaal i.ooo (samenhan
gend, zilverkleurig), viermaal 
i.ooo F. (samenhangend, 
goudkleurig); blok 4.000 F. 
(zilverkleurig); blok4.000 F. 
(goudkleurig). 
i5"5"'°5 Brandweer. 
Viermaal i.ooo (samenhan
gend, zilverkleurig), viermaal 
i.ooo F. (samenhangend, 
goudkleurig); blok4.000 F. 
(zilverkleurig); blok4.000 F. 
(goudkleurig). 
i5'5''°5' Wereldkampioen
schap voetbal 2006, voetbal
lers. 
Viermaal i.ooo F. (samen
hangend, zilverkleurig), 
viermaal i.ooo F. (samen
hangend, goudkleurig); blok 
4.000 F. (zilverkleurig); blok 
4.000 F. (goudkleurig). 
i55'05. Verkiezing paus 
Benedictus XVI (1927). 
Achtmaal i.ooo F. (samen
hangend, zilverkleurig), 
achtmaal i.ooo F. (samen
hangend, goudkleurig); twee 
blokken 4.000 F. (zilverkleu
rig); twee blokken 4.000 F. 
(goudkleurig). Portretten 
paus Johannes Paulus II en 
paus Benedictus XVI (1927). 
i56'o9. Jules Verne en 
treinen. 
Zesmaal 350 (samen
hangend), zesmaal 400 
(samenhangend), zesmaal 
450 F.(samenhangend); 
blok 2.500 F.; blok 3.000 F.; 
blok 3.500 F. 
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GUYANA 
io4'og. Wereldpostzegel
tentoonstelling in China. 
Kunst van Wang Hui. 
Velletje met viermaal $ 100.. 
Verschillende schilderijen 
met bloemen en landschap
pen. Op rand beeldmerk 
tentoonstelling. 
77'o9. Elvis Presley. 
Velletje met viermaal $ 150.. 
Verschillende portretten van 
rockster. 
227'o9. Rotary Club van 
Georgetown 50 jaar. 
Velletje met viermaal $ 
80.. Jubileumtijdschrift, 
drie rolstoelsporters, man 
en jongen, mensen met 
kerstmutsen. Op alle zegels 
en rand beeldmerk Rotary en 
landkaart Guyana. 

227'o9. Ferrari. 
Velletje met viermaal $ 200.. 
Racewagens resp. 500 F2 
(1952), 500 F2 (1953), 246 
Fi(i958), 312X2(1976). 

HONDURAS 
29'o8.100 Jaar vriend
schapsbanden met Mexico. 
Velletje met 5., 10., 15., 
20., 25., 50. L. Schilderijen 

met resp. vogelafbeelding, 
getal 100, handdruk met 
kleurige banden, vlaggen van 
beide landen, handreiking, 
stuurman aan stuurwiel. 

l3Sr?ï^S3 lU •5*^mJiitm 

HONGKONG 
iio'o9. Chinese Volksrepu
bhek6ojaar. 
Velletje met $ 1.40,1.80, 
2.40, 2.50, 3., 5. (zegels 
in waaiervorm); velletje met 
tweemaal $ 10.. Resp. Plein 
van de Hemelse vrede en 
Victoria Harbour, Chinese 
vlag en beeldhouwwerk 'Fo
rever Blooming Bauhinia', 
Vogelneststadion met vogel, 
ruimtevaartuig Shenzou7, 
Hemelse tempel en verlichte 
wereldbol, Chinese muur en 
gouden draak; Plein van de 
Hemelse Vrede in Peking, Vic
toria Harbour in Hongkong. 

5ii'o9. Diplomatieke 
betrekkingen met Brazilië. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Brazilië, voetbal. 
$ 1.40, 2.40, 3., 5. (samen
hangend). Voetballers in 
tenues van beide landen met 
op achtergrond tweemaal 
Braziliaanse vlag en twee
maal vlag van Hongkong. 

INDIA 
i49'09. Heilige Kruiskerk. 
5. R. Kerk en kaarsen. 
279'og. Dushyant Kumar 
(19331975)
5.R. Portret dichter. 
iio'o9. Zeldzame dieren in 
NoordoostIndia. 
Driemaal 5. R. Rode panda 
(Ailurus fiilgens), marmerkat 
(Pardofelis marmorata), aap 
(Trachypithecus pharey). 

óio'og. Bisschop Cotton
school in Shimla 150 jaar. 
5. R. Schoolgebouw en glas
inloodraam. 
loio'og. R.K. Narayan 
(19062001). 
5. R. Portret schrijver. 
iiio'o9. Dinesh Nandini 
Dalmia. 
5. R. Portret schrijfster en 
boek. 
i2io'o9. Postvervoer. 
5. r. Vliegtuig, postzakken 
en brieven. 

i4io'og. Nationaal erfgoed, 
tempels. 
Tweemaal 5. R. Dilwara
tempelcomplex, Ranahpur
tempel. 
2iio'o9. Maharadja Gulab 
Singh (17921857). 
5. R. Portret vorst van 
Jammu en Kashmir. 
22io'o9. Dewan Misri 
Chand (19071970). 
5. R. Portret militair en 
piloot met vliegtuig. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
5io'o9. Frankeerzegels, 
flora en fauna. 
1,2,5,12,27,45,54,90 p., 
£ 1.30,1.72, 2.64, 3.02. 
Resp. vissen (Amphiprion 
binictus), vissen (Centropyge 
bicolor), bloemen (Delonix 
regia), bloemen (Ipoema 
prescaprae), bloemen 
(Suriana maritima), bloemen 
(Scaevola taccada), vogels 
(Foudia madagascariensis), 
vogels (Fregata minor), 
bomen bij Sharks Cove, 
palmbomen bij Turtle Cove, 
schildpadden (Eretmochelys 
imbricata), haaien (Negra
pionacutidens). 

IRAK 
28'o9. Al Qods (Jeruzalem), 
hoofdstad van de Arabische 
cultuur. 
250 Din; blok 750 Din (onge
tand) Tweemaal beeldmerk 
organisatie gelegenheid. 
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IRAN 
268'o9. Bescherming 
zeeschildpadden. 
Velletje met 850, i.ooo, 1.500, 
1.850 lUs. Resp. tweemaal 
Evetmochelys imbricata, 
tweemaal Chelonia midas. 

JAPAN 
8i2'o8. Wenszegels. 
Velletje met vijfmaal 50 y.; 
velletje met vijfmaal 80 y. 
(op beide velletjes een rond 
zegel). Resp. kerstman met 
ster, dansend figuur met 
klok, katten, dansende ted
dybeer met doos, kuiken en 
bloemen. Op rand snoep

goed, taart en kerstbal.; kind 
in kerstpak boeket bloemen 
met vogel, kerstman, bokaal 
met bloemen en vruch
ten. Op rand aardbeien en 
bloesem. 

23i'o9. Bezienswaardighe
den van prefectuur Okinawa. 
Velletje met tienmaal 80 y. 
Horizontaal paar met doorlo
pend beeld: Gevelversiering, 
Grote Hal van Shurijo, door
lopend paar met doorlopend 
beeld: danseressen, Poort 
van de Hoffelijkheid in 
Shuri, watertoren in Shuri, 
Shikinatuin, traditioneel 
straatje, doorlopend paar met 
doorlopend beeld: leeuwen
standbeeld, trein. Op rand 
deel van regionale landkaart 
met gebouw en trein. 

22'og. Bloemen uit prefec
turen. 
Velletje met vijfmaal 80 y 
Tokio: Prunus x Yedoensis, 
Tochigi: Rhododendron 
quinquefolium, Niigata: 
Tulipa gesneriana, Shiga: 
Rhododendron metternichii 
var. Hondoense, Nara: Pru
nus verecunda f Antiqua. 
22'o9. Reizen in prefectuur 
Okinawa. 
Velletje met tienmaal 80 y. 
Leeuwenstandbeeld, koraal
boom, viermaal aquarium, 
Nakjinkasteel, vogel (Gal
lirallus okinawae). Kaap 
Hedo, Gesashikreek met 
mangroves. 

JORDANIË 
i3'09. Klederdrachten. 
400, 500, 600, 800, i.ooo 
fils. Verschillende kleder
drachten. 

8 0 IORJ3AN 

KAAPVERDIË 
2009. 200ste Geboortedag 
Charles Darwin (18091882). 
Driemaal 60. e. (samenhan
gend met doorlopend beeld). 
Portret natuurkundige en bi
oloog met schedels, zeilschip 
'The Beagle' met schedel, 
onderzoeker met inktvis. 
Doorlopende routekaart van 
Darwins reis over drie zegels. 

KAZACHSTAN 
258'og. looste Geboorte
dag Marija Lizogub (1909
1994). 
1801. Portret schilderes. 
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5io'o9. Bijeenkomst 
Wereldtoerisme Organisatie 
in Aslana. 
140 t. Symbolische voorstel
ling. 
Sio'og. Theaterkunst in 
Kazachstan. 
Velletje met driemaal 180 
en driemaal 2301. Ballet
scènes uit 'De fontein van 
Bakchisaray', 'Zwanenmeer', 
'Giselle', 'Don Quichotte', 
TIep en Sarykyz', 'Legende 
van de liefde'. 

KIRGIZIË 
igg'og. Paarden. 
16., 42., 50., 60. s. Ver
schillende paardenrassen. 
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KOREA NOORD 
i7'09. Insecten. 
50, 80,120,140 w.; Resp. 
Vespa mandarinia, Cin
cindelajaponica, Locustra 
migratoria, Aphaenogaster 
famelica. Ook boekje met 
samenhangende zegels. 
87'og. Vijftiende sterfdag 
Kim II Sung (19121994). 

Velletje met 12, 50,70,140 w. 
Verschillende afbeeldingen 
met oudregeringsleider 
resp. tijdens vergadering, 
met vlag, met vlag tijdens 
toespraak, tijdens wandeling. 
257'og. Gezondheidszorg. 
12,150 w. Resp. verpleeg
ster en kind, ziekenhuis 
met ambulancewagens en 
medicijnen. 
277'09. Lancering satelliet 
'Kwangmyongsong No. 2'. 
Blok 120 w. Satelliet met op 
rand deel wereldbol, lanceer
installatie en schotelantenne. 
38'og. Monument van de 
Grote Overwinning in pro
vincie Hamgyong. 
Blok 120 w. Monument in 
Kim Chaek, Op rand strijdto
neel en portret legeraanvoer
der Jong MunBu. 
58'og. Traditionele muziek
instrumenten. 
12, 80,140,170 w. Resp. 
saenap (blaasinstrument), 
drum, songomghu (snaarin
strument), fluit. 



KOREA ZUID 
aj-g-'og. Rijst. 
Tweemaal 250 w. (samen
hangend). Rijstbloemen 
en rijstaren, korrels van 
verschillende rijstsoorten. 

836 

27-io'og. Koreaanse films, 
III. 
Viermaal 250 w. (samen
hangend). Scènes uit films: 
'A road to Sampo', 'Never 
forget me', 'Yalkae, a joker 
in High School', 'Chilsu and 
Mansu'. 
27-io-'o9. Derde OECD*-
Wereldforum. 
250 w. Wereldkaart met pijl. 
30-io-'og. Vijftig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Brazilië, bruggen. Gezamen
lijke uitgave met Brazilië. 
Tweemaal 250 w. (samen
hangend). Incheon-brug 
(Zuid-Korea), Octario Frias 
de Olivera-brug (Brazilië). 
i7-ii-'o9. Frankeerzegel. 
i.ooo w. Wierookbrander 
met leeuvwormig deksel. 

LIBANON 
Aug. 2009. Al Qods (Jeru
zalem), hoofdstad van de 
Arabische cultuur. 
L£i.ooo. Vlag en beeldmerk 
gelegenheid. 
Sept. 2009. Beiroet, we-
reldhoofdstad van het boek 
2009. 
L£ 750. Lezer met opengesla
gen boek. 
Sept. 2009. Franse culturele 
organisatie Mission Laique 
Fran^aise 100 jaar. 
L£ 500. Portret oprichter Pier
re Deschamps (1873-1958). 
Sept. 2009. Zesde artis
tieke- en sportevenement 
van Franstalige landen en 
bevolkingsgroepen. 
L£ i.ooo. Cederbomen en 
beeldmerk organisatie. 

LIBERIA 
2-8-'09. Prominente Libe-
rianen. 
Tweemaal $ 50.-. Portret 
Chief Domo Barwulor 
(spreker op onafhankelijk
heidsdag 2009), landsheldin 
Madam Suakorko en traditio
neel huis. 
2-8-'09. Amerikaans basket
bal 'All Stars Game 2009'. 
Twee velletjes met twaalf-
maal $ 30.-. 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 WiUiams. 
22-8-'o9. Liberiaanse presi
denten. 
$10.-, 25.-, 35.-, 45.-, 50.-, 
70.-; eenentwintigmaal 
$ 100.-; vijftienmaal $ 500.-. 
Resp. Ellen Johnson-Sirleaf 
(1938), Moses Bläh (1947), 
Charles G. Taylor (1948), 
Samuel K. Doe (1951-1990), 
William Richard Tolbert 
(1913-1980), William Tub
man (1895-1971); Daniel E. 
Howard (1861-1935), Charles 
D.B. King(i875-i96i), 
William D. Coleman (1842-
1908), Arthur Barclay (1854-
1938), Hilary R.W. Johnson 
(1837-1901), Alfred F. Russell 
(1817-1884), Tolbert, James 
Spriggs-Payne (1819-1882), 
Joseph Jenkins Roberts 
(1809-1876), Daniel Bashiel 
Warner (1815-1880), Stephan 
Allen Benson (1816-1865), 
Joseph James Cheeseman 
(1843-1896), Tubman, 
Taylor, Bläh, Doe, Anthony 
W. Gardiner, Garretson W. 
Gibson, Edward James Roye, 
Johnson Sirleaf, Spriggs-
Payne; Barclay, Benson, 
Gibson, Russell, Cheeseman, 
Coleman, King, Gardiner, 
Howard, Barclay, Roye, John
son, Roberts, Warner. 

22-8-'09. Amerikaanse presi
dent Barack Obama. 
Tweemaal $ 20.-. President 
met Amerikaanse vlag en 
handtekening, presidentieel 
zegel. 

LIBIË 
3O-5-'09. Vijfde tentoonstel
ling Telecommunicatie en 
Informatietechnologie. 
500 Dh. Landkaart Libië met 
joystick, telefoondraaikies-
schijf en geluidsgolven. 
2i-6-'09. Spelen van de 
Middellandse Zee in Pescara 
(Italië). 
500 Dh. Gestileerde sporters 
(hordeloper, waterpoloër, 
wielrenner, kajakker, kara-
teka, zwemmer, basketballer, 
voetballer) en beeldmerk van 
Libisch Olympisch Comité. 

j-S-'og. Al Qods (Jeruza
lem), hoofdstad van de 
Arabische cultuur, 
i.ooo Dh. Vlag en beeldmerk 
gelegenheid. 

IVIAAGDENEILANDEN 
Sept. 2009. Frankeerzegels, 
flora. 

5,10,30,35,45,50,70 c, 
$ I.-, 3.-. Resp. Plumeria 
alba, Clusia rosea, Erythryna 
glauca, Tabebuia pentap-
hylla, Bromelia pinguïn, 
Epidendrum ciliare, Guai-
acum officinale, Spathodea 
campanulata, Cephalocereus 
royenii. 

MACAU 
g-io-'og. Beschilderd por
selein. 
1.50, 5.- ptcs. Tweemaal 
vrouwenfiguur in traditio
nele kleding. 
29-ii-'09. Christelijke Pui 
Ching-middenschool 120 
jaar. 
1.50, 2.-, 2.50, 3.50 ptcs.; 
blok 10.- ptcs. Driemaal 
schoolgebouw, borstbeeld; 
deel schoolgebouw met 
op rand doorlopend beeld 
kinderen en fontein. Op alle 
zegels beeldmerk school. 

Tweemaal 7 Rs. (samenhan
gend). Beeldmerk, berg en 
beeldmerk. 

MALEISIË 
g-io-'og. Unicef*, rechten 
van het kind 20 jaar. 
Viermaal 30 sen (samen
hangend), I.- RM. Resp. 
recht om te spelen: kind met 
windmolentje, recht op voed
sel: drinken kind, recht op 
scholing: kind met rugzak, 
recht op bescherming: kind 
met paraplu; rennende 
kinderen met regenboog en 
brailletekens. Alle zegels met 
Unicef-embleem. 

MAROKICO 
lo-io-'og. Nationale vrou
wendag. 
3.25 Dh. Vrouwenfiguur met 
wereldbol. 
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MAURITIUS 
g-io-'og. 'Merknaam' 
Mauritius. 

MAYOTTE 
2i-9-'o9. Jasmijn. 
€ 0.56. Jasmijnbloesem. 

MEXICO 
i4-g-'og. Behoud poolgebie-
den en gletsjers**. 
$ 10.50,13.- (samenhan
gend). Besneeuwde bergtop
pen. 

i4-g-'og. 200 Jaar onafhan
kelijkheid. 
Achtmaal $ 6.50; blok $ 10.5; 
blok $ 10.50. Verschillende 
afbeeldingen. 
jo-g-'og. Bijeenkomst inter-
Amerikaanse postale en 
logistieke organisatie. 
$ 6.50. Mensen en landkaart. 

MONGOLIË 
io-g-'o8. Wilde zwijnen. 
Viermaal 800 T. (samen
hangend). Kop mannelijk 
everzwijn, vrouwelijk dier 
met jongen, vrouwtjesdier, 
paartje wilde zwijnen. 

6-4-'og. Gastvrijheid, 
i.ooo T. Begroeting van gas
ten in een yurt (traditionele 
tent voor bewoning door 
nomaden). 
io-4-'og. Wereldpostze-
geltentoonstelling 2009 in 
China. 
Tweemaal 300 T. (samenhan
gend). Ursus arctos gobien-
sis (Gobibeer), Ailuropada 
melanoleuca (Pandabeer). 

MOZAMBIQUE 
2009. Eduardo Chivambo 
Mondlane (1920-1969). 
33 mt. Portret politicus. 

NAMIBIË 
30-9-'09. Gekko's. 
'Postcard Rate', 'Registered 
Mail', $ 4.50, 5.-, 5.80. Resp. 
Ptenopis kochi, Rhoptropus 
bradfeldi, Narudasia festiva, 
Chondrodactylus angulifer 
namibensis, Pachydactylus 
bicolor. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
5-io-'o9. Slangen. 
275, 300, 340, 390, 420, 
450 c. Resp. Bothroiop-
sis bilineata, Bothriechis 
schlegelii, Agkistrodeon 
piscivorous, Erythrolamprus 
aesculapii, Athropoides 
mexicanus, Bothriechis 
nigroviridis. 

NEVIS 
2o-8-'09. Bezoek Paus Bene-
dictus XVI aan Israël. 
Tweemaal $ 3.-. Twee ver
schillende portretten paus. 
zo-S-'og. 20oste Geboor
tedag Abraham Lincoln 
(1809-1865). 
Velletje met viermaal $ 2.50. 
Verschillende afbeeldingen 
van herdenkingsmonument 
in Washington D.C. 
20-8-'09. Humoristische 
filmserie 'The three Stooges'. 
Velletje met viermaal $ 2.50. 
Verschillende afbeeldingen 
van acteurs Moe Howard, 
Larry Fine en Curly Howard. 

NICARAGUA 
27-5-'og. 30ste Sterfdag 
Victor Raul Haya de la Torre 
(i8g5-i979), Peruaans politi
cus en revolutionair. 
12.- Cd. De Ia Torre met 
Maya-tempel. 

NIEUW CALEDONIË 
7-8-'o9. Vereniging histori
sche studies 40 jaar. 
75 F. Portretten van voorma
lig bestuursleden Armand 
Weneguei (1916-1996), Marie 



Joseph Dubois (1913-1998), 
Henry Daly (1918-2007) en 
zeilschip. 

RFNOUVaii-iAUDOIdE 

NIEUW-ZEELAND 
i$-ii-'og. Sir Peter Blake 
(1948-2001). 
50 c. $ I.-, 1.80, 2.30, 2.80. 
Resp. portret zeezeiler, Blake 
tijdens Whitbread race, Blake 
met Jules Verne Trofee, Blake 
met America's Cup, Blake 
en schoener Seamaster op 
Antarctica met pinguïn. Ook 
velletje met de vijf zegels. 

NIGERIA 
4-9-'o9. Hoger Instituut 
Juridische Studies 30 jaar. 
50 N. Beeldmerk instituut. 

PERU 
9-ii-'o8. Vogels. 
Velletje met viermaal 6. S.-. 
Actitis macularia, Claucidi-
um brasilianum, Numenius 
phaeopus, Egretta caerula. 
ii-i-'og. Internationaal zon-
nefysicajaar. 
5.50 S. Planeten in baan om 
zonnegezicht. 
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PITCAIRNEILANDEN. 
2i-io-'o9. vliegtuigen. 
$ I.-, 1.50,1.80, 2.50. Resp. 
dubbeldeks watervliegtuig, 
Alouette III, Dassault Falcon 
goo, Piper Cornache 2006. 

POLYNESIË 
ii-g-'og. Vissen van Poly-
nesie. 
Viermaal 70; viermaal 100; 
viermaal 140 F. (in postze
gelboekje). Resp. Chaetodon 
lunula, Chaetodon trichrous, 
Chaetodon ornatissimus, 
Chaetodon pelewensis; Pte-
rois antennata, Myripristis 
berndti, Priacantus hamrur, 
Epinephelus polypheka-
dion; Thalassoma lutescens 
Thalassoma hardwicke, 
Polygoplites diacanthus, 
Coris gaimard. 

ló-io-'og. Schilder Paul 
Gauguin (1848-1903). 
Tweemaal 250 F. Schilderijen 
met resp. appelen 'Nature 
mortaux pommes', bloemen 
'Nature mort ä la statuette 
Maori'. 

SIERRA LEONE 
6-7-'og. Ferrari. 
Velletje met viermaal 
3.000 Le. Verschillende 
types: 312 T2 (1977), 126 C2 
(1982), 126 C3 (1983), F2007 
(2007). 

SINGAPORE 
28-io-'o9. Gezamenlijke 
uitgave met Indonesië, toe
ristische attracties, 
'ist local', 65, 80 c. $ 1.10. 
resp. Indonesië: Sing Am-
bara Raja-standbeeld op Bali, 
Singapore: Merlion-beeld 
(half vogel, half vis), Indo
nesië: miniatuurpark 'Mooi 
Indonesië' met kabelgondel, 
Singapore: vakantieoord 
Sentosa. 

g-ii-'og. Economische sa
menwerking APEC*, twintig 
jaar. 
'ist local', 80 c, $ i.io, 2.-
('ist local' en $ 2.- samen
hangend met tussenveld, 
80 c. en $ i.io samenhan
gend met tussenveld). Resp. 
stadsbeeld bij avond, stads
beeld, havens en stadsbeeld, 
vliegtuig op vliegveld. 

ST. HELENA 
30-i-'og. Bisdom St. Helena. 
15. 35. 40 P-. £ !•'• Resp. St. 
Paul's kathedraal met glas-
in-loodraam, St. Matthew's 
kerk met doopvont, St. 
James' kerk met glas-in-
loodraam, portret Piers Cal-
veley Claughton (1814-1884) 
bisschop van St. Helena van 
1859-1867. 

ST. KITTS 
(ST. CHRISTOFFEL) 
2o-7-'og. Cruiseschip Free-
winds 20 jaar naar St. Kitts. 
Velletje met 30, 90 c , $ 2.-; 
blok $ 2.-. Resp. feestelijk 
verlicht schip van Scientolo-
gykerk bij nacht, in haven, 
schip; schip. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
7-io-'o9. Radio vroeger en 
nu. 
€ 0.56. Radiogebouw. 

2i-io-'og. Vissershuisje. 
€ 0.80. Visser in huisje met 
fornuis. 

ST. VINCENT 
23-4-'09. Juventus, voetbal
kampioen Italië 
Velletje metachtmaal $ 1.50. 
Verschillende spelmomenten 
met beeldmerk op tussen
veld. 
i8-5-'og. 20oste Geboor
tedag Felix Mendelssohn 
Bartoldy(i8o9-i847). 
Velletje met zesmaal $ 2.50. 
Schilderij 'A Midsummer 
Night's Dream' van Davis 
Scott, portret geschilderd 
door Eduard Magnus, portret 
van Mendelssohn's vrouw 
Cecile Jeanrenaud door Edu
ard Magnus, handgeschreven 
muziek voor 'On Wings of 
Song', Gewandhausorches-
ter in Leipzig, tekening van 
Mendelssohn: 'Church of the 
Holy Ghost'. 

i5-7-'og. Elvis Presley (1935-
1977)-
Velletje met viermaal $ 2.50. 
Verschillende afbeeldingen 
van rockster met gitaar. 
i5-7-'og. Elvis Presley in 
'Viva Las Vegas'. 
Viermaal blok $ 6.-. Verschil

lende filmafbeeldingen. 
i5-7-'og. Stripfiguren 'Teen
age Mutant Ninja Turtles' 
25 jaar. 
Velletje met viermaal 
$ 2.50. Komische karakters 
getekend door Peter Laird: 
Michelangelo, Donatello, 
Leonardo, Raphael. 
i7-7-'o9. Michael Jackson 
(1958-2009). 
'i'elletje met viermaal $ 2.25; 
velletje met viermaal $ 2.50. 
Verschillende foto's van rock
zanger tijdens concerten. 

SUDAN 
Mei 20og. Merowe-dam. 
2.50, 5.-, 6.-SDG. Dam. 

SUDAN 

Mei 20og. Elektriciteit van 
Merowe-dam. 
2.50, 5.-, 6.- SDG. Hoog
spanningsmasten 

SYRIË 
2008.50 Jaar diplomatieke 
betrekkingen met Volksrepu
bliek China, 
£ 10. Grote Muur, ruïnes van 
Palmyra, vlaggen van beide 
landen. 
Jan. 20og. Frankeerzegel. 
£ 10. Portret president Bashar 
Al-Assad (1965). 
Jan. 20og. Artiesten. 
Vijfmaal £ 20 (samenhan
gend). Mustafa Alahad 
(1930-2005), Nihad Kalaai 
(1926-1993), Maha Alsaleh 
(1945-2008), Abd Allateef 
Fahty(i9i6-i986),Fahd 
Kaaekati (1924-1982). 

8-3-'o9. Revolutie 8 maart 46 
jaar geleden. 
£ 10. Landkaart en symboli
sche afbeelding. 
2i-3-'o9. Moederdag. 
£ 18. Moeder en kind. 
i7-4-'og. Nationale dag. 
£ 17. Vlaggen met man, 
vrouw en duif. 
i-j-'og. Dag van de arbeid. 
£ 15. Werkende mensen en 
deel van vrouwengezicht. 
i5-6-'og. Internationaal 
bloemenfestival 200. 
Vijfmaal £ 20 (samen
hangend). Verschillende 
bloemen. 

i5-8-'og. 56ste Internationale 
beurs van Damascus. 
£ 15. Symbohsche afbeel
ding. 
8-g-'og. Al Qods (Jeruzalem), 
hoofdstad van de Arabische 
cultuur. 
£ 10. Beeldmerk organisatie 
gelegenheid. 

TADZJIKISTAN 
Sept. 2009. Huisdieren in het 
circus. 
Velletje met tweemaal 3.50 S. 
Kat op bal, hond met ballen. 

Sept. 20og. Gletsjers in 
Tadzjikistan. 
Velletje met tweemaal 4.- S. 
Tweemaal gletsjer met op 
rand roofvogels. 

TAIWAN 
g-io-'og. Hulp slachtoffers 
tycoon Morakot. 
Velletje met tweemaal 
NT$ 25.-+25.-. Reddings
werkers met rubberboten, 
reddingswerkers met graaf
machines. 

!--Ä?. 

i2-ii-'og. Wenszegels. 
Tienmaal NT$ 3.- (samen
hangend). Ketting, pakjes, 
bos bloemen, snoepgoed, 
ballonnen, champagnegla
zen, hart, taart, sterretjes, 
klavertjes. 
Tienmaal NT$ 5.- (samen
hangend). Afbeeldingen 
als hiervoor maar andere 
achtergrondkleuren. 
26-ii-'og. Varens. 
NT$ 5.-, 9.-, 12.-, 25.-. Resp. 
Asplenium nidus, Cyathea 
spinulosa, Cyathea lepifera, 
Cibotium taiwanense. Ook 
velletje met de vier waarden. 

THAILAND 
i6-ii-'og. Wilde bloemen. 
Viermaal 3.-. Verschillende 
wilde bloemen. 

24-ii-'og. 84ste Verjaardag 
prinses Bejaratana. 
3.-B. Portret. 
25-ii-'o9. Medische dienst 
leger 110 jaar. 
Viermaal 3.- B. Hulpverle
ning en gebouw, helikopter 
en soldaten, operatiekamer, 
ziekenhuis. 
5-i2-'09. Koning Bhumibol 
Adulyadej (Rama IX) 82 jaar. 
9.- B. Portret koning met 
WIPO*-onderscheiding. 



5i2'o9. Thaise observatie
satelliet. 
3.B. Satelliet en Aziatisch 
deel van de aarde. 
i2i2'og. Scholing van 
blinden. 
3. B. Onderwijzeres, kinde
ren en brailletekens. 

TURKS EN CAICOS
EILANDEN 
25ii'o8. Zeefauna. 
Velletje met 25, 60, 80 c , 
$1.; blok $ 6.. Resp. krab, 
trompetvis, stekelrog zee
anemoon; kreeft met op rand 
doorlopend beeld. 

URUGUAY 
gog'og. Exportproducten. 
$ 37. Steur (Acipenser guel
denstaedtii) en kaviaar met 
beeldmerk Mercosur*. 

iProductoi da E.fU'ix^n 
Estunonesy Caviar 

7io'og. OIT* 90 jaar. 
$ 37. Beeldmerk organisatie 
met werkende mensen en 
getal go. 
i3io'og. Vogels en vlinders 
Viermaal $ 12. Tweemaal 
vlinders, tweemaal vogels: 
Larus hyperborens, Uria 
lomvia. 

VANUATU 
2g'og. 20oste Geboortedag 
Charles Darwin (18091882). 
Tweemaal 200 vt. (samen
hangend met tussenveld). 
Portret met schildpad en 
vogel, portret met leguanen 
en vogel. Op tussenveld boek 
'The Origin of Species' met 
apen en schildpadden. 

 \ ? M \IL"2" 

ZUIDAFRJKA 
23g'og. Archeologische op
gravingen van Mapungubwe. 
Vijfmaal 'International Small 
Letter'. Gouden kom, gou
den rinoceros, gouden scep
ter, lage terracotta schaal, 
grote en kleine kom. 
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(NTCRNATiONAL SMALL LtTTER 

gio'og. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Joburg 2010. 
Blok 'Standard Postage'; 
blok 'International Small 
Letter'. Resp. zegelop
zegel 21/2 p. Yvert I (1910); 
beeldmerk tentoonstelling 
met Nelson Mandelabrug 
(Johannesburg). 

i5io'o9. Solomon Kalushi 
Mahlangu (19561979). 
Blok 'Standard Postage'. Por
tret antiapartheids activist. 
2ii'o9. Prehistorische 

dieren in Afrika. 
Velletje met viermaal 'Inter
national Airmail Postcard'; 
velletje met zesmaal 'Inter
national Airmail Postcard' 
(alle zegels driedimensio
nale druk). Prehistorische 
dieren en hun geraamtes: 
Suchomimus, Afrovenator, 
Heterodontosaurus, Jobaria, 
Oranosaurus. 

loii'og. Installatie Jacob 
Zuma (1942). 
'Standard Postage'. Portret 
president en parlementsge
bouw in Pretoria. 

ZUIDPOOLGEBIED 
NIEUWZEELAND 
(ROSS DEPENDENCY) 
25ii'o9. Verdrag van An
tarctica 50 jaar. 
50 c , $ I., 1.80, 2.30, 2.80. 
Resp. landkaart Zuidpool, 
pinguïns, mensen met meet
apparatuur, vlaggen, zeerob. 

100 \ 

HG 

*: Gebruikte afkortingen: 

APEC 

Ascat 

Euromed 

Mercosur 

OECD 

GIT 

Sepac 

Turnat 

Unicef 

UNO 

UPU 
WIPO 

WWF 

AsiaPacific Econo
mie Cooperation 
Association of 
Stamp Catalogue 
Publishers 
Mediterrane Unie, 
bestaande uit landen 
rond de Middel
landse Zee 
Gemeenschappe
lijke Economische 
Markt voor Zuid
Amerika 
Organisation for 
Economie Cooperati
on and Development 
Organizacion Inter
nacional del Trabajo 
Small European 
Postal Administrati
ons Cooperation 
Turismo de Natura
leza 
United Nations In
ternational Children 
Emergency Fund 
United Nations 
Organization 
Universele Post Unie 
World Intellectual 
Property Organiza
tion 
World Wildlife Fund 

** Ongeveer veertig landen 
geven in 2009 postzegels uit 
met het thema 'Behoud pool
gebieden en gletsjers'. De 
invulling van het thema is vrij, 
maar alle zegels dragen het 
beeldmerk met een ijskristal. 

t l 

RUSLAND NODIGT U UIT! 
Nou ja, de Brievenbeurs 2010 natuurlijk. 
Zoals ieder jaar gebruikelijk is, heeft 
de Brievenbeurs (2 en 3 april 2010 in 
de Mammoet te Gouda) ook nu weer 
een gezamenlijk thema met IVlaandblad 
Filatehe (maartnummer 2010). Dit jaar 
is het Rusland. 

Een aantal telegraafkantoren had 
voordien al stempels in gebruik met 
uitsluitend Cyrillische letters! (en van 
het Russische stempeltype) Bovenin: 
Te^erpaelii) (Telegraaf) en onderin BTD 

C.MHxe;ri) (St. Michel = Zweedse naam 
voor de stad Mikkeli). 
We hebben het hier dus over een puur 
Fins stempel, maar weliswaar gebruikt 
in de «Russische periode». 

Dat Rusland «onleesbare» tekens 
gebruikt om te schrijven (het Cyrillische 
schrift) zal bij u wel bekend zijn. Echter, 
bij het zien van dit schrift hebben we het 
niet altijd over Rusland. Hoewel? 

Het hier getoonde telegramformulier 
(in twee talen: Cyrillisch en Zweeds) is 
Fins, en gebruikt in 1889. 
Finland was tussen 1809 en 1917 een 
Grootvorstendom van Rusland, met de 
Russische Tsaar als staatshoofd. Het 
was een personele unie met een grote 
mate van zelfstandigheid, waaron

der dus een eigen postadministratie. 
Vanaf 1889 werden de touwtjes echter 
aangetrokken en vond er steeds meer 
een Russificering plaats. Zo werden er 
eind 1893 poststempels met naast 
de Finse en eventueel Zweedstalige 
plaatsnaam de Cyrillische plaatsnaam 
in omloop gebracht. 
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SAMENSTELLING: JEFFREY GROENEVELD, 
PURMEREND  REACTIES EN TIPS: 
JEFFREYGROENEVELD(S)HETNETNL 

Het zal u wel bekend zijn, 
dat ik een voorliefde heb 
voor frankeerstempels. In 
Filatelie heb ik al meerde
re keren aandacht besteed 
aan deze stempels en ik 
kan me geen themati
sche collectie voorstellen 
zonder enige exemplaren 
hiervan. Frankeerstem
pels bieden vaak een 
goede aanvulling op het 
overige filatelistische ma
teriaal in een thematische 
collectie. De zeggings
kracht van menig stempel 
is groot (i). 

Verzamelaars 
Frankeerstempels worden 
op verschillende manie
ren verzameld. Sommige 
'thematici' beperken zich 
tot afdrukken die een 

relatie hebben met hun 
thema Maar er zijn ook 
verzamelaars die zich be
perken tot het verzamelen 
van frankeerstempels en 
zich binnen dat gebied 
hebben gespecialiseerd. 
Zij verzamelen alleen 
maar stempels met een 
bepaald onderwerp en 
beperken zich bijvoor
beeld tot afdrukken die 
gebruikt zijn in zieken
huizen, door verzeke
ringsmaatschappijen en 
bedrijven als Philips (2) 
of Shell (3), een provincie 
(4) of een nutsbedrijf (5, 
6). Anderen proberen 
alle afdrukken van een 
bepaalde stempelmachine 
(7) bij elkaar te krijgen of 
beperken zich tot een af
gebakende periode. Deze 

verzamelaars zoeken niet 
alleen de voor 'thematici' 
interessante afdrukken 
met een stempelvlag 
bij elkaar, maar willen 
gewoon een afdruk van 
elke gebruiker hebben of 
daar nu een mooi plaatje 
bij is of niet. En dan zijn 
er de echte fanatici die 
alle frankeerstempels 
verzamelen die ze te 
pakken kunnen krijgen; 
niet alleen uit Nederland, 
maar ook nog uit het 
buitenland. 

Frankeerstempels en 
thema 
Voor een thematische 
verzameling zijn natuur
lijk de frankeerstempels 
met mooie plaatjes het 
interessants. Sommige 
stempels blinken echter 
uit door geschikte tekst, 
zoals een pakkende 
slogan (8, 9) of zelfs 

een paar dichtregels. 
Minder geschikt zijn de 
stempels met alleen maar 
een adres of plaatsnaam 
ook al werd het stempel 
gebruikt door een bedrijf 
of instelling, dat helemaal 
bij het verzamelde thema 
hoort. Daardoor vallen 
veel moderne stempels af 
Het aantal gebruikers van 
frankeerstempels daalt, 
maar veel bedrijven die 
er nog wel een gebruiken 
hebben geen stempelvlag 
(meer) of vermelden in 
die vlag niet meer dan 
een verwijzing naar een 
website. De gloriedagen 
van de frankeerstempels 
als reclameuiting lijken 
voorbij (10), maar geluk
kig zijn ze er nog wel. 

Studiegroep 
Totvoorkortwaser 
vreemd genoeg geen 
gespecialiseerde vereni

ging op het gebied van 
frankeerstempels, die 
overigens door som
mige mensen hardnek
kig 'roodfrankeringen' 
genoemd worden. Wel 
was er een Studiegroep 
Frankeerstempels Ne
derlandse Gemeenten en 
overige overheidsinstel
lingen ofwel de SFG (11). 
Vanaf de oprichting 23 
jaar geleden richtte de 
studiegroep zich alleen op 
de frankeerstempels van 
Nederlandse gemeen
ten. Tot 1923 mochten 
gemeenten stukken 'den 
openbaren dienst betref
fende' portvrij versturen. 
Deze vrijstelling van het 
port werd voor het eerst 
wettelijk geregeld bij de 
Wet op de Posterijen van 
1850. Daar kwam in de 
jaren twintig een eind 
aan. Tot i januari 1966 
mochten de gemeenten 
hun post als Dienstpost 
verzenden. Dat hield in 
dat men de poststukken 
niet hoefde te frankeren, 
maar moest versturen in 
enveloppen voorzien van 
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het woord DIENST en een 
nummer. Ook mocht men 
in het geval van drukwerk 
het poststuk zelf voorzien 
van deze gegevens. Op 
basis van steekproeven 
werd het port verrekend 
met de PTT. Dit bleek 
nadelig te zijn voor kleine 
gemeentes, die vanaf 
eind jaren vijftig steeds 
meer overstapten op het 
gebruik van frankeerma
chines. 
Toen op i januari ig66 de 
dienstpost voor provin
cies en gemeenten werd 
afgeschaft hadden zo'n 
625 gemeenten al een 
frankeermachine. 
Het aantal groeide 
daarna enorm en het 
aantal verzamelaars ook 
(12,13)-
In de beginjaren van de 
frankeermachine was er 
een kleine groep die de 
stempelafdrukken het 
verzamelen waard vond, 
maar sinds de jaren 
zeventig hebben deze 
stempels een volwaar
dige plek binnen de 
filatelie gevonden. 

Catalogus 
In de loop der tijd heeft 
de SFG zijn sporen ver
diend met een Catalogus, 
waarin de verschillende 
frankeerstempels van 
Nederlandse gemeen
ten waren opgenomen. 
Filateliemedewerker 
Drewes Veenstra was 
de drijvende kracht 
achter de catalogus, die 
later een aantal keren is 
bijgewerkt en aangepast. 
Naast overzichten van 
de frankeerstempels van 
Nederlandse gemeenten 
zagen ook catalogi gewijd 
aan het ministerie van 
Defensie, Openbare Li
chamen, de waterschap
pen, de provincies en de 
Bescherming Bevolking 
het licht. 

Uitbreiding aandachts
gebied 
Onlangs werd besloten 
om wederom de bakens 
te verzetten. De leden van 
de SFG hebben besloten 
om hun aandachts
gebied uit te breiden 
naar alle aspecten van 

frankeerstempels die in 
Nederland zijn en worden 
gebruikt. Omdat de vlag 
de lading moet blijven 
dekken is de naam van de 
vereniging gewijzigd in 
Frankeerstempel.nl (14). 
Waarmee voor het eerst in 
Nederland een vereniging 
zich met dit specifieke 
verzamelgebied bezig 
gaat houden en dat werd 
hoog tijd. Overigens 
gooit men met de nieuwe 
vereniging niet meteen 
het kind met het badwater 
weg: de bestaande lijsten 
en catalogi worden nog 
steeds bijgehouden en 
geactualiseerd. 

Lijsten 
Daarnaast komt er nu 
echter plaats voor veel za
ken die men voorheen be
wust heeft laten liggen. Br 
zal veel ruimte zijn voor 
thematische verzamelin
gen en de verhalen die 
daarbij horen. Dat kan lo
pen van één stempel met 
een uitgebreid verhaal tot 
een compleet overzicht 
van alle stempelafdruk

ken van één bepaalde 
machine. Met de inven
tarisatie daarvan is men 
overigens al geruime tijd 
bezig. Op de website van 
de vereniging zijn lijsten 
te vinden van de volgende 
machines de Komusina 
(15), de Pitney Bowes, de 
Postalia, de Safag, de Sa-
tas, de Sima, de Telefrank 
en de Universal (16). 

Bijeenkomsten 
Bij de vereniging is het 
voor de leden mogelijk 
om op een ontspannen 
en goedkope manier aan 
frankeerstempelafdruk-
ken en allerhande infor
matie op frankeerstem-
pelgebied te komen. De 
kosten bestaan alleen uit 
het hdmaatschap (€ 17,50 
per jaar). Daarvoor ver
schijnen er minimaal vier 
nieuwsbrieven en worden 
er vier bijeenkomsten 
per jaar georganiseerd 
op wisselende plaatsen 
in Nederland. Op die 
bijeenkomsten nemen 
de leden materiaal mee 
dat, zonder dat er geld 

bij te pas komt, onder
ling wordt uitgewisseld. 
Nieuwe leden zijn op deze 
bijeenkomsten van harte 
welkom. 

Website 
Bij een nieuwe richting 
hoort uiteraard ook een 
vernieuwde website. Op 
vtww.frankeerstempel. 
nl is sinds 22 november 
de geheel vernieuwde site 
te raadplegen. Het is een 
aanrader voor iedereen 
die frankeermachines 
verzamelt of wil weten, 
wat er is op het gebied 
van een bepaald thema. 
Ook vindt u er de data en 
plaatsen van de eerstvol
gende bijeenkomsten. Als 
u meer wilt weten moet 
u zeker eens een kijkje 
nemen op de website of 
contact opnemen met 
Peter Janssen, Burg. v. 
Grotenhuisstraat 27, 
4904 LP Oosterhout. 
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SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOURNAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FÜR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 

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

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13, 6135 CS, Sittard. 
Telefoon 046-4512751. 
E-mail robert-u;il<tor(ä)home,nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer scherpe 
prijzen Nederland + O.G., tevens col
lecties Europese landen. D.N. Sluis. 
Telefoon 0229-261611. 
www.stamps-dm.com 

Oude en nieuwe zegels van vele 
thema's en landen vindt u op 
uJUitu.oosteuropajïlatelie.nl 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle Eu
ropese landen 35%, FDC's, boelqes 
etc. J. Römkens. 
Telefoon 045-5462894. 

Nederland Frankeergeldig euro zon
der gom: 0.29, 0.34, 0.39, 04450%. 
C. Cruyssen. Telefoon 06-25162155. 

Motief o.a. vogels - vissen - WWF -
schepen - treinen postfris met afbeel
ding op www.plaatzegel.ni M.v.Atten. 
Telefoon 0180-317401. 

loox p/l a 6 euro van BRD - Spanje 
- Beige - USA - UK giro 487438, P. v. 
Uden, Pomtonniersweg 77, 3353 SC 
Papendrecht. 

New Zealand, USA, Austr. oud/ 
nieuw, stuur mancolijst J. Dijkstra, 
Lindenoord 20, 8172 AL, Vaassen. 
Telefoon 0578-571958. 
Email: tu;dijkEinde@)liotma:l.com 

Br. Commonwealth (1937-2009) free 
pricelist for more than 20,000 post
fris offers. L.B. Pedersen, Kirkevae-
nget 317, 8310 Tranbjerg, Denmark. 
uJiDui.LBP-stamps.dk 

750 versch. Nederland 10 euro, 1000 
St. 20 euro, 1250 St. 25 euro. D. Beek
man, Slijpkruikweg 5, 6712 DH Ede. 
Giro 3034136. 

'Bruno' groot in kleine prijzen, div. 
restpartijen en verzamelingen nu 
voor halve prijs. J. de Bruijn. 
Telefoon 0182-538460. 

GEVRAAGD 

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

Datumverzamelaar van Ned. postze
gels no. 30-31 om mee te ruilen ofte 
kopen. P. v.d. Heuvel. 
Telefoon 0184-682500. 

Postkwitanties + lidmaatschapskaar-
ten em. 1867-1891. R. Onstwedder, 
Westparallelstr. 76, 9501 GZ Stadska
naal. Telefoon 0599-615072. 

Aantekenstrook-Amsterdam World 
Bridge Champ. 1966 of copy van 
bestaande omslagen. M. Schepers, 
Althoeseltweg ia, B-3740 Bilzen. 

Goede collecties en verzamelingen 
tegen contante hoge prijzen. 
M.E. V. Bakel. Telefoon 06-24480382. 

'Bruno' Gouda vraagt dringend te 
koop: frankeergeldige zegels ook 
zonder gom. J. de Bruijn. 
Telefoon 0182-538460. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de vereniging 
voor alle verzamelaars van Engeland 
en gebieden. Maak eens kennis, bel 
070-3860232, zie de website 
www.sghntannia.nl Blad, meetings, 4 
grote veilingen, boekjes en veel verza-
melplezier. Join the club, see you! 

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

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 06-
51140411, 070-3460328 of 
uiujui.jïhtalia.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.2UJaag(a)hc[net,nl 

Postzegel-, ansichtkaarten- en un-
tenbeurs zaterdag 30 januari NVPV 
afd. Bodegraven 9.30-16.30 uur in 
Rijngaarde i, Dronenwijk, Bodegra
ven. Semihandelaren in postzegels, 
munten en ansichtkaarten kunnen 
nog huren, 5 euro per tafel van 120-8. 
D. Verwoerd, telefoon 06-53260579. 

Het Postmerk. Deze vereniging uit De 
Bilt organiseert bij haar decemberbij-
eenkomst een leuke veiling. Parkeren 
gratis. Veilinglijst aanvragen bij de 
heer Van Wijk. 
Telefoon 030-2204138. 

Voor haar beurs op 6 februari 2010 
is PV Nijverdal-Hellendoorn op zoek 
naar hand. op geb. postz. - an
sichtkaart - munten. Inl. P. van Os, 
telefoon 06-24109133. of 
boslust(ó)hotmail,com 

Nu te koop: de cd-rom 'Filatelie 
laargang 1008'. Alle elf edities uit de 

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

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

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

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

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

(I Postzegels 
W. van der Bijl i) 

tztiJ 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 
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http://www.plaatzegel.ni
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BREDENHOF-POSTZEGELIMPORT 
Bovenstraot 286-a, 3077 BL Rotterdam-lJsselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fax 010-4797065 

email Bredenhof@cs.com • Internet: vi/ww.bredenhof.nl 

De winkel is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 t/m 17.00 uur. 
Maandag is de winkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 

Verzendkosten €5,00. Rembours €6,50. Boven €100,- geen verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden 

DEZE MAAND VERWACHTE KILOWAAR; 
AUSTRALIË MISSIE, BELGIË GROOT, DENEMARKEN GROOT, 

JAPAN GROOT, OOSTENRIJK GROOT 
NIEUW BINNEN; 

ENIGE GROTE NALATENSCHAPPEN, 
DEELS IN DOZEN VERDEELD PRIJZEN VANAF 50,- PER DOOS, 

KOM LANGS OM DEZE TE BEKIJKEN 

^ ^ I 
DUITSLAND*-
— NU ̂ 9,^ T*'.^^""^' 

WIJ ZIJN AANWEZIG OP 

\ ÉÊÊk 

4^ Ikg. missie m 

AANBIEDINGENVAN^E MAAND: 

4^ ^ » 250gr. 
Ikg missie^ FRANKRIJK 

Nu?7» ir^ SLOVENIË 
' r ^ ^ NU 19,°° ^ 

OP EINDEJAARS^UR# 
IN BARNEVELD OP 28 EN 29 DECEMBER 

||lJgWjo£|a^ 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x 10x 
L 4/8 16 BLZ WIT 
L4/16 32 BLZ WIT 
L4/24 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 

WITTE 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 

[EEßiMIlQOMüO Wm. §ïWK]Wii2ü 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75 

IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00 

IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 165,00 NU 140,00 

•riiiy 'ifi 1 «'"^ii" im 

PEÜOglQDgï gQD[?SEIl[L(o)\XJyMlIi OS 
LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 

ENGELAND 
ENG GEBIEDEN 
EAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 

OMSCHRUVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT 
GOEDE MODERNE MIX 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
MET IETS NIEUW GEEN KERST 
GOEDE SORTERING 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILUK 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW 
MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
MODERNE MIX T /M 2006 
LEUKE MIX MET NIEUW 

KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
THAILAND 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 
MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
MET CA 25% EUROWAARDEN 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 

1(2» 
100 gr 

9,50 
15,00 
21,50 
9,00 

12,50 
11,00 

22,50 
50,00 
10,00 
14,00 
17,50 
14,00 
15,00 
17,50 
14,50 
12,50 

35,00 
15,00 
8,50 
9,50 

13,50 
22,50 
13,50 
12,50 
15,00 
11,00 
12,50 
32,50 
10,00 
15,00 
19,00 

mm 
2 ^ g r 

22,50 
35,00 
50,00 
21,50 

29,50 
25,00 
55,00 

23,50 
34,00 
40,00 
32,50 
35,00 
42,50 
33,50 
29,50 

36,00 
19,50 
22,50 
32,50 

32,50 
30,00 
35,00 
25,00 
29,50 
79,00 
23,50 
35,00 
42,00 

imk 
5 0 0 gr 

42,50 

39,50 

55,00 
49,00 

45,00 
68,00 

62,50 

49,00 
55,00 

45,00 

843 
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1919 Rietdijk 
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i Veiling 394 voorjaar 2010 
"^ Uw collectie (gedeeltelyk) verkopen? 

Ga met Rietdi jk als partner op recorcljacht. 
Dé manier om een goede pr i js voor uw 
collectie te kr i jgen. Tienduizenden tevreden 
inzenders gingen u voor sinds 1919! 

Overtuig u van de voordelen: 
Ruim 90Jaar ervaring; 
U krijgt een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
Een renteloos voorschot tot 60% behoort tot de mogelijkheden; 
Uw collectie wordt deskundig verkaveld; 
Uitstekende presentatie in een luxe uitgevoerde catalogus met 
uitgebreide full-color fotobij lage, ook op internet; 
Extra publiciteit bjj importante objecten; 
Voor grote collecties bezoeken wy u 
desgewenst thuis of in de bankkluis; 
Gratis verzekering. Uit onze komende vei l ing: 

; TEBETAUN : 

i . tH i>\ 

U kunt nu inzenden! 
Onze vei l ingen vormen een 'Jacht te r re in" voor ( in ter- )nat ionale kopers. 

Prof i teer hiervan en geef uw collectie of voorraad de perfecte etalage. 
Bel voor meer in format ie of het maken van een afspraak: 0 7 0 - 3 6 4 7 9 5 7 

ï V——•— 

een. Äk)o/E4poe3ia 2 0 1 0 • 

90 jaar in dienst van de filatelie 

Rietdijk Veilingen 
Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
E-maii 
Giro 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC 's-Gravenhage 
070-3647957 (postzegelveiling) 
070-3647831 (muntenveiling) 
070-3632893 
www. rietdijk-veilingen, nl 
info@rietdijk-veilingen.nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

mailto:info@rietdijk-veilingen.nl

