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SCHILDER, ARISTOCRAAT 

EN STILLE REVOLUTIONAIR 
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Vl*0 r onze komende veiling vai 

Ü̂m 27 maart 201(1 
k ontvingen wij reeds tal van inzendingei 

w.o. eeA zeer irote nalatenschap prentbriefkaarten van ca. 750.000 stuk̂  

ICkSt CSI.11 
tot 29 januari 2010 kunt ook U voor deze veiling inzenden 

■ al jaren de hoogste opbrengsten voor klassieke zegels 
brieven, variëteiten en landencollecties van de gehele wereld 

De Nederlandsche Postzegelveiling te Weesp 
tel 0294 433020 email info@npv.nl www.npv.ni 

mailto:info@npv.nl
http://www.npv.ni
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Engeland & 
Engelse Koloniën 
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se 1, letters PA, 
4 luxe randen en 

rood Maltees kruis 

1841, 1 p rood, met zeldzaam Mullingar 
Crossstempel, in één van de mooiste 

uitvoeringen ooit gezien. Cert. Brandon. 

SG 129, IPbruinli la, 
luxe gebuikt met 
Mark Lane CDS 

SQ010, 10 Sh. met 
opdruk I.R. OFFICIAL, 

luxe gebruikt 

1 

Speciaalveiling 
van exclusieve stukken en rariteiten. 

6 maart 2010 

Volgende veiling: 24 april 2010 Frankrijk en Koloniën 



VERTROUWEN 
U kunt nu inzenden voor 

veiling 617 en 618 
Voorjaar 2010 
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gepe rsona l i see rde o p b ren gstI i jst • web cata logus • d i g i ta l e bladercata lc 3gus • a 

^ ^ ■ 
Regiokantoor Enschede: Kantoor, kijk en vei l ingzalen: 

H. Vieeming (directeur) 
Expert, Lid Duitse keunngsorganisatie BPP, 
Lid NVPH, ifsda en Hoofd Keunngsconnmissie NVPH 

P. van der Voort 
Expert, Lid BKD keuringsdienst KNBF 

M.J.A. Tieroiff (directeur) 
Taxateur, Lid NVPH en ifsda 

P. Storm van Leeuwen 
Costerusndder 
gecertificeerd RegisterTaxateur 

ifsda 

Hengelosestraat 7678 • 7414 AJ Enschede 
Postadres: Postbus 603 • 7500 AP Enschede 

T 0534335500 • F 0534341094 • E info@vandieten.nl 

• • • 

Lylantse Baan 3, 2908 LG • Capelle aan den IJssel (ZH) 
Postadres: Postbus 5015 • 2900 EA, Capelle a/d IJssel 
T 0102845560 • F 0102845565 • E info@vandieten.nl 

mailto:info@vandieten.nl
mailto:info@vandieten.nl


ETEN 
l̂ EILINGEN 
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880 
Veiling 616 

maandag en dinsdag 
8 en 9 februari 2010 

e r g r o n d i n f o r m a t i e • v o o r w a a r d e n • a f b e e l d i n g e n • g e b r u i k s v r i e n d e l i j k e w e b s i t e 

Highlights veiling 616 (maandag 8 en dinsdag 9 februari 2010): 

• Diverse mooie, geheel intact gelaten verzamelingen buitenland 
• Mooie afdeling buitenlandse hoofdkavels, waarbij uitgebreid Zwitserland 

inclusief Kantonale zegels 
• Uitgebreid Nederland en Overzeese Rijksdelen, waaronder een gespecialiseerde 

verzameling Nederland Jubileum 1923 
• Als gewoonlijk een interessante afdeling postgeschiedenis, waarbij het tweede gedeelte 

van de doublettenverzameling van het Museum voor Communicatie, veel mooie brieven 
van Nederlandsindië en Suriname 

N. V. HANDELSVEREENIGING VOORHEEN REISS & Co., 
mSIEIIII. t*T»l l SIEIlMm. UmUtllI atltSSEI IE IMSSI ! «MrENIIII NE»» IKDIEIIIISII 

OOK OP ZONDAG BESTELLEN 
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4- FILATELIE DE BOEIER A 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 

4- Nederland & OR (postfns/gestempeld) 
4- Zwitserland (postfns/gestempeld) 
-i- Indonesië (postfns) 
4 Rep. Suriname (postfns) 
4 Thema Spoorwegen (vni postfns) 

Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 

Klipper 75, 2991 KL Barendrecht geen winkel 
Tel: 0180-690810 Fax: 0180-690811 
info@filateliedeboeier.nl www.filateliedeboeier.nl 

^GsmEß^' 
Uw Handelaar voor al uw postfnsse en gestempelde postzegels. 
Kom langs bij onze stand tijdens de Filateliebeurs m Loosdrecht. 
Nieuw kihwaar, Supplementen 2009, catalogi en Leuchtturm 
stockboeken zijn nog maar enkele van de vele aanbiedingen. 
Kijk ook eens op onze website en webshop: www.eeertzenDhilatelie.nl 

Elektronisch betalen is bij ons mogelijk 
Geertzen Philatelie 
Prins Bernhardstraat 11 
3466 LR WAARDER (nl) Mobiel: 00 31 653447302 
Tel: 00 31 348 501582 e-mail: eeertzen phila@wxs.nl 
Fax 00 31348 434602 Lid van II-SDA en NVPH 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

Canada = € O ^0 per 1 CAD 
Denemarken = € O 08 per 1 DKK 
Frankrijk = € 0 06 per IFF 
Engeland = € O 60 per 1 GBP 
Kanaaleilanden = € O 35 per 1 GBP 
Liechtenstein = € O 35 per 1 SFR (vanaf 1996) 
USA = € O 40 per 1 USD 
Zweden = € O 05 per 1 ZWKR 
Zwitserland = € 0 40pei ISFR 
Duitsland Euro Zegels = € O 80 per 1 euro 
Rabatt boekjes Zweden tussen 1979 en 1990 5 00 netto per boekje 
(losse zegels O 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 

\J kunt u^^ frankterj-eldij^e post/ej;eIs aanbieden 
op oii/c stand ti|dt.ns de Filateliebeurs in I oosdreelit 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

AmCHElL 
f RiB«l^imi9«IX>» 

MICHEL RUNDSCHAU 
Met dit praktische maandblad kunt u uw verzameling 
steeds up to date houden Alle nieuw verschenen 
postzegels van de gehele wereld worden 
gecatalogiseerd 
De vermelde nummers worden weer overgenomen in de 
volgende edities catalogi Alle afbeeldingen zijn in kleur 
Daarbij leuke vakartikelen, marktbenchten 
ruilannonces, benchten van beurzen en bneven van 
lezers 

JAARABONNEMENT 2010,12 nrs Port Betaald 
Losse nummers 
Opbergmap voor 1 jaargang 
Proefnummer gratis op aanvraag 
Rundschau jaargangen 2002-2008 op CD 

54,80 
5 , -

14,80 

29,80 

auf der heide Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Ze st tel 030 6924800 

www aufderhe de nl e ma I aufderhe deShetnet nl lax 030 6933011 ING bank n 1700 

UW postzegelhandel op internet 
postzegels 
• albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
verpakkingsmateriaal 

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

ansichtkaarten - alle andere verzamelingen 

Veilinghuis "De Voorstraat" 
Voorstraot 23 - 8011 AAK Zwol le 

Tel 038 - 4211045 daags 08 30 tot 16 00 uur 

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

GROENLAND IJSLAND FINLAND ALAND 
POSTFRIS GEBRUIKT POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 

BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z H RON HERSCHEIT 

Postbus 23 
eg-iO AA Dieren ^ 
Tel 0 3 n 419041 
Fax 0313 41329') 
e mail pzhronh@bart nl 

Compleet overzicht Davo 
en Importa albums 
Hawid klemstroken met 
± 15% korting 
Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 
Alle nieuwe catalogi: 
Michel, Yvert, NVPH, enz 
Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

waaronder Davo luxe land-albums 
tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48 

mailto:info@filateliedeboeier.nl
http://www.filateliedeboeier.nl
http://www.eeertzenDhilatelie.nl
mailto:phila@wxs.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
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Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
geven door de Stichting Nederlandsch 
Moandblad uoor Philatelie in Den Haag 

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

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

0297 213090 
Email redactie@defilatelie ni 
Website UIUJU' d^filatelie nl 

Advertentieverkoop 
Bureau de Troye 
Pneelvogelweg 5 134g CG Almere 
Jeanine de Troye 
Telefoon 036 53 84 528 
Telefax 036 53 84 880 
inJo(a)bureaudetToye nl 

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

(0900 2265263) 
Telefax 0251 31 0405 
Mutaties www aboland nl/blüd/fi latei ie 

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

*Hoe word ik abonnee?' 
Er zijn twee abonnementsmethoden 
1 een collectief abonnement 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij Filatelie is aangesloten het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit 
van 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^°$ 
(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) 
Abonnementsbeeindiging zie Opzeg 
ging abonnement 

Belgische abonnees 
Woont u m België^ Dan kost een 
abonnement € 2g,8o 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 in 
Uitgeest (adres zie Abonnementen ) 

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

Bestuur 
uoorzitter 
G C van Balen Blanken AIJP 
secretans 
Drs SWD Veenstra Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester 
H PG van der Lienden 

Copyright 
O 2010 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer 
32 000 exemplaren 

ISSN nummer 0166 3437 

Inhoud Filatelie 
Uit de wereld van de filatelie 

Verzamelgebied Nederland 

Verzamelgebied België 

De Posthoorn 

Maximafilie 

Nieuw op het postkantoor 

Bondspagina s 

Postwaardestukken 

Postzegelboekjes 

Filateliebeurs Loosdrecht 

WIJ lazen voor u 

Luchtpost 

Raden Saleh 

Automaatstroken 

Vervalsingen herkennen 

Operatie Cornflakes 

De Russen komen' 

Veremgingsmeuws 

Filatehstische Evenementen & Stempels 

Nieuwe uitgiften 

Thematisch panorama 

Kleine annonces 

16/17 

18 

19 

24 

25 

26/27 

28/29 

30/31 

32/33 

36/37/38 

38 

40I41I42I4J 

44/45 

46/47 

48/49/50 

51 

52/53 

54/55 

56/57/58/59/60/61/62/63 

64/65 

66 

Filateliebeurs 2010 32 
Eind deze maand vindt weer de 

jaarlijkse Filateliebeurs plaats in de 
Pandahalien van Nieuw-Loosdrecht 

M 

Raden Saleh 
Javaanse schilder, 

aristocraat 
en stille 

revolutionair 
tussen twee 

culturen 

40 

Operatie Cornflakes 48 
Mi^mmïm 
Raden Saleh was een van weinige ige 
eeuwse Indonesische schilders die zich 
op creatieve wijze wist te ontworstelen 
aan het toenmalige koloniale regime 
Enerzijds was het lot hem gunstig 
gezind, maar vooral wist hij menigeen 
voor zich te winnen Als Indonesier 
bewoog hij zich moeiteloos tussen Eu
ropese vorsten en notabelen, terwijl hij 
ook geliefd was bij zijn eigen volk 

Advertentie-index 

De Hitler skull 
en andere 

oorlogs
vervalsingen 

Apeldoornse De pzh 

Auf der Heide 

Berg vd Joke pzh 

Boeier De Fil 

Brabantse pzh+mv 

Bredenhof postz imp 

Crimpen Postzegelhandel 

Dieten V Pzv 

Dutch Stamp 2000 

Filateliebeurs Loosdrecht 

Geertzen Phil 

Herschei tRon pzh 

34 Hoekstra W M 

6 Hollands Glorie pz+mh 

15 Hollandse De pz+mv 

6 H u l s J B A 

15 Kienhorst 

67 Lodewijk pzh 

8 Lokven Van Fil 

4 Meinhardt PW 

3 Nederlandse De pzv 

13 Nijmeegse pzh+mh 

6 Nijsde Wim pzh 

6 Postbeeld 

14 Poststempel Het 

15 PPC 

39 Rietdijk pzv 

34 Ruiter De pzh 

39 Safe 

39 Smits Philately 

14 Vergossen Ruud Fil 

34 Voorstraat de Veilinghuis 

2 WB Evenementen 

14 Zeist pzh 

12 ZutphenseDe pzh 

39 

6 

35 

6 

34 

14 

39 

ADVERTEREN? Bel voortaan Bureau de Troye! 
Telefoon 036-5384528 

Het maandblad Filatelie is Ojicial Partner van de AI|P (Aisociation internationale desjournaiistei Philateliques) en lid 
van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcataiogi en postzegeltiidschnften) JBCffT 



postzegelhandel 

Postzegelhandel CRIMPEN ^■^^ 
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 zoel<en we specifielc 
en betalen topprijzen voor: 
Landenverzamelingen doorlopend tot minimaal 2005 (postfris, gestempeld, 
FDC, ieder land van de wereld). Daarnaast alles van: Nederland en Koloniën, 
ZuidAmerika, China, Spanje en gebieden, alle Britse Koloniën, 
MiddenOosten 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 email: pzhcrimpen@xs4all.nl 

mailto:pzhcrimpen@xs4all.nl


postzegelverzameling in goede handen! 

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 Marino 
Singapore 
Spanje 
Thailand 
USA 
Vaticaan 
Zweden 
Zwitserland 

10 Fr 
100 Ptas 
1 AUD 

100 BEF 
1 CAD 
1 CNY 

10CZK 
10 DKK 

1 GBP 
10FIM 
10 FFR 

1 GBP 
10HKD 
100 HUF 

1 GBP 
1000 ITL 
100 JPY 
1 GBP 
1 CHF 

10MYR 

10 FFR 
1 NLG 
1 NZD 
10 NOK 
1 PLN 

1 SGD 
100 Ptas 
100THB 
1 USD 

10 SEK 
1 CHF 

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 1 9 
€0,14 
€0,40 
geen aankoop 
€0,12 
geen aankoop 
geen aankoop 
€0,21 
€0,21 
€0,80 
€0,42 
geen aankoop 
€0,42 

aankoop in 
€ periode 

0,25 
0,23 

0,45 
0,50 

0,50 

0,82 

0,50 
0,50 
0,52 

0,52 

0,45 

0,50 
0,45 

0,55 
0,45 
0,47 

0,63 

0,45 
0,30 

0,50 

0,40 

^ 

Commissie: 
Wij bieden u ook de mogelijkheid om uw verzameling in commissie te geven. In dit geval leggen 
wij gezamenlijk met u een verkoopprijs vast en bieden wij uw verzameling gedurende twee maanden 
aan via onze internationale verkoopkanalen. Bij daadwerkelijke verkoop berekenen wij slechts 
1 2 % commissie. (VERGELIJK DAT EENS MET DE PERCENTAGES DIE VEILINGEN BEREKENEN) 

Lanaearacht 42c 3601 AJ Maarssen i e-mail: DzhcrimDen@xs4all.nl 

mailto:DzhcrimDen@xs4all.nl


S m l t . TOilat^ly , 
AmsteniamsestraatweS 404 - 3551 CX Utrecht 

Tel.: 030-2443170 (24 uurs bestellen) 
iiifo@fiiatelie.net - Banlu 3SUtAi8f-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 
12779 Afrikaanse landen ongetand! Prijs: € 475,00 
Prachtige partij ongetande i pv uitgaven van veel verschillende landen ruwweg periode jaren 
60/80, met ook epreuves, veel goede motieven, deels in blokken van 4, ruim 1000 zegels, in 
dubbeldik insteekboek 
12755 Algerije 1924-1956. Prijs: € 300,00 
In de hoofdnummers complete ongebruikte/postfnsse collectie met alle dure uitgaven, voorafstem-
pelingen en luchtposten compleet, port bijna compleet, in Lindner album Cat w ruim 1350 euro 
12737 Bahamas 1860-1967. Prijs: € 720,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Bahamas 1860-1967 op blanco bladen in klemband 
Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 23 (1 pond bruin), 86-90, 101-109" 
118A-118Q** (met kleurnuances), 138" etc Leuke collectie hoge cat waarde' 
12696 België 1850-1962. Prijs: € 1.500,00 
Postfrisse ongebruikte en gebruikte collectie België 1850-1962 in Davo luxe album Goed ge
vulde collectie met veel beter matenaal zoals (Michel no's) 191-203* 235-243", 244-249* 
287", 291-297*315-321*, 333-341, 347-353" 386-392*, 432*, 433*, 909-913", 929-940", 
941-946*, 947-948* etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
12731 Bermuda 1865-1921. Prijs: € 530,00 
Hele nette ongebruikte collectie met vele dure uitgaven wo 1865 ld, 2d, 6d en Ish, tanding 
14x12 1/2 3d Ish, 1874 opdruk 1p op Ish 1884 t/m 1 sh etc op albumbladen cat w Stanley 
Gibbons 2200 pond (circa 2500 euro) 
12662 Bloemen. Prijs: € 170,00 
Kleine postfrisse motief collectie Bloemen in insteekboek Voornamelijk complete senes en 
blokken van de hele wereld 
12706 Blokken. Prijs: € 200,00 
Insteekboek met postfrisse en gebruikte blokken van diverse landen Ruim 160 blokken, leuke 
samenstelling 
12710 Bundespost en Berlijn 1945-1975. Prijs: € 1.200,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte (dubbele) collectie Bundespost en Berlijn 1945-1975 in 2 
luxe Lindner albums Zeer goed gevulde collectie met Amerikaanse en Britse zone, 
Bundespost 1949-1963 en Berlijn 1948-1975 Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals 
(Michel no's) Bundespost 111-112", 113-115" 116", 117-120", 121-122**, 139-140" 
141-142**, 143-146** Berlijn 61-63, 68-70, blok 1 " (lichte vouw) 75-79 op brief, etc Zeer 
mooie collectie zeer hoge cat waarde' 
12757 Canada 1859-1999. Prijs: € 225,00 
Meest gebruikte collectie met ook beter vooroorlogs matenaal, in zeer goedgevuld Davo album 
12766 Costa Rica 1868-1970. Prijs: € 285,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Costa Rica 1868-1970 in blanco album Leuke 
collectie met ook wat brieven 
12782 Cuba 1855-1947. Prijs: € 475,00 
Uitgebreide ongebruikte/gebruikte collectie + doubletten incl 1874 t/m lp ongebruikt klassiek 
deel zeer uitgebreid vaak ongebruikt en gebruikt aanwezig diverse uitgaven ook ongetand 
aanwezig opgefleurd met diverse bneven, in zelfgemaakt album Zelden aangeboden' 
12756 Cura?ao 1915-1947. Prijs: € 150,00 
Kleine ongebruikte/postfnsse startverzameling WO 1915 1/2ct/m35c*, 1936 sluier serie on
gebruikt etc in duur Kabe album 
12684 Denemarken 1851 -1998. Prijs: € 380,00 
Collectie Denemarken gebruikt van 1851-1998 ongebruikt en postfns 1978-1992 met veel ex
tra's, info krantenknipsels fdc's, gefrankeerde enveloppen, vellen en stnps uit postzegelboek
jes In 2 klembanden 
12678 Diverse postfris. Prijs: € 280,00 
Diverse postfris, o a blokken Hongarije, Polen Bund engros, veldelen Litouwen, Duitse Rijk, 
verder wat Gibraltar, hoge cataloguswaarde 
12715 Duitse Reich combinatie collectie 1913-1941. Prijs: € 2.750,00 
Schitterende geheel gebruikte collectie combinaties uit de boekjes (zusammendrucke) met 
heel veel toppers WO Michel W4 9/11 13, S4 I/Il 38, S11/14 320,23 26 RL2, vrijwel alle 
toppers Nothilfe, Fredenk de Grote Wagner etc etc opgezet in insteekboek Michel 2009 
cat w circa 20 000 euro Prachtige collectie om voort te zetten' 
12712 Duitse Reich combinaties 1913-1941. Prijs: € 1.350,00 
Prachtige geheel gestempelde collectie combinaties uit de postzegelboekjes met veel dure uit
gaven o a Germania, infia Frederik de Grote Wagner etc in stockboek Cat w Michel 2009 
ruim 8800 euro 
12714 Duitse Reich combinaties 1917-1941. Prijs: € 325,00 
Mooie gebruikte collectie deels nog op bnefstukjes met o a beter Hindenburg, bladen uit post
zegelboekjes Hitler etc insteekboek Catw Michel 2009 1940 euro 
12713 Duitse Reich combinaties 1923-1941. Prijs: € 400,00 
Mooie ongebruikte collectie met betere uitgaven, veel Germania, Wagner, Hindenburg (beide 
watermerken) etc in stockboek Cat w Michel 2009 2450 euro 
12717 Engelse koloniën 1935-1986. Prijs: € 1.200,00 
Leuke partij diversen met veel postfns matenaal (af en toe ook getint) met veel Omnibus uitga
ven vanaf 1935,1949,1953 1963, 1977/8, 1986, deelverzamelingen St Lucia, Grenada, St 
Kitts, Nevis en Montserrat, vaak met veel doubletten in 10 banden/bandjes en veel los, in gro
te bananendoos 
12735 Engelse koloniën 1938-1952. Prijs: € 950,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Engelse kolomen 1938-1952 (George VI) in speciaal Stanley 
Gibbons album Collectie bevat veel materiaal, met ook wat doubletten Hoge cat waarde 
12769 Engelse koloniën. Prijs: € 225,00 
Kleine postfrisse en ongebruikte collectie Engelse kolomen met wat betere zegels en wat blok
ken van Arabische Staten Cat waarde volgens vonge eigenaar 1100 pond (Stanley Gibbons) 
12653 Europa CEPT 1956-1985. Prijs: € 340,00 
Postfnsse collectie Europa CEPT 1956-1985 in 3 luxe Lindner albums Collectie is goed ge
vuld en bevat veel beter materiaal zoals Luxemburg 1956 en 1957 Zwitserland 1959 opdruk
ken Liechtenstein 1960, etc Koopje' 
12734 Fiji 1871-1902. Prijs: € 640,00 
Schitterende ongebruikte/gebruikte speciaalverzameling op tandingen en papiersoorten ver
zameld WO 1871 opdruk sene, 1876/7 opdrukken, 1882 1sh op tanding/kleur verzameld, 5sh 
ongebruikt 1892 opdrukken etc opgezet op blanco bladen met veel dure uitgaven, cat w ruim 
2400 pond Stanley Gibbons (circa 2700 euro) 

12693 Frankrijk 1849-1983. Prijs: € 2.500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-1983 in 2 dikke insteekboeken 
Collectie tievat zeer veel beter matenaal met ook doubletten zoals (Yvert no's) 1-6,18,33,47, 
48 49, 62, 76, 81, 95 148-154* 156, 252(*), 256, 269*, 580A"(2x) 580A, 841** 867-872, 
891-896** 930-935**, 945-950**, 960-965**, 989-994", 1027-1032**, luchtpost 8-14 20**, 
36**, 37** blok 3** (Pexip) etc Mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
12746 Frankrijk speciaalverzameling Ceres 1871-1875. Prijs: € 1.150,00 
Indrukwekkende meest gestempelde verzameling gespecialiseerd verzameld op kleur, stem
pels, veel paren en stnppen brieven, plaatfouten en variëteiten, op volgorde opgezet in zelfge
maakt album Schitterende en unieke collectie" 
12800 Frans Somalië 1894-1958. Prijs: € 325,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Frans Somalië 1894-1958 op albumbladen in map Mooie 
collectie, cat waarde ca 1700 euro 
12799 Frans Somalië 1894-1966. Prijs: € 350,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Frans Somalië 1894-1966 op albumbladen in 
map Mooie collectie in zeer mooie kwaliteit Cat waarde ca 1850 euro 
12788 Gabon 1904-1978. Prijs: € 325,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Gabon 1904-1978 waarbij veel klassiek en betere waar
den Beginjaren veelvuldig en in senes aanwezig, wo port Cat waarde 2000 euro Op al
bumbladen in map 
12781 Goldcoast 1876-1961. Prijs: € 700,00 
Prachtige */0 collectie met de nadruk op het oude/klassieke materiaal met o a 1876 sene t/m 
6d, 1884 t/m 2sh, ld op 6d gebruikt, 1889/02 t/m 20sh, 1902 t/m 20/-, George V t/m 5sh, 
George VI t/m lOsh etc in album Mooie collectie 
12724 Griekenland 1896-1996. Prijs: € 1.250,00 
Prachtige meest ongebruikte/postfnsse collectie met 1896 olympiade sene (deze gebruikt) 
1902 sene t/m 2dr, 1927 serie t/m 25dr, 1928 Navann, 1930 Onafhankelijkheid, 1933 hoge 
waarden (gebruikt), 1940 Jeugd serie t/m lOOdr, de meeste goede uitgaven van de jaren 50, 
luchtpost met alle goede voor-oorlogse senes etc in dik insteekboek 
12742 Griekenland en gebieden. Prijs: € 1.050,00 
Interessante collectie/doublettencollectie met alleen al circa 180 hermeskoppen van de diver
se drukken incl de betere uitgaven en ongebruikte zegels, interessante stempels 1886/8 ge
tand en ongetand, 1896 Olympiade t/m 2dr ongebruikt en lOdr gebruikt 1900 uitgaven etc 
etc Ook uitgebreid gebieden, in 2 kleine zelfgemaakte albums 
12656 Griekenland en gebieden. Prijs: € 200,00 
Collectie Gnekenland en gebieden met vnl oud gebruikt, ongebruikt en postfns matenaal, veel 
doubletten In insteekboek 
12657 Groenland. Prijs: € 170,00 
Vrijwel geheel postfrisse collectie Groenland met veel blokken en souvenirmap Amenka sene 
In in*^tppkbopk 
12797 Guadeloupe 1884-1903. Prijs: € 380,00 
Ongebruikte, gebruikte collectie Guadeloupe 1884-1903, Michel no 1/11 compleet serie1891 
(zonder 30 c) compleet, sene 1892 compleet opdruk 1903 gespecialiseerd opgezet In deze 
vorm zelden aangeboden Cataloguswaarde 1905 euro Op albumbladen in map 
12798 Guadeloupe 1884-1947. Prijs: € 400,00 
Ongebruikte zeer goed gevulde collectie Guadeloupe 1884-1947 op albumbladen in map 
Collectie bevat veel beter matenaal en ook luchtpost, port etc Cat waarde ca 1950 euro 
12796 Guadeloupe 1884-1947. Prijs: € 320,00 
Ongebruikte collectie Guadeloupe 1884-1947 op albumbladen in map Zeer mooie kwaliteit 
cat waarde ca 1670 euro 
12792 Guadeloupe 1884-1947. Prijs: € 450,00 
Zeer mooie, zeer goed gevulde, postfnsse en ongebruikte collectie Guadeloupe 1884-1947 op 
albumbladen in map Collectie bevat veel beter matenaal zoals opdrukken 1884-1890, 
Allegone 1891-1892 compleet etc Cat waarde ca 2395 euro 
12786 Guadeloupe 1889-1940. Prijs: € 320,00 
Ongebruikte/gebruikte deelverzamelingen incl veel van de goede dure uitgaven, port etc in 
map Catw 1850+euro 
12672 Guadeloupe 1891-1945. Prijs: € 170,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Guadeloupe 1891-1945 op zelfgemaakte bladen in map 
Leuke collectie met veel klassiek matenaal met ook wat opdrukafwijkingen 
12751 HongKong 1870-1997. Prijs: € 475,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie HongKong 1870-1997 in 3 Canadese voordrukal-
bums Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (Michel no's) 163-168,242-243,431434, 
460-463 FDC, 468-473 FDC 581-584**, blok 13**, 14", 18**, 19**, etc Hoge cat waarde' 
12720 IJsland. Prijs: € 150,00 
Map met albumbladen met een kleine ongebruikte en gebruikte collectie IJsland Bevat mate
naal tot ca 1945 
12768 India en Staten, Bangladesh, Pakistan. Prijs: € 225,00 
Scott album met een ongebruikte en gebruikte collectie India en Staten, Bangladesh, 
Pakistan Leuke kleine collectie 
12700 Indonesië brieven. Prijs: € 350,00 
Ruim 100 bneven begin jaren '50, met veel verschillende trankenngen wo ook aangetekend, 
alle verstuurd naar Aden Camp' Zelden aangeboden' 
12658 Irak. Prijs: € 190,00 
Insteekboek met postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van Irak, waaronder Bntse 
Bezetting en moderne postfnsse senes 
12775 Japan 1880-1975. Prijs: € 575,00 
Meest ongebruikte/postfnsse collectie (begin gebruikt) met dure uitgaven jaren 20/30, National Park 
senes en blokken vele andere (betere) blokken, tevens iets Japanse bezetting Indie, in insteekboek 
12743 Kenia, Uganda, Tanganyka. Prijs: € 180,00 
Leuke kleine stempelverzameling op groot aantal verschillende zegels met heel veel verschil
lende stempels wo kleine plaatsen insteekboek 
12690 Liechtenstein 1912-1956. Prijs: € 750,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Liechtenstein 1912-1956 in Davo luxe album Collectie be
vat veel beter materiaal zoals, (Michel no's) 1-3*, 50A*, 52A* 61-62A*, 71* 72-74* 75-77* 
78-81* 82-89*, 90-93*, 94-107*, 108-113*, 114-115*, 126-139*, 140* 141", 143-147*, 148* 
149-150*, 197**, blok 2" , 3", 185 kleinbogen", 4*, 5*, etc 
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12697 Liechtenstein 1912-2005. Prijs: € 920,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie Liechtenstein 1912-2005 in twee luxe Kabe albums met 
cassette Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Michel no's) 1-3x*, 1-3y*, 47A(*), 
50B(*), 60*, 63*, 78-81*, 82-85*, 87, 88*, 89*, 108-113* (110 mist), 116-118*, 122-124*, 126-
139*, 140**, 141**, 143-147*, 148*, 149-150*, port 13-20, etc Hoge cat waarde' 
12692 Malta 1860-1982. Prijs: € 675,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Malta 1860-1982 in Schaubek album Zeer goed 
gevulde collectie met veel beter matenaal zoals (Michel no's) 2(*), 3,4-9,10*, 11-12*, 14*, 17-
23,40**, 115-131*, 147,149,199-213**, 215**, 237-253**, port 1-10*, etc Mooie collectie, ho
ge cat waardel 
12660 Malta 1955-1984. Prijs: € 145,00 
Malta, vnl postfrisse collectie 1955-1984 met o a veldelen en blokken Op blanco albumbla-
den in klemband 
12762 Martinique 1886-1945. Prijs: € 550,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie Martinique 1886-1945 in Lindner album Collectie bevat 
ook luchtpost en port Hoge cat waarde 
12704 Nederland brieven. Prijs: € 375,00 
Doos met bneven Nederland met leuke stempels Bevat grootrondstempels, kleinrondstem-
pels, puntstempels etc Ook wat postwaardestukken Penodeca 1870-1900 
12778 Nepal 1881-1990. Prijs: € 750,00 
**/*/0 zeer uitgebreide collectie met beter klassiek deel met papiervaneteiten, keerdruk-paren, 
brieven en blokken, deels met doubletten, in album + insteekboek Zelden aangeboden' 
12730 New South Wales. Prijs: € 850,00 
Map met albumbladen met ongebruikt en gebruikt matenaal van New South Wales Bevat goed 
ongetand klassiek matenaal. Consumptives, port, etc Ca 300-350 zegels Hoge cat waarde 
12785 Noorwegen 1867-1974. Prijs: € 1.500,00 
Schitterende uitsluitend ongebruikte collectie in zeer mooie fnsse kwaliteit met o a 1878 
Oscar II serie, 1894 set to 60 ore, 1905/8 opdruk serie, 1907 serie met 3 parels, 1909 sene met 
1 parel, 1910/20 sene t/m 60 ore (25 ore mist), verder ogenschijnlijk compleet incl alle goede 
series, dienst compleet, in Schaubek album Schitterende collectie met enorme cat w 
12765 Nouvelle Caledonië 1905-1968. Prijs: € 380,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nouvelle Caledonie 1905-1968 in blanco album 
Collectie IS goed gevuld met ook wat beter matenaal zoals (Yvert no's) 162-165*, 175-179*, 
280-283*, 345-350**, luchtpost 35*, 72, 73, 76, 80, 98-100**, 103** etc 
12705 Oostenrijk 1850-1987. Prijs: € 450,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1987 in 3 blanco Importe al
bums Collectie IS goed gevuld met veel klassiek matenaal en ook betere zegels zoals (Michel 
no's) 156, 418-424, 442-446**, 672**, 673**, Va-Vd** (Hitler opdrukken), 674-692**, 693-
696**(gekeurd), 772-775**, 852**, 853**, 941*969**, etc Mooie collectie hoge cat waarde' 
12698 Oostenrijl( 1850-20091. Prijs: € 7.000,00 
Fantastische collectie Oostenrijk 1850-2009 in 3 Davo albums en 1 stockboek Collectie bevat 
zeer veel klassiek materiaal met o a leuke stempels, Rennerblokken, alle Hitlersets en verder 
ook diverse variëteiten en gebieden Enkele voorbeelden (Michel no's) 498-511* (508 ge
bruikt), 512-517**, 518-523, 524-529**, 530-543*, 545-550*, 551-554**, 555A* (Wipa), 557-
562", 588** (Dolfuss), 693-696* (Hitler opdrukken) 772-775** in blokken (Renner blokken) 
etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
12663 Oostenrijl« 1908-1963. Prijs: € 100,00 
Kleine ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1908-1963 in blanco Biella album Leuke 
collectie met ook wat betere zegels 
12776 Oost-Europa 1870-1945. Prijs: € 300,00 
Diverse landenverzamelingen met o a aardig Albanië, Montenegro, Roemenie en Servië, in 
zeer goedgevuld album Enorme cat w 
12670 Portugal blokken. Prijs: € 115,00 
Insteekboek met postfrisse en gebruikte blokken van Portugal, inclusief Azoren en Madeira 
Veel doubletten en veel Europa blokken In totaal 63 blokken 
12728 Portugal en Koloniën. Prijs: € 1.000,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie met uitgebreid klassiek aandeel incl betere en dure uitgaven, 
kolomen met beter Angola, Azoren, Cap Verde, Guinea, India Timor etc in 2 zelfgemaakte al
bums Enorme cat w 
12676 Poststukken. Prijs: € 130,00 
Map met poststukken van diverse landen, o a Duitsland, Hongarije etc 
12754 Postzegel op postzegel. Prijs: € 225,00 
Leuke **/*/0 collectie met veel senes en blokken wo betere, in 2 insteekboeken 
12794 Reunion 1885-1947. Prijs: € 575,00 
Uitgebreide, vrijwel complete, ongebruikte en gebruikte collectie Reunion 1885-1947 op zelf
gemaakte bladen in map Collectie bevat ook port en pakketzegels Cat waarde 2915 euro 
12795 Reunion 1885-1947. Prijs: € 475,00 
Ongebruikte vrijwel complete, collectie Reunion 1885-1947 op albumbladen in map Zeer 
mooie kwaliteit, met ook port en pakket zegels Cat waarde ca 2400 euro 
12793 Reunion 1885-1947. Prijs: € 225,00 
Nette, ongebruikte collectie Reunion 1885-1947 op insteekbladen in map Mooie kwaliteit, cat 
waarde ca 1240 euro 
12727 Rusland 1945-2007. Prijs: € 1.550,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Rusland 1945-2007 in 4 Schaubek albums en 2 
insteekboeken Collectie is zeer goed gevuld en bevat zeer veel blokken Zeer grote hoeveel
heid zegels' 

12752 Spanje 1850-1977. Prijs: € 1.800,00 
Voornamelijk postfnsse en ongebruikte collectie Spanje 1850-1977 in 3 luxe Leuchtturm al
bums (ook wat matenaal na 1977) Klassieke deel tot jaren 30 spaarzaam gevuld, maar met 
diverse toppers wo 1860 2r ongebruikt 1866 2c, 12c, 20c, toppers 1875 25c, 40c t/m lOp 
(cat 2800 euro'), 1878 4p, lOp, burgeroorlog, blokken laatste 25 jaar zo goed als compleet 
aanwezig, inclusief extra's als rolzegels in stnppen etc Hoge cat waarde' 
12652 Spanje 1952-1984. Prijs: € 425,00 
Postfrisse collectie Spanje 1952-1984 in 4 luxe Lindner albums Goed gevulde collectie met 
ook beter matenaal zoals (Michel no's) 1021-1023**, 1025-1026**, 1066-1067**, 1084-
1087**, 1097-1102** etc Ook (dubbel) gebruikt materiaal aanwezig en tevens wat ongebruikt 
en gebruikt matenaal van 1936-1952 
12747 Sport landen A-B collectie. Prijs: € 225,00 
Veelal postfnsse collectie met o a ongetand materiaal, veel Afghanistan, Albanië, FIS ski-se-
rie Oostenrijk, Bahamas, Bermuda, Bhutan etc in album 
12723 Triest ZONE A. Prijs: € 350,00 
Vrijwel complete postfnsse en ongebruikte collectie Tnest ZONE A in insteekboek Cat waar
de ca 1450 euro Tevens wat Campione, Italië en Fiume aanwezig 
12763 Tunesië 1888-1963. Prijs: € 475,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie Tunesië 1888-1963 in blanco album Collectie is bijna com
pleet en heeft volgens de vonge eigenaar een cat waarde van 2900 euro Collectie bevat ook 
veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 1-7*, 79-95*, 110-119*, 161-180*,185-204*, luchtpost 
18-19**, port 1-7*, colis postaux 1-10*, 11-25* etc Mooie collectie' 
12681 Turkije 1956-1966. Prijs: € 115,00 
Postfrisse collectie Turkije 1956-1966 op stockbladen in map Bevat vele senes en blokken 
12749 U.S.A. 1860-1977. Prijs: € 450,00 
**/*/0 collectie incl leuk klassiek aandeel, later zeer goedgevuld incl hoge waarden + nog 
fdc-sene van de fakkelloop van de Olympische Spelen in Lake Placid, 1980, in 2 Borek al
bums 
12738 U.S.A. beter materiaal/B.O.B. Prijs: € 1.700,00 
Stockboek vol met bijzonderheden klassiek met honderden afstempelingen, zegels met gnll, 
strippen van 3 ongebruikt met randinschrift, coils, pre-cancels, back of the book officials, port 
en parcelpost etc Zeer interessante partij' 
12680 Uruguay Luchtpost 1929-1990. Prijs: € 170,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Uruguay Luchtpost 1929-1990, met o a blokken, 
op blanco bladen in map 
12679 USA 1940. Prijs: € 800,00 
Vellenboek met postfnsse complete vellen van 70 stuks USA beroemdheden 1940 (Yvert 413-
447) + wat divers Hoge cataloguswaarde 
12773 Wereld 1860-1950. Prijs: € 400,00 
Meest gebruikte wereldverzameling met veel ouder matenaal, met o a aardig Zweden, 
Zwitserland, Spanje beter /\zie etc in dik vet wereldalbum 
12669 Wereld. Prijs: € 130,00 
Kleine, rommelige collectie postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse landen in 2 
banden Bevat o a Portugal, Rusland, Gnekenland, Zuid-Amenka etc 
12677 Wereld. Prijs: € 100,00 
Map met divers matenaal van vele landen, waaronder coupons van Zwitserland, oud 
Roemenie etc 
12770 Wereldcollectie 1850-1940. Prijs: € 1.500,00 
Zeer uitgebreide ongebruikte en gebruikte wereldverzameling 1850-1940 in bizar dik Scott we
reldalbum Collectie bevat extreem vele materiaal, voornamelijk van Europa en Azie 
12707 Zuid Afrika. Prijs: € 750,00 
Doos met 1 Davo album en 5 stockboeken met postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van 
Zuid Afnka en iets Engelse kolomen Bevat zeer veel matenaal van Zuid Afnka, waaronder 
veel postfrisse blokken tot 2000 wat thuislanden, wat Rhodesie, Nyassaland, veel Zuid West 
Afrika, Namibië etc Zeer mooie kavel, zeer veel matenaal, ideaal voor beurs of eBay 
12729 Zuid-West Afrika 1923-1952. Prijs: € 760,00 
Prachtige ongebruikte collectie met vele dure uitgaven, 1923 t/m 1 pond, 1924/5 beide ponden 
(Nederlandse en Engelse tekst), 1927 t/m lOsh (beide senes), 1931 serie t/m 20sh (vanaf 1/3 
in paren), dienstseries, op blanco bladen Mooie frisse collectie" 
12691 Zweden 1858-1977. Prijs: € 1.250,00 
Gebruikte collectie Zweden 1858-1977 op blanco bladen in 2 Lindner albums Collectie bevat 
zeer veel beter matenaal zoals (Michel no's) 6, 7-12, 13, 14, 15-16, 86-96, 97-106,144-158, 
159-173, etc Ook veel paren aanwezig, waaronder veel betere zoals 243,245,246,250,251, 
253, 272(1), 273,277, 285(1), etc Mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
12661 Zwitserland 1851-1983. Prijs: € 1.100,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1851-1983 in Scott album Mooie 
collectie met o a leuk klassiek matenaal en veel betere zegels zoals (Michel no's) 128-129, 
130-132*, 133-135, 145, 152, 226-228, dienst 55-63*, 64-74*, SDN 65-67*, 70-90*, BIE 23-
28**, 29-39*, luchtpost XI * (solothurner), veel combinaties en heel veel goede blokken zoals 
1* (achterkant viezig), 2*, 4*, 5(*), 5, 6*, 8*, 9,10*, 12,13*, 15,16** etc 
12711 Zwitserland. Prijs: € 500,00 
Uitgebreide, voornamelijk gebruikte stock Zwitserland in 7 insteekboeken Bevat matenaal 
vanaf ca 1900 tot 2000 Bevat ook wat beter matenaal zoals blok 35 (Lausanne 1956), wat 
fiscaal matenaal, luchtpost 1948, 30c grijs gebruikt (4x), 40 c blauw jsostfns (2x), etc Zeer 
veel materiaal, ideaal voor beurshandelaar 

Onze openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur 

SMITS PHILATELY KOOPT ALLES, HEEFT U IETS AAN TE BIEDEN? 
Vul nu de bon in en ontvang een jaar lang kosteloos onze prijslijst 

INFORMATIEBON ^ 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

Kies één van onderstaande mogelijkineden: 

O ja, stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst 

O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 

met mij op via tel. nr. 

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



POSTZEGELMANIFESTATIE NOORD 2010 
ZATERDAG 20 FEBRUARI 2010 in RODEN (Dr.) 

SPORTCENTRUM DE HULLEN, CEINTUURBAAN ZUID 6, 9301 HX 

Grootste eendaagse filateliebeurs van Nederland I 

► 1500 m2 zaal gevuld met filatelie ► meer dan 50 (Inter-) nationale standhouders 
► promotlestands (thematische) verenigingen ► taxatiestand (beëdigd taxateur) 

► fllatellstische toebehoren ► koopjeshoek ► grote postzegelberg 
► uitgebreid jeugdprogramma ► voldoende gratis parkeergelegenheid 

► GRA TIS PENDELDIENST VAN & NAAR BUSSTA TION RODEN !! 
ZAAL OPEN 10.00  17.00, Entree € 4,00 (vanaf 16 jaar) 

Meer info, routebeschrijving, foto's NOORD 2009 op WWW.WBEVENEMENTEN.EU 
Voor vragen: info@wbevenementen.eu of 0505033926 ('s avonds) 

Organisatie: WB Evenementen in nauwe samenwerking met de Filatelistenvereniging RodenLeek e.o. 

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, FDCs, 
partijen of engrosposten betreft Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse En met 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 UtrechtA'dam) 

http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
mailto:info@wbevenementen.eu


22^ FILATELIEBEURS 2010 
LOOSDRECHT 

Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 

29 januari 2010: 
30 januari 2010: 
31 januari 2010: 

13:00-
10:00-
10:00-

-18:00 uur 
-17.00 uur 
-16:30 uur 

Meer dan 100 stands van handelaren en gespecialiseerde verenigingen, 
kleine tentoonstelling in ca. 35 kaders, 

stands van de TNT post en het maandblad Filatelie. 
Nieuw: nu ook een stand van de Deutsche Post 

** Gratis toegang ** 
** Gratis parkeren ** 

* * Gratis pendelbus elk half uur vanaf station Hilversum ** 

Achmea Health Center (v/h Panda Hallen) 
Industrieweg 10 

Nieuw Loosdrecht 

EEN MUST VOOR IEDERE VERZAMELAAR! 

www.filateliebeurs.nl 
13 

http://www.filateliebeurs.nl


Verkoop nooit uw postzegels 
Voordat u met ons contact heeft opgenomen, verkopen is geen kunst, 

iedereen geeft u de hoogste en beste prijs. Of nog erger, beloofd u de beste resultaten 
bij een (eventuele) verkoop! 

Postzegelhandel Zeist is een groeiend bedrijf met een steeds grotere klantenkring in binnen- en 
buitenland. Onze succesformule is een snelle verkoop tegen een winstmarge van maar 15%. 

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

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

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

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

VAN LOKVEN FILATELIE BV ZOEKT U NEDERLAND OF OVERZEE? 
Dan stuur ik u graag mijn regelmatig verschijnende 

aanbiedingslijsten. Deze zijn interessant voor zowel de 
beginnende 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? ^ H | | | 
W.M Hoekstra, Blijhamsterstraat 27D3, 9671 AT Winschoten, 

tel. 0597-430755 - fax 0597-431428 - e-mail' wmhoekstra@home.nl 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

Van Welderenstraat 16, 6511 MK Nijmegen 
Telefoon/Fax 024 - 3224636 ^ ^ 
www.niuntenenpostzegels.nl ^ ^ ^ 

mailto:info@pzhzeist.nl
mailto:wmhoekstra@home.nl
http://www.niuntenenpostzegels.nl


Voor al Uw abonnementen 
zowel landen als motieven. 

Ook alle benodigdheden: 
kunnen wij U leveren 
met aantrekkelijke kortingen. 

Speciale Beursaanbieding: 
Stockboeken Leuchtturm. 

60 bladzijden Witte of Zwarte bladen 
Gewatteerde kaft, diverse kleuren. 
Zwart €12,95 per 5 €62,50 
Wit €11,95 per 5 €57,50 

|K»tz*g*lhand«l Jok« vsn d*n berg 

Bernadottestraal 64 
2811 SGRwuwijk 

Tel/Fa«:Oiaj 396410,«. 
Mobwl:06Jl ?517 7< 

[:mai!:p7h.jükevdbei 

Brabantse 
Postzegel en 
Muntenveiling 

^ ;  ' 
Houdt op 26 en 27 februari 2010 

haar 162® openbare veiling 
W I J h o u d e n v o o r u 5 ve i l i ngen per j aa r 

W I J vei len c a 2 0 0 0 kave ls , w a a r o n d e r g o e d e n u m m e r s 
N e d e r l a n d , O v e r z e e en bu i t en land 

O o k h e b b e n w e s t e e d s e e n ru ime s o r t e n n g in g o e d e 
v e r z a m e l i n g e n N e d e r l a n d , O R , bu i t en land en 

r e s t p a r t i j e n in d o z e n en k is ten e n z 

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

Bezoek nu ook onze onl ine veil ing 

w w w . b p v e i l i n g . n l 

Vraag onze gratis catalogus aan " 

X Postzegel en Muntenhandel 
HOLLANDS GLORIE 

-=■ CamplaanS 2103 GW Heemstede 

Hg@stampdeaier.nl www.stampdealer.nl 

BestellenTel 023 5477444 / Fax 023 5291605 / Emall: Hg@stampdealer.nl / per post. 
Bankrek 4208936 U kunt natuurlijk ook afhalen In de winkel, indien u ons tevoren 

bericht dan zorgen wij dat wij uw bestelling gereed hebben. 
Geopend: ma/dl op afspraak, wo t/m zaterdag 09.30 16.00 (za 17.00). 

Bij verzending per post verzendkosten altijd extra. Vrijblijvende aanbieding. 

DAVO LUXE SUPPLEMENTEN NEDERLAND 2009 
Pri|S 
€23,50 
€10,00 
€ 25,75 
€ 16,75 

€3,25 
€7,75 

Luxe 
nol 
no 2 
no 3 
no 4 
no 6 

(wit papier) 
Basis 
Extra 
Velletjes 
Velletjes Extra 
Blauwdrukken 

Inhoud 
197/203 A86/89 
198a,200a,202a203a 
V80/V88, VB23 VB24 
V79a,V83a,V84a etc 
NVPH7 

no 8 Mool Nederland MNVl 9 MNV20 MNV21 
Deze supplementen zi|n eveneens in SL uitvoering leverbaar (zonder strookjes) 

LUXE BAND NEDERLAND Vil € 32,00 
I C T Q p I Nu inclusief L SUDP 2009 basis 

van C 55,50 nu maar. . . € 45 ,00 

DAVO SUPPLEMENTEN GEÏLLUSTREERD VERZAMELEN 2009 
GV (gekleurd met tekst) 
GV Nederland 
GV Velletjes 
GV Mooi Nederland 
GV Mooi Nederland 

Inhoud 
2009/ 61 6 2, 6 3, 64 65 66 
2009/ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 
De 5 blokjes Mooi Nederland 
Verzamelblokje Mooi Nederland 

GV Grenzeloos Ned 3 blokken Nederland Brazilië 
LUXE Album Geïllustreerd verzamelen II (2008/09) 

LUXE Album GRENZELOOS NEDERLAND (2008 09) 

LUXE Album MOOI NEDERLAND ( 200S 2009) 
 _. ._. ^fc I Zolang de voorraad strekt ! 

LET OP BEIDE albums samen slechts : 

Gelijk maar meebestellen : 
DAVO L Band Nederland VI (zonder inhoud) 
DAVO L Band Nederland Velletjes III (zonder inhoud) 
DAVO L Band Nederland zonder nummer i 
DAVO L blanco bladen met of zonder opschrift Nederland 
DAVO PTTmapjes album Christal Neutraal (zonder nr) 
DAVO PTTmapjes album extra set bladen 
DAVO Eerstedag Enveloppen Album Nederland Standaard 
DAVO Eerstedag Enveloppen Album Nederland LUXE 
DAVO Eerstedag Enveloppen extra pak bladen 3 vaks 
NVPH Speciale Catalogus Nederland en OGD 2010 
NVPH 2010 Idem (niet ingebonden editie) 
NVPH Soeciale Cataloaus 2010 DVD (CollectaRom) 

Pnjs 
€ 16,65 
€13,00 
€ 14,25 

€3,40 
€5,80 

€ 60,00 
C 40,00 
C 82.00 

€ 75,00 
Pnjs 
€32,00 
€32,00 
€32,00 

€5,00 
€ 29,00 

€8,50 
€ 26,00 
€36,00 

€7,00 
€ 29,90 
€ 26,90 
€ 26,90 
C 34,50 
£ 34,50 

Aantal 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

LEUCHTTURM Klemst roken 1'2 KILO WIT C 34,50 
LEUCHTTURM Klemst roken 1 /2 KILO ZWART £ 34,50 

Aanbieding Leuchtturm Insteekboeken 1e KEUS 
L 4 / 8 16 bladz wit (adviesprijs € 6 60) 10 STUKS €49,50 
LS 4/8 16 bladz zwart (adviesprijs € 6 95) 10 STUKS €55,00 
L4/16 32 bladz wit (adviesprijs € 9 95) 10 STUKS €69,50 
LS4/16 32 bladz zwart (adviesprijs € 11 90) 10 STUKS €92,50 

Met luxe gewatteerde kaft: 
LP 4/30 60 bladz wit (adviesprijs € 19 90) 5 stuks €64,50 
LSP4/32 60 bladz zwart (adviesprijs € 21 90) 5 stuks € 74,50 

DE LAATSTE I! (gaan uit het Leuchtturm sortiment): 
LEUCHTTURM SELECT FDC Albums (incl. cassette) NU 
Alle Select FDC albumbladen van € 8,95 nu € 5,95 per pak Op=Op 

Wereldcatalogus Stanley Gibbons 
Stamps of the World 2009 
5 delen comploel Van C 320. NU voor maar 
IMPORTA PTTmapjes albums (inclusief cassette) 
IMPORTA PTTmapjes bladen 
IMPORTA Blanco Albums VICTORIA KLEIN 
IMPORTA Blanco Albums VICTORIA GROOT 
IMPORTA Verzamel Albums (ringbanden inclusief cassette) 
IMPORTA Weekmakervrije transparante Vbladen per pak 

€ 24,50 

€23,40 
€8,00 

€ 13,25 
€ 17,65 
€ 14,00 

€6,90 
Stevige, aan tafel bevestigbare en verstelbare Loupe Lamp 
met TL verlichting. 3 dioptrie lens 12,5cm diameter € 49,50 
idem: staand tafelmodel met een krachtige 3+12 dioptrie lOcm 

lazen lens. Is Ideaal voor gedetailleerd werk € 39,50 

Postzegels van de landen en motieven van uw keus in abonnement 

TIP! 
U kunt zich nu bij ons opgeven voor de postzegelultgiften t.b.v. 

het WK  Voetbal 2010 in Zuld Afrika 

http://www.bpveiling.nl
mailto:Hg@stampdeaier.nl
http://www.stampdealer.nl
mailto:Hg@stampdealer.nl


SraffiRfii 
WE WISH YOU 
^ SMASHING 2010 

Na de feestdagen gaan we 
weer vol goede moed aan 
de slag met uw Filatelie! 
Wellicht bent u even met 
vakantie geweest en heeft 
u hier en daar wat leuke 
postzegels 'gescoord' in 
den vreemde. Je weet het 
maar nooit. 

REISBOEK IN KAARTEN 
EN POSTZEGEIS 

Bij Uitgeverij Altas is 
onlangs het Engelstalige 
boek 'Inviting the world 
at home' verschenen. 
Een rijk geïllustreerd 
boek met 400 ansicht
kaarten met daarop de 
postzegels afgebeeld 
uit vrijwel alle gebieden 
ter wereld.'Eigenlijk is 
het een wonder dat de 
hele wereld met elkaar 
verbonden is door een 
immens netwerk dat 
iedereen, waar dan ook 
ter wereld, in staat stelt 
om een van een zegel 
en adres voorzien stukje 
papier ergens in een 
speciale bus te stoppen, 
waarna zich een wereld
wijd mechanisme uitrolt 
dat datzelfde papiertje 
enige tijd later bij de ge
adresseerde, ook al is het 
aan de andere kant van de 
wereld, aflevert'. 
Auteur Rolf Weijburg 
verzamelde ongeveer 400 
ansichtkaarten uit vrijwel 

11 M rrr- nii /"- -
INVITING THE WORLD AT HOME 

m'-'ß of the World's Postal Links to the Netherlands 

alle gebieden ter wereld 
die of door internationale 
grenzen omgeven zijn, 
of door grote afstand 
van het moederland zijn 
gescheiden, of hun eigen 
posterijen hebben. Ieder 
gebied wordt beschreven 
en er is een (afgebeelde) 

MODEPOSTZEGELS VAN LANVIN 

kaart naar Nederland op 
de bus gedaan. Van Akro-
tiri via Diego Garcia tot 
Antarctica. Het resultaat 
is een uniek beeld van 
een wereld vol plaatsen 
waarvan de meesten van 
ons nog nooit gehoord 
hebben. Het postproject 
'Inviting the World at 
Home' is in 1977 ont
staan. Ruim dertig jaar 
later is het project uit
gegroeid tot een (bijna) 

complete inventarisatie 
van alle internationale 
postale links met Neder
land. RolfWeijburg (56) 
is etser, kaartenmaker en 
illustrator. Zijn boeken 
vinden hun oorsprong 
in zijn talrijke reizen, 
zoals Dwars door de Sa
hara (1985) en L'Afrique 
Périphérique (2000). Zie 
verder uJUJUJ.uitgeuenjatlas. 
nl/result_titel.asp'ld=2 574 
of u)U)U).u)eijburg.nI 

Na mij een halfjaar te 
hebben ingewerkt in de 
'wondere materie der fi
latelie', ben ik vanaf deze 
maand de vaste hoofd
redacteur van Filatelie. 
Allereerst heb ik het roer 
zo 'naadloos' mogelijk 
van mijn voorganger 
willen overnemen. Met 
de nieuwe website zijn 
wij weer helemaal up-to-
date, inclusief de werk-
dagelijkse berichtgeving 
met de laatste postze
gelnieuwtjes. Hiermee 
kunnen we verder gaan 
bouwen om u nog beter 
te kunnen bedienen. Zo 
is internet een dankbare 
aanvulling op dit maand
blad, dat uiteraard in 
zijn huidige vorm nog 
een lang leven beschoren 
zal blijven. Een bredere 
en toegankelijke opzet is 
ons streven. 
Voor het komende jaar 
zullen vele thema's de 
revue passeren en ik 
hoop dat u hieraan veel 
leesplezier zult heb
ben met onze auteurs. 
Uiteraard blijven onze 
rubrieksredacteuren zich 
voor u inzetten om hun 
rubrieken te blijven vul
len. Mijn zegen hebben 
ze voor het nieuwe jaar 
en ik hoop ook die van u. 

Frits Njio, hoofdredacteur 

PROFESSOR CLEVERINGA: ' 1 9 4 0 EEN MOEDIG JAAR' 

Omdat het Franse 
— modemerk Lanvin 120 
° jaar bestaat, heeft Alber 
— Elbaz, hoofdontwerper 
-t bij Lanvin, ter ere van het 
^ merk postzegels ontwor-
^ pen voor de Franse La 
^ Poste. 
i Op de designer post-
2 zegels staan dames 
^ die creaties van Lanvin 

"TT" dragen. De zegels met 
j k Elbaz's typische krabbels 

zullen begin volgend jaar 
verkrijgbaar zijn. De prij
zen variëren van € 0,56 
tot € 0,90. Voor haar ver
jaardag heeft modehuis 

Lanvin al verschillende 
bijzondere producten 
op de markt gebracht, 
zoals tassen, potloden en 
notitieblokken. 
Binnenkort zal op de 
website van de Franse 
post een speciale 
Lanvin-afdeling wor
den ingericht waarop 
alle producten te koop 
zijn. Dit is voor menig 
filatelist zeker een lang 
weekend Parijs per Tha-
lys waard om deze unieke 
postzegels te 'scoren' en 
ook hiermee een kaartje 
naar huis te sturen. 

Op 17 januari organiseert 
de jubilerende Leidsche 
Vereeniging van Postze
gelverzamelaars (70 jaar) 
de jaarlijkse Postzegel-
totaaldag. Daarop wordt 
onder het thema "1940, 
een moedig jaar", met 
een persoonlijke post
zegel, ook aandacht ge
schonken aan professor 
R.P. Cleveringa, die in 
het oprichtingsjaar 1940 
van de vereniging zijn 
beroemde rede uitsprak 
tegen de maatregel van 
de bezetter tegen joodse 
hoogleraren. 

De Postzegeltotaaldag 
kan worden bezocht in 

het Verenigingsgebouw 
K&G, J.C. de Rijpstraat 
29, Leiden van 10.30 tot 
16.00 uur. Info: W. Ho-

gendoorn, 06-29510342 
ofiuillem.ho^endoornca) 
hccnet.nL 

=ilM 11= 111)11= urn 
i t l l i i 

Een moedig js&r 1940 
Opgericht 17 januari 

..V.^MLeiden 
l|KiM.^I*"'«"2010 

R.P. Clevé 
Protestrede 26 november 



KOELEWIJN KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN 

Oud-medewerker van 
Filatelie Daan Koelewijn 
(76) is op 7 december 
benoemd tot Lid van de 
Orde van Oranje Nas
sau. Deze Koninklijke 
onderscheiding werd 
hem in het bijzijn van 
zijn vrouw Riet, kinde
ren en kleinkinderen, 
opgespeld door burge
meester Cremers van zijn 
woonplaats Waddinxveen 
m het gebouw, waar de 
afdeüng Boskoop van de 
NVPV zetelt. 
Zijn sporen in de 
Nederlandse filatelie 
zijn talrijk. Naast zijn 
maandelijkse rubriek 
'Wij lazen voor u' en 
uiteenlopende artikelen 
in Filatelie, schreef Daan 
ook jarenlang voor De 
Posthoorn (zie elders in 
dit blad) en was hij jury
lid van de Filatelie vereni-
gmgsbladprijs. Ook was 
hij langjarig lid van de 
Nederlandse Academie 
voor Filatelie. In eigen 
omgeving was Daan vele 

NIEUW EMAILADRES 
REDACTIE 

Met het live gaan van de 
nieuwe website 
www.defilatelie.nl 
heeft de redactie ook 
een nieuw e-mailadres 
gekregen 
redactie@)defilatelie.nl 

Voorlopig blijft het 
huidige e-mailadres 
/ilatelie(a)kpnmai!.n! 
operationeel, maar een
ieder wordt verzocht e-
mails met bijlage zoveel 
mogelijk ook naar het 
nieuwe adres te mailen. 

jaren penningmeester 
en algemeen adjunct 
voorzitter van zijn NVPV 
afdeling Boskoop. Verder 
stelde hij tentoonstel
lingscatalogi samen en 
zat in de organisatie van 
talrijke evenementen, 
zoals de Postex. 
Om de feestvreugde te 
verhogen trad NVPV-
voorzitter Cor Oppe-
laar naar voren met de 
instelling van de nieuwe 
jaarlijkse prijs 'Daan 
Koelewijn bokaal'. Deze 
prijs is bedoeld voor 
een jonge postzegel
verzamelaar met een 
aparte verzameling of 
tentoonstelling. In al zijn 
bescheidenheid dankte 
Koelewijn niet alleen de 
koningin, maar vooral 
'zijn' eigen koningin Riet 
en dankte haar uitdruk
kelijk: "Eigenlijk verdient 
zij de ondersscheiding, 
want zij gaf mij altijd de 
ruimte om dit werk te 
kunnen doen." En werk = 
passie voor Daan! 

De jury van de L.H. Tholentrofee roept kandidaten op 
mee te dingen naar de 

L.H. Tholentrofee 2009 
Voor deze prijs voor de beste filatelistische rubriek of bijdrage 
in de niet-filatelistische pers komen uitsluitend bijdragen in de 

Nederlandse taal in aanmerking. 
Lezers van 'Filatelie' kunnen de jury opmerkzaam maken 
op filatelistische artikelen die in het jaar 2009 in de niet-

filatelistische pers zijn verschenen en die naar zij menen voor 
bekroning in aanmerking komen. 

Voordrachten kunt u zenden aan de secretaris van de jury van de 
L.H. Tholentrofee: 

Drs. S.W.D. Veenstra 
Roelofsstraat 31 

2596 VK Den Haag 

Voordrachten moeten vergezeld gaan van (een kopie van) de 
bijdrage die voor bekroning wordt voordragen. De voordracht 
moet uiterlijk 15 maart 2010 door de secretaris van de jury zijn 

ontvangen. 

Filatelie 
blad vooripostzegelverzamelaars 

TNT POST VREEST OPSPLITSING 

Buitenlandse investeer
ders Aimco en Jana Part
ners hebben samen een 
belang van vijf procent 
TNT en dat zorgt voor 

grote onrust, vindt CEO 
Peter Bakker. Op jacht 
naar hoogste rendement 
zullen de nieuwe aandeel
houders het postbedrijf 

willen opsphtsen. Het 
expressebedrijf zou dan 
worden verkocht aan UPS 
of FedEx. "Wij hebben 
genoeg aan ons hoofd om 
dit ook nog eens door het 
bedrijf te jagen", aldus 
Bakker afgelopen maand 
in de Tweede Kamer. 
TNT krijgt van de Ca
nadese belegger Aimco 
twee jaar de tijd om te 
tonen dat opsplitsing 
niet nodig is. Bakker's 
TNT Post verkeert in een 
hevige turbulentie. Het 
postbedrijf vreest een 
personeelsconflict met de 
vakbonden en aangepaste 
sociale regelgeving door 
de overheid. "Die zullen 
het bedrijf richting de 
afgrond duwen", dreigt 
topman Bakker tijdens 
een hoorzitting. Nieuw
komers Sandd en DHL 
Global Mail willen juist 
soepeler sociale regels. 
Over drie jaar moet de 
meerderheid van het 
personeel in dienst zijn. 
De overheid kan daartoe 
ingrijpen. 
TNT en de vakbonden 
hebben hun onderhande
lingen gestaakt. Daar
mee, zei Bakker, dreigt 
het ontslag van duizen

den werknemers. "De 
vakbonden zijn volstrekt 
onverantwoord bezig", 
zei WD-Kamerlid Ton 
Elias. "Het is onaan
vaardbaar dat bonden 
kennelijk accepteren dat 
ze duizenden banen op 
het spel zetten." Sinds 
de liberalisering van de 
postmarkt in april, is de 
prijsconcurrentie feller 
geworden. 
TNT boekte dit jaar 
6% volumeverlies, dat 
komend jaar zal oplopen 
naar g°/o. 

NIEUWE TARIEVEN 
FIUTELIE 

Met ingang van dit jaar 
zijn de tarieven voor 
een abonnement op ons 
maandblad Filatelie aan
gepast. Een individueel 
abonnement kost dit jaar 
€ 28,75 in Nederland, 
€ 29,80 in België en 
€ 47,05 in de rest van Eu
ropa. Buiten Europa kost 
dit € 71,25 met 'priority' 
verzending. 

Leden die lid zijn van 
meerdere verenigingen 
kunnen restitutie krijgen. 

n 

http://www.defilatelie.nl


SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
email: dz1ewon@xs4all.nl 
website: viTvw.galeoptix.nl/fila/druktech.htm 

m DECEMBER POSTZEGELS 
2009 

De Decemberzegels 
van dit jaar zijn gedrukt 
bij Joh. Enschedé in 
Haarlem in offset op 
de in 2008 in gebruik 
genomen drukaande
rol MullerMartini pers. 
De slitperforatie werd 
hierbij inline aange
bracht. Tot dusver zijn 
er geen 'dubbele slits' 
aangetroffen. 
Er zijn twee uitvoerin
gen: de gewone voor de 
meeste verkooppunten 
en die met de logo's van 
Kruidvat en Trekpleister 
samen op één blok van 
twintig zegels. 

Ten behoeve van de per
soonlijke invulling werd 

TeccBiVerae^dJ loo9 e i to 
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hetzelfde € 0,34 kader 
genomen. Aangezien er 
nog niet beprinte blok
ken over waren van vorig 
jaar was het idee om 
die dan maar dit jaar te 
gebruiken. Helaas, bleek 
dat met te kunnen omdat 
onderop de blokrand een 
tekst stond specifiek voor 
2008! De eerste inter
netbestellingen van 17 
november en later liepen 
daardoor twee weken 
vertraging op! 
Inmiddels werden nieu
we blokken aangemaakt 
waarbij de gewraakte 
tekst niet aanwezig 
was en de betreffende 
aangepaste tekst nu mee
geprint moest worden. 
De afbeelding op het 
internet bij bestelling 
komt niet overeen met 

Op de hoge hoge daken.. 
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H « l«)rtrfl«»rw( o »stag wan 17 nwwTtwr 2009 tot «n nwt e l»«i«n 2010 
rtt 6 lanusn 2010 huntudezs postzegels tmlwngcbnHtwn Frank»« san wel h| tM net standaanlIarM 

dat van de zelfklevende 
zegels die je uiteindelijk 
thuis krijgt:) 

Net als vorig jaar werden 
blokken met€ 0,34 
zegels aangemaakt ten 
behoeve van de actie van 
Serious Request. Deze 
zegels echter zijn, anders 
dan vorig jaar, gedrukt 
in rasterdiepdruk bij De 
La Rue in Dunstable op 
de ATN drukaanderol 
pers. 

NEOERtAND NEDFRtAND NfOtRlAND 

Taiievcn bnertnljLBpow * OlOj; 20 SOg 
Binnenland € O 
fiiw^jM PiKmty € O 
Suften EuTOfM Pitórlty €0 
»urielwfi/ i j^gi jn *aott)«tioiKl« 
I I « « informaöcowi (K>«rod«ï pn>ikÉti«i of 
TNT Prat tm i i « de biuwt* K^l. op www t n t p o « nt 

mnnenland € 0 44 
fiuTOJM pTKKity €077 
Botten Europa Pitórlty e09S 

€0.68 
e 1 54 
€ 190 

DE KON. BEATRIXZEGELS VAN € 0/44 

Hetblolqe met tien 
zegels van € 0,44 was al 
enige tijd voorzien van 
het nieuwe type hangoog. 
Waar we op zaten te 

wachten was de terugkeer 
van de ellipstanding. En 
die is er nu sinds circa 3 
december 2009' 

mailto:dz1ewon@xs4all.nl
http://viTvw.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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EMISSIES JANUARI 2 0 1 0 

Het gaat om de volgende 
emissies in januari 2010: 
18.01 Antverpia 2010 
18.01 Orgaandonatie 
18.01 van Mundaneum 
tot Internet 

Op het moment van 
inleveren van de copij was 
er geen druktechnische 
informatie van de De Post 
aanwezig. Alles onder 
voorbehoud. 

Nieuw voor 2010 
Vanaf I januari 2010 zal 
in het postkantoor de 
prijs van een postzegel 
afhangen van hoeveel er 
gekocht worden. Als men 
de zegel per stuk koopt 
betaalt men voor het bin
nenlands tarief I geen 
€ 0,59 naar € 0,69. Vanaf 
10 postzegels blijft de 
prijs € 0,59 per zegel. 
Een uitzondering vormen 
de postzegels met de 
Koninklijke Beeltenis die 

per stuk verkocht mogen 
worden. Aangezien alle 
gelegenheidszegels prak
tisch alleen in blokken 
van vijf of tien worden 
aangemaakt, betekent dit 
ook dat aan het loket nog 
enkel per volledig blaadje 
zal worden verkocht. Het 
zal niet meer mogelijk 
zijn om ze per stuk te 
kopen. Verder worden de 
postzegels met natio
naal tarief waarde 5 of 7 
afgeschaft. Deze tarieven 
moeten samengesteld 
worden met de waarden 
I, 2 of 3. 

Antverpia 2010 
Op 18 januari 2010 
verscheen een blok met 
10 (=5x2) zegels van (i) 
(=0.59) gewijd aan de 
in april te houden grote 
postzegel tentoonstel
ling Antverpia 2010. Het 
blok kost €6,50 met de 
meerprijs ten bate van de 
tentoonstelling. Thema 
'Het hart van Antwerpen' 

■Meir 
met ondermeer: 
 winkelcentrum 
Zoo 
 Museum aan de stroom 
 Rubenshuis 
 OLV Kathedraal 
 Stadsfeestzaal 
 Stadhuis 
De zegels zijn kolomsge
wijs thematisch verbon
den. Het ontwerp is van 
Ingrid Daenen. De zegels 
zijn mogelijk al gedrukt 
op de nieuwe offset
pers die in Mechelen 
werd geïnstalleerd. Het 
zegelformaat is formaat 
3  40.20x27.66 mm  met 
een perforatiemaat 111/2 
22/16 tanden hor./vert. 
Geen doorlopende per
foratie in de blokranden. 
De cilinders omvatten 
vermoedelijk 4 blokken. 
Productbarcode op de 
rechterrand onder van het 
blok. 

Geef het leven door 
! orgaandonatie 

Op 18 januari 2010 ver

scheen een hangblok met 
10 zelfklevende zegels van 
(i) (= 0.59) als aanspo
ring om orgaandonor 
te worden. Ontwerp Els 
Vandevijvere. De zegel
blokken zijn gedrukt in 
4 kleuren rasterdiepdruk 
aan de rol op één van de 
Goebel rotatiepersen van 
de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. 

Van Mundaneum tot 
Internet 
Het blok "Van Mun
daneum tot Internet" 
verscheen 18 januari 
2010 met een zegel van 
€ 4,60, het tarief voor 
aangetekende stukken 
binnenland. Afgebeeld 
is Paul Otlet met zijn 
Mundaneum. Ontwerp 
Frangois Schuiten. De 
zegel is vermoedelijk in 
vierkleuren offsetdruk 
gedrukt op de nieuwe 
offsetpers en verder afge
werkt bij de Zegelwerk
plaats in Mechelen. Het 
zegelformaat is formaat 
4: 38.15x48.75mm met 
een perforatiemaat 11 
1/2 22/28 tanden hor./ 
vert. Niet doorlopende 
perforatie in de blokran

den. De platen omvatten 
vermoedelijk 4 blokken. 
Geen productbarcode. 
Paul Marie Ghuislain Ot
let geboren in Brussel op 
23 augustus 1868  aldaar 
overleden op 10 decem
ber 1944 was de pionier 
van de documentatie van 
alle menselijke kennis. 
Hoe maak je gegevens en 
kennis toegankelijk voor 
iedereen? Bestaat er een 
universeel systeem van 
classificatie? Otlet maakte 
zowel het Mundaneum als 
de Universele Decimale 
Classificatie. Het UDC 
vormt de basis van een 
zoeksysteem dat op 
mechanische wijze (met 
wieltjes en haken) de 
lezers inzicht zou moeten 
brengen in een mechani
sche database van miljoe
nen fichekaarten van 3 bij 
5 inch. Deze miljoenen 
kaartjes zijn samenge
bracht in het Mundaneum 
dat zich thans bevindt 
in Bergen. http://www. 
mundaneum.be/ 
Centre d'archives de la 
Communauté Frangaise, 
76 rue de Nimy, 7000 
Mons Belgique. Tel: 
(0032)065315343, 
info@mundaneum.be. 
Het museum is geopend 
van dinsdag t/m zaterdag 
van 13.0017.00, zondags 
tot 18.00. Op maandagen 
en feestdagen gesloten. 

http://www
http://mundaneum.be/
mailto:info@mundaneum.be
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TOESTEMMING 
Het overnemen van arti
kelen uit De Posthoorn is 
toegestaan, maaralleen met 
bronvermelding. 

FIETSEN VROEGER EN NU 
Het thema van de Dag 
van de Jeugdfllatelie 
2010 is Geschiede
nis, over vroeger en 
nu. Je kunt daar een 
aardige verzameling 
over maken. In deze 
Posthoorn geven we 
een paar voorbeelden 
die je verder kunt 

uitwerken. In 1978 gaf 
de Royal Mail een serie 
uit over het fietsen door 
de jaren heen. Op de 
eerste postzegel zie je de 
eerste fietsen uit de 19e 
eeuw. Opvallend bij deze 
fietsen was de grootte 
van de wielen. Het ene 
wiel was behoorlijk groter 

dan het andere. Een 
leuk zegel is de tweede 
waarop je "opoefietsen" 
ziet. Het grappige is dat 
deze nu weer helemaal 
hip zijn. Alleen moet de 
fiets nu wel een vrolijke 
kleur hebben. De derde 
zegel toont een "moder
ne" vouwfiets. Wat je op 
deze zegels mist zijn de 
fietsen uit de 21 e eeuw. 

Daar moetje naar op 
zoek. Je zult merken 
dat je zonder probleem 
een heel albumblad 
kunt maken over 
fietsen door de jaren 
heen. Heb je trouwens 
gezien dat je de zegels 
ook kunt gebruiken om 
iets te laten zien over 
modei' 

ROEGER EN NU 
Een bijzonder bruikbaar 
velletje in de categorie 
Vroeger en Nu werd 
uitgegeven door TNT 
Post. Op maar liefst tien 
zegels is de geschiedenis 
van de Nederlandse be
mande luchtvaart te zien. 
Het is een schitterend 
velletje geworden met de 
hoogtepunten uit de va
derlandse luchtvaart. In 
1909 vond in Etten-Leur 
de eerste gemotoriseerde 
vlucht in ons land plaats. 
Deze vlucht duurde maar 
liefst 3/4 minuut! Met 
dit velletje moet het een 
peulenschil zijn om een 
albumblad te maken over 
de luchtvaart. 

BRUSSEL VROEGER EN NU 
De Belgische post heeft 
mooie briefkaarten 
uitgegeven, die prima in 
je verzameling voor de 
Dag van de Jeugdfilatelie 
gebruikt kunnen worden. 
Hier laten we je een 

BELLEN VROEGER EN NU 
Kun je je voorstellen dat 

= je om te bellen aan een 
= slinger moest draaien.' 
21 Dat je daarna aan een 
=" telefoniste het nummer 
= moest doorgeven? Zij 
^ bracht dan met snoeren 
'2 en pluggen de verbinding 
r tot stand. Bellen deed je 
5 in die tijd niet in de auto 
: ; of op de fiets, maar bin-

nenshuis. Dat wil zeggen 
Jn 100JAHRE FERNSPBiCHit IN DEUTSCHLAND 

ais je een telefoon had, 
want dat was tot ver in de 
20e eeuw niet vanzelfspre
kend. Op een zegel van 
Duitsland zie je hoe dat 
bellen lang geleden ging. 
Zwitserland gaf een zegel 
uit met een mobieltje. Het 
is er een uit een serie over 
mobiele telefoonfoto's. 

Dit velletje laat zien hoe 
het schrijven door de 
eeuwen heen veranderd 
is. Je ziet een oude 
Egyptische papyrusrol en 
het toetsenbord van een 
pc. Op de zegel zitten 
twee kinderen aan de 

computer. De afbeelding 
is al weer een beetje ach
terhaald. Kijk maar naar 
de massieve beeldscher
men. Misschien vind 
jij wel zegels met een 
laptop of een flatscreen. 
Veel succes! 

voorbeeld zien van een 
kaart over Brussel. Op 
de oude foto zie je deftig 
geklede dames en heren 
wandelen over de Gulden 
vlieslaan. De rijweg 
rechts is een oase van 
rust. In het zegelbeeld 
zie je diezelfde laan eind 
20e eeuw. Er wordt nog 
steeds gewandeld, maar 
nu op de plaats waar 
vroeger de rijweg was. 
Onderde bomen staan 
de auto's geparkeerd. 
Overigens kun je ook 
deze kaart gebruiken 
om iets over mode te 
vertellen. 

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



Weet je nog die keer dat je op het 
schoolplein erg hard viel? 

Wat deed dat zeer! 
En wat bloedde het! Gelukkig kwam 

juf met een doos pleisters. 
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Het Rode Kruis 
Op die pleisterdoos 
stond een rode plus. 
Dat noemen we Het 
Rode Kruis. 
Het Rode Kruis is een 
organisatie die men

sen helpt. 

■ i i n i m i n i n i 

; POISK\ 1.50 

Hup! Iedereen moet 
helpen! 
Hij ging de stad in en 
riep iedereen op om de 
gewonden te gaan hel

pen. Dat werkte goed, 
de soldaten kregen 
de verzorging die ze 
nodig hadden. Henri 
schreef er een boek 
over. Zo begon het 
idee te komen om een 
club op te richten om 
gewonden te helpen. 

Het begin 
Henri Dunant is er 
mee begonnen. En hoe 
heeft hij dat bedacht? 
Op een dag kwam hij 
in het stadje Solferino. 
Er werd daar zwaar 
gevochten tussen de 
legers van Oostenrijk 
en Frankrijk. Toen het 
gevecht voorbij was, 
bleven er duizenden 
gewonden op het veld 
liggen. Niemand keek 
naar ze om. Vreselijk 
moet dat zijn geweest. 
Maar Henri Dunant 
deed wat. 

Het logo 
Henri Dunant was 
een Zwitser. De vlag 
van Zwitserland is een 
rood veld met een wit 
kruis. Dunant bedacht 
dat de vlag van het 
Rode Kruis goed zicht

baar moest zijn. Dus 
hij maakte een wit veld 
met een rood kruis, 
net andersom. Hij 
heeft gelijk gekregen: 
je ziet dat rode kruis 
echt heel goed. 

Allemaal vrijwilligers 
Doe jij wel eens 
zomaar een klusje? 
Dan ben jij vrijwilliger. 
Het meeste werk van 
het Rode Kruis wordt 
gedaan door vrijwil

ligers. Zou jij kunnen 
bedenken wat jij als 
Rode Kruisvrijwilliger 
kan doen voor andere 
mensen? Dat is niet 
zo moeilijk, je kunt 
bij zieke mensen op 
bezoek gaan, bood

schappen doen voor 
bejaarden of compu

terles geven! 

Altijd geld nodig 
Het Rode Kruis kan 
geld goed gebruiken. 
Daarom worden er 
vaak collectes gehou

den. Of ze proberen 
dingen te verkopen. 
Ik heb vaak gezien 
dat mensen hun zelf 
gemaakte truien of 
speelgoed verkochten. 
De opbrengst gaat dan 
naar het Rode Kruis. 

Hulp bij een ramp 
Stel je voor: je bent 
lekker aan het spelen, 
je ouders zijn even 
weg. Plotseling voel je 
dat de grond beweegt: 

een aardbeving! Je rent 
het huis uiten je blijft 
buiten wachten. Dan 
zie je hoe jullie hele 
woonwijk in de grond 
zakt. Geen huis meer! 
Dat overkomt jaarlijks 
heel veel mensen. Op 
dat moment helpt het 
Rode Kruis. Ze komen 
met vrachtwagens met 
tenten, voedsel, water 
en medicijnen. Ze ne

men vrijwilligers mee 
met honden die kunnen 
ruiken of er onderde 
grond nog mensen zijn. 

Ook hulp voor arme 
mensen 
Het Rode Kruis helpt 
ook in landen waar 
de mensen te arm 
zijn om medicijnen te 
kopen. Waar ze geen 
geld hebben om naar 
het ziekenhuis te gaan. 
Niet voor te stellen, 
hè? Als jij een arm 
breekt, kan je gewoon 
naar het ziekenhuis 
gaan. Niemand laat 
jou eerst vijf uur naar 
een dokter lopen en 
dan nog eens duizen

den euro's betalen. 
In de arme landen 
gebeurt dat wel. 

De rode halve maan 
In islamitische landen 

kennen ze ook het 
Rode Kruis. Maar daar 
is het logo anders: 
het is een rode halve 
maan. Het betekent 
hetzelfde. 

Overal herkenbaar 
Het Rode Kruis is 
natuurlijk vooral bezig 
in oorlogsgebieden. Ze 
verzorgen alle gewon

den, of die nu bij de 
vriend of de vijand 
hoort. Maar je begrijpt 
natuurlijk wel, dat het 
heel gevaarlijk werk 
is. Er kan zomaar een 
bom op de operatie

tent vallen. Daarom 
schilderen ze vaak 
enorme rode kruisen 
op de bovenkant 
van hun tenten. Dan 
weet iedereen: daar 
zit de hulpverleners. 
Daar moet je niet op 
schieten. Als ik daar 
zou zitten zou ik ook 
een rood kruis op mijn 
tentje plakken. Wel 
zo veilig, maar niet 
eerlijk. 

Nu jij aan de gang 
De zegels van het 
Rode Kruis vind je in 
heel veel verzamelin

gen. Is het niet een 
leuk idee om daar iets 
mee te doen? Succes 
er mee! 

CyvofiA^^ VKWV 
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CARL PETERS, TIRAN IN AFRIKA 

22 

Carl Peters was een 
Duitse ontdekkingsrei
ziger, journalist, filosoof 
en de persoon achter het 
gebied Duits Oost-Afrika 
(Deutsch-Ostafrika). 
Hij werd op 27 septem
ber 1856 geboren in 
Nieuwhuis aan de Elbe 
(Neuhaus an der Elbe). 
Tijdens zijn kinderjaren 
ging hij naar een lokale 
kloosterschool. Dit deed 
hij tot 1876 waarna hij 
verder ging naar de uni
versiteit. In 1879 verliet 
hij de universiteit met 
een diploma in geschie
denis. 
Hij was een goede 
journalist, maar hij heeft 
daar nooit een officieel 
diploma voor gehaald. In 
hetzelfde jaar ging Carl 
bij een oom wonen in 
Engeland. Daar bestu
deerde hij de Britse 
geschiedenis, filosofie en 
de koloniale politiek. Na 
de dood van zijn oom in 
1884 verhuisde Peters 
terug naar Duitsland. 

Naar Afrika 
In hetzelfde jaar richtte 
hij samen met een paar 
ander Duitsers de vereni
ging voor Duitse koloni
alisering op. Eind 1884 
reisde hij af naar Oost-
Afrika, waar hij overeen
komsten sloot met lokale 
stamhoofden en leiders. 
Zo verwierf hij een 

<= gebied aan de kust ter 
<= hoogte van Bagomoyo, 
2̂  wat nu Tanzania is. Bij 
"̂  terugkomst in Duitsland 
= bereikte het nieuws over 
% het avontuur van Peters 
^ de Duitse regering. Op 
i : 27 februari 1885 riep die 
5 regering het gebied Duits 
=: Oost-Afrika uit. 

Belastinggeld 
Officieel behoorde het 
gebied nog steeds tot 
Zanzibar. Maar Peters 
reisde in 1887 terug naar 
Afrika om toestemming 

CARL PETERS 
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te vragen voor het innen 
van belasting. Met de 
opbrengsten van de 
belastingen werd in 1889 
het volledige gebied 
officieel gekocht. Voor 
ruim 200.000 pond 
werd 900.000 km^ land 
gekocht van de sultan 
van Zanzibar. In 1889 en 
1890 ondernam Peters 
nog twee reizen naar 
Afrika om nog meer land 
te kolonialiseren. Dit 
ging niet altijd even soe
pel omdat Engeland en 
België ook grond wilden 
hebben in Afrika. 

Bloed 
In 1891 werd Peters 
benoemd tot Commis
saris van Duits Oost-
Afrika. Hij verhuisde 

van Duitsland naar het 
gebied om zijn nieuwe 
baan te kunnen uitoe
fenen. In de buurt van 
de berg Kilimanjaro 
stond zijn kantoor. In de 
daaropvolgende jaren 
bestuurde hij het gebied 
tot in 1895 de Duitse 
regering te horen kreeg 
hoe Peters dat deed. Hij 
stond in Duits Oost-
Afrika bekend als een 
persoon die de mensen
rechten niet serieus nam. 
De Afrikanen noemden 
hem milkono wa damu, 
wat "de man met bloed 
aan zijn handen" bete
kent. Na een onderzoek 
door de overheid in 1897 
werd Peters schuldig 
bevonden aan mishande
ling en brute aanvallen 
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op Afrikaanse stammen. 
Hij werd ontslagen uit 
overheidsdienst. Hij bleef 
nog wel wonen in Duits 
Oost-Afrika. In 1909 
trouwde hij metThea 
Herbers, ook werd hij 
door keizer Wilhelm II 
ontlast van zijn veroorde
ling. Hierdoor kwam hij 
in aanmerking voor een 
staatspensioen. Aan de 
vooravond van de Eerste 
Wereldoorlog keerde hij 
terug naar Duitsland. 
Net na het einde van de 
oorlog stierf Carl Peters 
op 61-jarige leeftijd. 

Postzegels 
Zoals je hebt kunnen 
lezen is Peters niet een 
van de meest vriendelijke 
personen 

geweest. Zijn werk
wijze is ook niet goed te 
praten. Maar zijn acties 
hebben er wel 
voor gezorgd dat wij 
postzegels van Duits 
Oost-Afrika kunnen 
verzamelen. Deze post
zegels vertellen uitein
delijk een stuk van onze 
geschiedenis! 

Alex Nuijten 
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PUZZEL JANUARI 2010 

Hier volgen de vragen van deze maand: 
1. Waar vond de eerste Nederlandse gemotori

seerde vlucht plaats? 
2. Welke laan in Brussel werd afgebeeld op een 

briefkaart? 
3. Aan wie moest je vroeger het telefoonnummer 

doorgeven voordat je verbonden werd? 
4. Wie is er met het Rode Kruis begonnen? 
5. Van welk land is de vlag die model stond voor 

het Rode Kruis? 
6. Van wie kocht Carl Peters een groot stuk land? 
7. Hoe heet de bekende berg die in Duits Oost-

Afrika lag? 
Stuur je antwoorden voor 1 maart 2010 naar de 
redactie van De Posthoorn, De Coedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. Vergeet niet je naam en adres 
op te schrijven en filatelistisch te frankeren met 
geldige postzegels! 
Graag ook PUZZELJANUARI2010 vermelden. 

ANTWOORDEN 
PUZZEL SEPTEMBER 2009 

Hier volgen de antwoorden van de puzzel van 
september 2009: 1. de dinovis; 2. Donald Camp
bell; 3. guirlandestempel; 4. Kreta; 5. 15; 6. warm 
water; 7. 50. 

Na loting heeft Lisa Kremer uit Laren een prijsje 
gewonnen. 

Hartelijk gefeliciteerd! 

Meer dan 1250 jongens 

j j^ en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 

Fill 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 heb
ben is het ABC van het Postzegels Verzamelen deel 
2 (2e druk). Het is uitgegeven door jFN en geschre
ven door een aantal deskundige verzamelaars die al 
jaren verzamelen, meedoen aan tentoonstellingen 
en optreden als jurylid. Het gaat over de manieren 
waarop je kunt verzamelen en over de vele soorten 
verzamelingen die er zijn. Het is een ideeënbus. In 
de Posthoorn geven we af en toe wat van die ideeën 
uit het boek aan jullie door. Deze maand stellen we de vraag: 

Wat is een uitgebalanceerde tel<st? 
In een goede thematische verzameling wordt vanaf het eerste tot en met het 
laatste blad een doorlopend verhaal verteld over het gekozen thema. Dat is 
niet gemakkelijk. Hoe moet dat, vraag je je af Dat is soms moeilijk te zeggen, 

maar zorg er vooral voor dat )e van alles over je thema 
weet. Dan kun je pas vertellen. Ik kan je wel zeggen wat 
de meeste verzamelaars fout doen als ze voor het eerst 
een verhaal aan het albumblad toevertrouwen. Deze 
fout wordt gemaakt door jong en oud. Er wordt dan een 
eigen tekstje gezet bij elke afzonderlijke postzegel. Als je 
dat doet en je leest daarna al die tekstjes achter elkaar, 
dan merk je zelf al dat er geen sprake is van een verhaal, 
maar dat het allemaal losse brokken zijn, die weinig of 
geen verband onderling hebben. 

Zo kun je de behandeling van de zangvogels in je vogelcollectie, niet beperken 
tot het laten zien van postzegels van de betreffende vogels, met alleen hun 
naam eronder. Er zullen meer bijzonderheden bij moeten. Dat hoeven geen 
hele verhalen te zijn. Integendeel, het is juist niet de bedoeling om hele lappen 
tekst te schrijven. Niet te veel en niet te weinig, dat is de kunst. Zo'n twee of 
drie regels tekst onder ieder horizontale rij materiaal, is goed. 
(ASC van het Postzegels verzamelen, deel 2, bladzij 22 en 23) 

Daan Koelewijn 

BELGIli-BELÜiQUI; 

IK SPAAR POSTZEGELS... 
...omdat er zoveel mooie zijn en er komen er steeds 
weer hij. 
Dat maakt mij blij. 
De verschillen zijn soms groot en soms heel klein, 

je bent er nooit mee klaar, dat is fijn. 
Van familie en vrienden krijg ik er ook steeds meer bij 
en soms ook van de meester van school. 
Op internet ga ik dan naar Stampkids toe waar ik elke 
keer wel weer iets leer. 
En zo wordt het mijn hobby steeds meer en meer. 

Dirkje Lauwen (g) 

WIST JE DAT... 

hebben wel een bepaalde chemische reactie onder
gaan in de darmen ("fermentatie"). Na wegwassen 
van de poep blijven dan koffiebonen over en met een 
beetje branden door de koffiehandelaar ontstaat een 
bijzondere lekkere koffie. Die koffie wordt meestal 
verkocht onderde naam "Kopi Luwak" of "Civetkof-
fie". Voor een kilootje betaal je al gauw zo'n 700 euro. 
Poepdure koffie dus! 

Toon Oomens 

...de duurste koffie ter wereld wordt gehaald uit kat
tenpoep? Dat zit zo. De civetkat, die voornamelijk 
leeft in Afrika en Zuid-Azië, is een alleseter, maar hij 
is dol op koffiebessen. 
Je zult hem dus vaak vinden in de buurt van een 
koffieplantage. Die koffiebessen worden echter niet 
door de kat verteerd maar gewoon uitgepoept. Ze 

TOESTEMMING 
Het overnemen van 
artikelen uit De Post
hoorn is toegestaan, 
maar alleen met 
bronvermelding. 
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IVIA
SAMENSTELLING: EDWARD FROON 
EMAIL: f2hedwardfroon(3)hetnet.nl 

Het velletje toont een 
mooi historisch overzicht 
van de ontwikkeling van 
de Nederlandse lucht
vaart. Met het stempel, 
dat verschillende elemen
ten bevat van onderdelen 
van ieder vliegtuig (afb i), 
kunnen perfecte maxi
mumkaarten gemaakt 
worden. 
De luchtvaart begint met 
het eerste vliegtuig ter 

wereld, de Flyer van de 
gebroeders Wright (afb 
2). Hiermee werd in 1903 
de eerste gemotoriseerde 
vlucht gemaakt in de 
Amerikaanse plaats Kitty 
Hawk, North Carolina, 
waar deze luchtvaartpio
niers tussen 1900 en 1902 
hun glijders testten. De 
eerste gemotoriseerde 
vlucht staat afgebeeld 
op de Amerikaanse kaart 
met de luchtpostzegel uit 
1949 met de Wright Flyer 
en rechts boven de beide 
broers. Het stempel Kitty 
Hawk perfectioneert de 
kaart als plaats, waar deze 

historische gebeurtenis 
plaatsvond. Stempel
datum vijftig jaar na de 
eerste vlucht. In Neder
land vond de eerste vlucht 
plaats in 1909 in het Bra
bantse plaatsje Leur door 
graaf De Lambert, als 
attractie bij de veertigste 
verjaardag van de plaatse
lijke suikerfabriek. 
De Nederlandse pionier 
is natuurlijk Anthony 
Fokker die met zijn derde 
vliegtuig van het type Spin 
(afb 3) in 1911 een rondje 
om de St. Bavo kerk in 
Haarlem vloog. Dit typi
sche toestel, zoals deze 

^"'(■foberaO^'^ 

opgesteld stond in het 
Aeroplanorama op Schip
hol, bevindt zich nu in het 
Aviodrome in Lelystad. 
Rechts staat de replica 
van de Wright Flyer. 
In de pionierstijd waren 
de vliegtuigen van hout. 
De Uiver (afb 4) uit 1934 
van fabrikant Douglas, 
type DC2 was met zijn 
aluminium constructie 
modern voor zijn tijd. Het 
KLMvliegtuig werd le
gendarisch door zijn deel
name aan de Melbourne
race, waar ze tweede werd 
in de snelheidsrace en 
eerste in de handicaprace. 
In hetzelfde jaar veronge
lukte het vliegtuig. Beter 
verliep de vlucht in 1933 
van een andere befaamde 
kist, de Pelikaan (afb 
5). Dit Fokker vliegtuig 
van het type F.XVIII viel 
in voor de snellere F.XX, 
de Zilvermeeuw, op een 
versnelde kerstvlucht naar 
NederlandsIndiè. In een 
recordtijd vloog het heen 
en terug en werd op 30 
december 1933 op Schip
hol door circa 20.000 
mensen verwelkomd. 
In 1946 begon KLM 
als eerste continentale 
luchtvaartmaatschappij 
met een lijndienst op New 
York. Met de Super Con
stellation (afb 6) expan
deerde de KLM internati
onaal. Dit toestel 'Connie' 
kennen de meesten nog 
uit de beginperiode van 
de vliegvakanties. Door 
de toenemende vraag en 
langere afstanden vond de 
groei sinds begin zeven
tigerjaren meer en meer 
plaats met de Boeing 
B747 (afb 7), die men nu 
kent van intercontinen
tale vluchten. De Airbus 
A380 is met meer dan 550 
passagiers inmiddels het 
grootste passagierstoestel 
geworden. 

Veel bescheidener van 
omvang is de Fokker F27 
Friendship (afb 8) die de 
best verkochte West
Europese turboprop is 
voor kortere afstanden. 
Afgebeeld is een toetsel 
van NLM City Hopper, die 
als dochter van de KLM de 
vluchten binnen Neder
land uitvoerde. Tenslotte 
de imponerende Apache 
helikopters (afb 9), 
waarmee de Koninklijke 
Luchtmacht sinds 1995 
verrijkt is. 
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MOOI NEDERUNiï nib«R

LEM EN MIDDELBURG 

Dit jaar staat de serie 
Mooi Nederland 2010 
in het teken van de vijf 
provincie hoofdsteden 
Haarlem, Middelburg, 
Maastricht, Arnhem en 
Leeuwarden. Op 12 janu
ari 2010 krijgen Haarlem, 
hoofdstad van de pro
vincie NoordHolland en 
Middelburg, hoofdstad 
van de provincie Zeeland, 
ieder een eigen postze
gelvel in de serie Mooi 
Nederland 2010 van TNT 
Post. Ook brengt TNT 
Post van beide steden een 
eerstedag envelop uit. 

De ligging aan het Spaar
ne bevorderden de groei 
van Haarlem. Belangrijke 
bronnen waren de brou
werijen, scheepsbouw en 
laken nijverheid. De stad 
kreeg in de late mid
deleeuwen vele nieuwe 
gebouwen. Beroemde 
inwoners van Haarlem 
zijn Laurens Janszoon 
Coster, uitvinder van de 
boekdrukkunst en de 
schilder Frans Hals. Na 
de Tweede Wereldoorlog 
wordt Haarlem een dien
stenstad met toerisme en 
cultuur. De stad kent vele 
historische monumenten, 
zoals de Waag en de St. 
Bavokerk en herbergt het 
Frans Hals Museum en 
hetTeylers Museum. 
Middelburg is kort na 
Karel de Grote (742

814) ontstaan als de 
'Middelste burcht' van 
Walcheren. Rond 1125 
wordt een abdij gesticht, 
waarna Middelburg 
al snel uitgroeit tot de 
belangrijkste plaats van 
Zeeland. In 1217 krijgt het 
stadsrechten van graaf 
Willem II die in de abdij 
is begraven. Middelburg 
wordt een belangrijke 
stad voor de Verenigde 
OostIndische Compag
nie (VOC). Tussen 1602 
en 1795 worden er maar 
liefst 336 schepen ge
bouwd op de VOCwerf 
Ook nu heeft Middelburg 
veel te bieden. Met 1150 
rijksmonumenten is het 
de zesde monumenten 
stad van Nederland. Hét 
symbool van Middelburg 
is de 92 meter hoge toren 
de Lange Jan. Middelburg 

onderscheidt zich door 
eigentijdse architectuur, 
zoals het stadskantoor en 
diverse gebouwen in de 
Veersepoort. 
"Onze provincie hoofd
steden zijn interes
sante plaatsen met een 
boeiend verleden, dat tot 
op de dag van vandaag 
zichtbaar is", aldus Ed 
Annink, artdirector bij 
bureau Ontwerpwerk, en 
samen met de grafisch 
ontwerpers Joris Smidt 
en Sun Jung Hwang 
verantwoordelijk voor het 
ontwerp van de postze
gelvellen in de serie Mooi 
Nederland 2010. 
De postzegels zijn in een 
oplage van 95.000 vel 
verkrijgbaar bij de Collect 
Club in Groningen, via de 
Online winkel op www. 
tntpost.nl/collectclub en 

PERSOONLIJKE POSTZE

GEL WADDENVERENIGING 

De Waddenzee is één van 
de grootste 'natte' gebie
den ter wereld. Vanwege 
het unieke karakter van 
dit landschap heeft het 
UNESCO Werelderfgoed 
Comité de Waddenzee 
op 26 juni 2009 bijge
schreven op de UNESCO 
Werelderfgoedlij St. 
Daarmee krijgt dit gebied 
een status vergelijkbaar 
met andere beroemde 
natuurwonderen op 
de Werelderfgoedlijst, 
zoals de Grand Canyon 
in de Verenigde Staten 
en Great Barrier Rif in 
Australië. De UNESCO 
geeft hiermee aan, dat 
de Waddenzee behou
den moet blijven. De 
45jarige Waddenvereni
ging maakte hiervan een 
Persoonlijke Postzegel 
van TNT Post. De beslis
sing door de UNESCO 
om de Waddenzee op de 
Werelderfgoedlijst bij te 
schrijven, is een enorme 
opsteker voor iedereen 
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bij de reguliere verkoop
punten. 
De geldigheid van de 
postzegels voor de fran
kering is onbepaald. De 
frankeerwaarde van de 
postzegel is € 0,44. 
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die de waarde inziet van 
dit bijzondere landschap. 
De beslissing zal zeker 
bijdragen aan de groei
ende belangstelling voor 
de Waddenzee en zal het 
besef doen groeien van 
de noodzaak van een 
duurzaam gebruik van 
het gebied. 
De afbeelding voor de 
postzegel is in opdracht 
van de Waddenvereni
ging ontworpen door bu
reau BBK/Door Vriend
schap Sterker. Op de 
afbeelding staan silhou
etten van de zeehond, 
zeebaars, strandkrab, 
mossel en eidereend in 
de kleuren van de Wad
denvereniging. Sinds 
oktober 2009 is er een 
nieuwe, derde variant 
(III) van de Persoonlijke 
Postzegel. De vierkante 
vorm sluit goed aan bij 
een portret. De postze
gels zijn in een oplage 
van 240.000 verkrijg
baar bij de Collect Club 
in Groningen, via de 
Onlinewinkel op www. 
tntpost.nl/collectclub en 
bij de reguliere verkoop
punten. De geldigheid 
van de postzegels voor de 
frankering is onbepaald. 
De frankeerwaarde van 
de postzegel is € 0,44. 

EMISSIEKALENDER JANUARIJUNI 

12 januari 
• Mooi Nederland 2010 
 Haarlem*: postzegelvel 
met 5 dezelfde postzegels 
(gegomd) 
• Mooi Nederland 2010 
 Middelburg*: postze
gelvel met 5 dezelfde 
postzegels (gegomd) 
• Pers. Postzegels (III): 
Waddenvereniging: post
zegelvel met 10 dezelfde 
postzegels (zelfklevend) 
9 februari 
• 100 jaar Rijksoctrooi
wet: postzegelvel met 
10 verschillende afbeel

dingen (gegomd) 
9 maart 
• 75e Boekenweek: post
zegelvel met 10 postzegels 
(gegomd) 
Z3 maart 
• Jubileumpostzegels 
2010: postzegelvel met 
10 postzegels waarvan 5 
verschillende postzegels 
(gegomd) 
29 maart 
• Weken van de Kaart: 
postzegelvel met 3 dezelf
de postzegels (gegomd) 
• Mooi Nederland 2010 
Maastricht*: postzegelvel 

met 5 dezelfde postzegels 
(gegomd) 
• Mooi Nederland 2010 
 Arnhem*: postzegelvel 
met 5 dezelfde postzegels 
(gegomd) 
6 april 
• Zomerpostzegels 
2010: postzegelvel met 6 
verschillende postzegels 
(gegomd) 
27 april 
• Vuurtorens: postze
gelvel met 10 postzegels 
(gegomd) 
22 juni 
• Mooi Nederland Leeu

warden*: postzegelvel 
met 5 dezelfde postzegels 
(gegomd) 
• Mooi Nederland 2010 
 verzamelvel**: post
zegelvel met 5 dezelfde 
postzegels (gegomd) 

*Alleen verkrijgbaar in 
genoemde plaatsen. 
**Alleen het verzamel
vel is opgenomen in de 
Jaarcollectie Nederlandse 
Postzegels 2010. 

http://tntpost.nl/collectclub
http://tntpost.nl/collectclub


KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTENVEIIENIGINGEN 
POSTBUS 4034, 3502 HA UTR£CHT 

BONDSADR£SSEN 

Bondsbureau: 
Zeelantlaan II 3526 AK Utrecht 
Telefoon 0302894290 
Fax 0502800128 
Internet www knhfnl 
Email hondsbureaui^knbj nl 

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

Voorzitter: 
VTJM Coenen 
Telefoon 0168472029 
Faxoi6847i336 
Email coeneci^g^planct nl 

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

Penningmeester: 
S Tuin 
Telefoon 0598626447 
Email mrgarden^6(§)gmax\ com 

Verenigingszaken: 
Vicevoorzttter B Mol 
Telefoon 0345613002 
Email benmol@i2move n! 

Evenementen: 
P Walraven 
Telefoon 0334806816 
Email walraven exqms@casema n\ 

Filatelistische vorming 
En Jeugdzaken: 
S[ Bangma 
lelefoon 0187611542 
Email ibangma@xs4all ni 

Pers en Publiciteit 
Vacature 

Webmaster KNBFsite 
(www knbf nl). 
J Boon 
Email ujebmasterfpknbfnl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
] ] M Pieters 
Telefoon 0715761726 
Matenaalcommissaris 
rh A E Kniese 
Langestraat 71 
2312 SL Leiden 
ErnaiI e kniese@planrt ni 

Bondsbibliotheek 
Bibhothecans 
Mevr PM van der Meer 
Telefoon 0302205348 

De bibliotheek van de Koninklijke 
Nederlandse Bond van Filatelisten
verenigingen IS gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat i, 
3741 AC Baarn 
Telefoon 0355412526 
Emait bibliotheek@knbfnl 

Openingsti)den elke woensdag 
van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur 

Bondsinformadebureau 
Mr W P Heere 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter 
FC W van Beekum 
Keurzendingen svp aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeuringsdienst 
H Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
lelefoon 0793611910 
Email bondskairmflS(iienst@planet nl 

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

Verzekeringen 
Informatie bi] het Bondsbureau 

VIER POSTZEGELTENTOONSTELLINGEN IN 2 0 1 0 

Op dit moment zijn vier 
postzegeltentoonstellin
gen aangemeld. 

De Filatelisten Vereniging 
'De Bevelanden' organi
seert van 26 tot en met 28 
maart 2010 een categorie 3 
tentoonstelling. Aan deze 
tentoonstelling zullen ook 
jeugdige verzamelaars 
deelnemen en zijn in
zendingen in de propa

gandaklasse te zien. De 
tentoonstelling vindt plaats 
in 'De Stenge', Stengeplem 
I, 4451CZ te Heinkens
zand. Informatie over deze 
tentoonstelling kunt u 
verkrijgen van de heer J.A. 
Grimmink, Vogelzangse
weg42, 4461NH Goes, 
telefoon; 0113227845. 

Van 28 tot en met 30 mei 
2010 zal een categorie i en 

2 tentoonstelling worden 
gehouden in de Brabant
hallen te 'sHertogen
bosch. De tentoonstelling 
wordt georganiseerd door 
de 8ojarige 'sHertogen
bossche Filatelistenver
eniging met de naam: 
HERTOG POST. Informa
tie over de tentoonstelling 
is verkrijgbaar bij de heer 
P. Teurlings, C. van Voorst 
tot Voorstlaan 7, 5224 CN 

NEDERLAND WINT VOOR DE 2E ACHTEREENVOLGENDE KEER DE 'CHALLENGE CUP' 

Om de 2 jaar vindt er een 
wedstrijdtentoonstelling 
plaats tussen nationale 
teams van thematische 
verzamelaars uit zeven 
Europese landen, te 
weten België, Denemar
ken, Duitsland, Groot
Brittannie, Frankrijk, 
Luxemburg en Nederland. 
De tentoonstelling is 
onafhankelijk van de 
Nationale Federaties. 

De inzendingen mogen 
niet eerder meegedaan 
hebben aan een Euro
thema tentoonstelling en 
geen hogere beoordeling 
dan verguld zilver gekre
gen hebben op een FEPA 
of FIP tentoonstelling. In 
Roskilde, Denemarken, 
werd deelgenomen door 
zeven landen. Luxemburg 
was helaas afwezig en 
daarvoor in de plaats was 

Zweden aanwezig. Per 
land werd het puntento
taal voor de drie hoogst 
bekroonde inzendingen 
per land vastgesteld: 
ie Nederland met 342 
punten, Duitsland 2e met 
335 punten, België 3e 
met 331 punten. Zwe
den 4e met 316 punten, 
Denemarken 5 e met 305 
punten, GrootBrittannië 
6e met 297 punten en 
tenslotte Frankrijk 7e met 
243 punten. Nederland 
won hiermee voor de 2e 
achtereenvolgende keer 
de 'Challenge CuP' De 
eerste keer was in 2007 in 
Londen. De eerstvolgende 
Eurothema tentoonstel
ling zal plaatsvinden in 
2011, waarschijnlijk in 
Duitsland of in Luxem
burg. Wie weet, voor de 
derde keer winnen en de 
CuP blijft dan voorgoed in 
Nederland! 

'sHertogenbosch, tele
foon: 0736567680. Ook 
kunt u de website raadple
gen voor meer informatie: 
www.hertogpostevent. 
nl. Tegelijkertijd met deze 
tentoonstelling zal de 
26ste Dag van de Jeugd
filatelie worden gevierd 
met vele activiteiten voor 
de jeugd. 

In oktober 2010 is het 
weer zover: Postex in 
Apeldoorn. De tentoon
stelling vindt plaats van 
15 tot en met 17 oktober 
2010 in de Americahal, 
Laan van Erica 50, 7321 
BX Apeldoorn. Het is 
een categorie 2 en 3 
tentoonstelling met i 
en 2 kaderinzendingen, 
jeugdinzendingen en een 
klasse propaganda. Infor
matie wordt gegeven door 
B. Mol, Drossaardslaan 
21, 4143 BD Leerdam, 
telefoon: 0345613002. 

Vlak na Postex is Weert 
aan de beurt met een 
tentoonstelling die zal 
worden gehouden van 
22 tot en met 24 oktober 
2010 met de naam 
LIMPHILEX XL. De orga
nisatie is in handen van 
de Postzegelvereniging 
Filatelica Weert e.o. De 
categorie 2 en 3 tentoon
stelling vindt plaats in de 
Philips van Horne Scho
lengemeenschap, Werta
straat i, 6004 XG Weert. 
Informatie: Th.Verheijen, 
Molenveldstraat 31, 6001 
HH Weert, telefoon: 
0495541666. 

WAAROM LID WORDEN VAN EEN GESPECIALISEERDE VERENIGING? 

Zomervakantie of over
winteren, velen doen dat 
in Spanje of Portugal, op 
het zogenoemde Iberi
sche schiereiland. Van 
die vakantiegangers heeft 
een groot aantal de hobby 
postzegels verzamelen. 
Tijdens hun verblijf op 
het zonnige strand, in het 
hotel of de caravan wordt 
een kaartje geschreven 
naar het thuisfront. En 
dan komt men automa
tisch in aanraking met een 
postzegel of een ander 
frankeermiddel. Toch wel 
mooi die zegels van Spanje 
en Portugal. Ook maar een 
serie meenemen voor de 
verzameling. En zo krijgt 

men dan naast Nederland 
of een ander land, het 
vakantieland als postzegel
verzameling erbij. De ver
zameling breidt zich uit, 
men gaat op zoek naar een 
lokale postzegelwinkel, 
waar de verzamelaar nog 
meer keus heeft. Nieuws
gierig geworden koopt hij 
(of zij) een postzegelcata
logus, bijvoorbeeld een van 
Edifil (Spanje) of Afinsa 
(Portugal). De verzamelaar 
raakt geboeid door de 
uitgiften en de geschiede
nis daarachter. Hij wil 
meer weten en zoekt een 
vereniging die zich bezig 
houdt met dit schierei
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land. Een goede gedachte, 
want bij de KNBF is een 
dergelijke vereniging 
aangesloten: de filatelisti
sche Contactgroep Spanje 
 Portugal 'Iberia', kortweg 
KSP. Lid worden van deze 
vereniging geeft vele 
voordelen: Bij de KSP kunt 
u zich (gespecialiseerd) 
bezig houden met één van 
de landen, inclusief haar 
koloniën en/of gebieden. 
Of u nu zegels, vignet
ten, stempels, tandingen, 
automaatstroken, brieven, 
postwaardestukken of 
wat dan ook verzamelt 
van Portugal en/of Spanje, 
bij KSP vindt u het juiste 
klankbord en de gemoe

delijke sfeer, die uw hobby 
zo aangenaam maakt. En 
daarmee ook uw vakantie. 
Idee? Neem contact op met 
de vereniging en wordt lid! 
Ander vakantieland? Geen 
probleem. Of u nu China 
of Japan wilt, Frankrijk, 
Duitsland, Italië, Scan
dinavië, Groot Brittan
niè, Griekenland, Israël, 
Verenigde Staten, Canada, 
Latijns Amerika, Oost 
Europa, Zuidwest Pacific, 
Liechtenstein, de Baltische 
landen, zuidelijk Afrika, 
Zwitserland ofTsjechiê en 
Slowakije, ook hiervan zijn 
gespecialiseerde verenigin
gen actief 
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GOUD, ZILVER EN BRONS IN COEVORDEN 

Op 10 oktober 200g werd 
ter gelegenheid van het 
50-jarig bestaan van de 
Philatelisten vereniging 
Coevorden e.o. een fila-
telistische manifestatie 
gehouden. Tevens werd 
tijdens deze bijeenkomst 
het samengaan van de fi
latelistenverenigingen van 
Coevorden en Harden
berg door de burgemees
ter van Hardenberg be
zegeld met het onthullen 
van het nieuwe logo van 
de Vereniging Coevorden-

Tijdens een recente 
ledenvergadering van de 
Nederlandse Academie 
voor Filatelie hebben de 
leden van de Academie 
zich uitgesproken voor 
het lidmaatschap van de 
KNBF. De Academie heeft 
als doel het centraliseren 
van studie en onderzoek 
op het gebied van de 
filatelie, het behulpzaam 

Met een zekere regelmaat 
wordt de Bondskeurings
dienst in het bezit gesteld 
van een falsificaties 
verzameling waarvan de 
eigenaar perse niet wil 
dat deze in de handel 
terechtkomt, met alle 
gevaren van dien als een 
koper de zegels als 'echt' 
doorverkoopt aan een 
nietsvermoedende verza
melaar. Zulke verzamelin
gen zijn bij de BKD dan in 
goede handen. Afgelopen 
oktober ontving de BKD 
zo'n verzameling die in 
de loop van vele jaren was 
opgebouwd door de heer 
Koen Kraak. Hij heeft 
deze wereldverzameling 
in de afgelopen 30 jaar 
opgebouwd en deze verza
meling is nu dus voorgoed 
uit de roulatie. Een 
opvallend onderdeel van 
deze verzameling is een 
insteekboekje met enkele 
honderden achthoekige 
zegels van Thessalië (Tur
kije) die een studie op zich 
vormen. In de komende 

Hardenberg. Op basis van 
hun verdiensten voor de 
georganiseerde filatelie 
werden onderscheiden 
met een bondsspeld in de 
gradatie goud de heren 
M. Dijkstra en H.M. de 
Weerd, in de gradatie 
zilver de heer G.J. Smit en 

n I in de gradatie brons de 
heer H.R. de Hoop. 

Op de foto van links naar 
rechts: 
M. Dijkstra, H.M. de Weerd, 

- GJ. Smit, H.R. de Hoop. 

zijn bij het verspreiden 
daarvan, het met alle 
middelen die binnen haar 
bereik liggen bijdragen 
aan de wetenschappe
lijke ontwikkelingvan de 
filatelie, het bevorderen 
van wetenschappelijke 
postzegelcollecties, de 
vertegenwoordiging van 
filatelisten op nationale en 
internationale manifesta-

maanden zal deze verza
meling worden geïnte
greerd in de referentiever
zameling van de BKD en 
wij danken de heer Kraak 
nogmaals van harte voor 
zijn gifi: want hierdoor is 
de BKD in staat de collec
tie te vervolmaken hetgeen 
goed van pas komt bij de 
keuring van zegels, de 
opleiding van keurmees
ters en niet in de laatste 
plaats om te plaatsen op 
tentoonstellingen, zoals 
ook op de laatste Postex in 
Apeldoorn is gebeurd. Als 
u ook valse zegels heeft 
van Nederland of andere 
landen die u definitief 
uit de roulatie wilt halen 
dan houden wij ons zeer 
aanbevolen; iedere zegel, 
al is het er maar één, 
is welkom. U kunt ze 
sturen naar ons adres 
2e Stationsstraat 258 te 
2718 AC Zoetermeer of u 
kunt telefonisch contact 
met ons opnemen (079-
3611910) en dan komen 
wij bij u langs. 

DOCENTENDAG BBF 

Voor zaterdag 20 maart 
2010 staat weer een docen-
tendag BBF gepland. Op 
deze dag komen allerlei 
nieuwe ontwikkelingen in 
de filatelie aan de orde met 
uiteraard de bedoeling dat 
de opgedane informatie 
weer wordt doorgegeven 
op verenigingsniveau. De 
geregistreerde docenten 
hebben voor deze dag indi
vidueel bericht ontvangen, 
maar nieuwe geïnteres
seerden zijn eveneens van 
harte welkom. 
Wij zijn voortdurend op 
zoek naar mensen die in 
hun vereniging de filate-

Naast de Dag van de Post
zegel bestaat sinds 2009 
de Week van de Filatelie. 
Met allerlei activiteiten 
probeert men in deze 

ties en al hetgeen met de 
filatelie verband houdt. 
Het secretariaat van de 
Academie is gevestigd in 
Eindhoven. Hetbonds-
bestuur is verguld met 
een lidmaatschap van de 
Academie. Volgens onze 
statuten mogen leden van 
de KNBF gedurende een 
periode van 3 maanden 
gemotiveerd bezwaar 

Overigens willen wij niet 
onvermeld laten dat de 
heer Koen Kraak in 1994 
een boekje heeft gepubli
ceerd waarin hij op zeer 
humoristische wijze een 
groot aantal belevenissen 
vertelt die in de loop van 
zijn carrière als veiling
houder/veilingmeester 
hebben plaatsgevonden. 
Zo kwam er eens een man 
in zijn zaak die een gespe
cialiseerde verzameling 
van zegels van Nederland 
van voor 1900 had geèrfd. 
Die zei: "Bij de verzame
ling waren veel bladen 
die volgeplakt waren 
met postzegels zonder 
tanden. Die bladen heb 
ik er uit gehaald. Want 
zegels zonder tanden zijn 
niets waard. Die bladen 
heb ik dus maar weg
gegooid ". En dan te 
bedenken dat dit echt is 
gebeurd!! Maar er l<wam 
ook eens een dame met 
een klassieke verzameling 
Nederland en Zwitser
land die meldde dat de 

listische vorming ter hand 
willen nemen. Dat kan 
zijn door het geven van 
een cursus BBF, maar ook 
minder formeel zoals het 
functioneren als vraagbaak 
op filatelistisch gebied. En 
het begeleiden van leden 
die iets anders willen of in 
deze tijd van veel nieuwe 
filatelistische producten 
de weg even 'kwijt' zijn. 
De benodigde basis voor 
een dergelijke rol kan zijn 
dat men zelf ooit de cursus 
BBF heeft gevolgd of op 
andere wijze enige kennis 
heeft opgedaan, bijvoor
beeld door het deelnemen 
aan tentoonstellingen. De 
belangrijkste eigenschap

pen die men in dit werk 
nodig heeft zijn evenwel 
een grote dosis enthou
siasme en een beetje 
zendingsdrang. 
De docentendag wordt 
gehouden op het Bonds
bureau van 10.30 uur tot 
15.30 uur. 
Heeft u interesse? Geef 
even een seintje naar 
het Bondsbureau (030-
2894290 of knbf(a)knbf 
nl). Wij plaatsen u op de 
lijst en in februari ontvangt 
u dan nadere informatie 
over het programma van 
de docentendag. 
Sjoerd Bangma, com
missaris filatelistische 
vorming KNBF. 

WEEK VAN DE FIUTELIE GEÏNTRODUCEERD TIJDENS POSTEX 2 0 0 9 

week de hobby 'filatelie' 
onder de aandacht van 
een breed publiek te 
brengen. Onder andere 
met de uitgifte door TNT 

tegen het aangevraagde 
lidmaatschap van de 
Academie maken. Dit kan 
schriftelijk bij de secreta
ris van de bond. Dit is me
degedeeld in Bondsbrief 
nummer 87 van november 
2009. Bij geen bezwaar zal 
het bondbestuur besluiten 
om de Academie per i 
maart 2010 als lid van de 
KNBF toe te laten. 

KOEN KRAAK 

POSTZEGEL 
VERHALEN 
VANEEN 
VEILING-
MEESTERE 

verzameling 'zo' maar 
moest worden geveild. Ze 
zei: "Het is teveel werk 
om zo' n verzameling voor 
de veiling klaar te maken. 
Het oudste gedeelte heb ik 
gedaan maar de rest moet 
de koper maar doen". Het 
bleek dat ze de zegels had 
afgeweekt en voorzien 
van nieuwe plakkers. 
Maar waarom? Ze meldde 
daarop dat ze alle tanden 
eraf had geknipt, want 
zegels zonder tanden 
zijn immers meer waard! 
En ook dat is een waar 
gebeurd verhaal. 

Post van een presti-
geboekje dat speciaal 
is gewijd aan de Dag 
van de Postzegel. Het 
prestigeboekje nummer 
27 met de titel 'Perma
nente postzegelserie' is 
de eerste van een reeks die 
in de komende jaren zal 
verschijnen. Dit jaar zijn 
twee postzegels aan bod 
gekomen, de cijferserie 
uit 1899 en de serie 'Wil
helmina met Bontkraag', 
eveneens uit 1899. In het 
boelcje zijn afljeeldingen 
opgenomen van proeven 
van de zegels, maar ook 
van poststukjes en niet te 
vergeten, de bijzondere 
postzegel 'Dag van de 
Postzegel 2009' met een 
afljeelding van een kleur
proef van de beroemde 
postzegel van 10 gulden 
in oranje kleur. 

Met de aankoop van dit 
prestigeboekje steunt u 
de activiteiten die door 
de Stichting GSE worden 
georganiseerd, zoals 
Postex. TNT Post draagt 
een deel van de opbrengst 
over aan de Stichting. Dus 
hoe meer boekjes worden 
verkocht, des te meer zal 
in de kas van de Stichting 
vloeien, waardoor nog 
meer activiteiten mogelijk 
worden. Heeft u het 
prestigeboekje nog niet 
aangeschaft? Jammer! 
Want daarmee mist u een 
prachtige uitgifte met 
directe betrekking tot de 
postzegels van Neder
land. En u wilt toch ook 
de georganiseerde filatelie 
steunen? U kunt het 
prestigeboelcje nummer 
27 kopen bij postzegel
verenigingen, postzegel
handelaren en TNT Post 
Collect Club! Het boekje 
is beslist een aanrader! 

DE NEDERUNDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE 

DONATIE VAN FALSIFICATIES AAN DE BKD 
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Pakketdozen buitenland 
Kartonnen verpakkin
gen behoren niet tot de 
favoriete postwaardestuk
ken, maar ze vormen wel 
een onderdeel van ons 
verzamelgebied. 
In november 2009 heeft 
TNT Post twee nieuwe 
pakketdozen uitgebracht 
 waarschijnlijk met het 
oog op de feestdagen 
voor zendingen naar het 
buitenland. (01) 
De dozen meten ig x 28 x 
10 cm en zijn bedoeld voor 
zendingen van maximaal 
twee kilogram. Het for
maat van de zegelbeelden 
is 3,8 x 5 cm, inclusief een 
meegedrukt prioritylabel. 
Op de bovenzijde zijn de 
dozen voorzien van een 
vierregelig adresgedeelte 
met luchtpostomran

2t 

ding en een vierregelig 
afzendergedeelte met een 
goudkleurige rand. De do
zen hebben een grijswitte 
ondergrond met sneeuw
vlokmotief; daaroverheen 
zijn gekleurde figuren 
gedrukt, zoals een hert, 
een molen, een hart en 
een kerstboom. Op twee 
plaatsten staat een oranje 
strook met in het wit het 
logo van Koninklijke TNT 
Post. 

Op de ene korte zijde 
staat 'Binnen Europa' of 
'Buiten Europa' met een 
barcode, op de andere 
zijde staan de gebruiks
aanwijzing en een 
opgedrukt douaneetiket 
CN22. Onder het kopje 
'Houdbaarheid' wordt 
vermeld dat de dozen 
gebruikt kunnen worden 
tot I juli 2010. 
De doos 'Binnen Europa' 
heeft barcode '8 714341 
061638'; in het zegelbeeld 
staat een molen met rand
schrift 'Nederland 11,55 
euro'. (02, 03) 
De doos 'Buiten Europa' 

O 
Z 19,95 EURO 
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heeft barcode '8 714341 
061652'; in het zegelbeeld 
staat een vliegtuig met 
randschrift 'Nederland 
11,55 euro'. (04, 05) 

NIEUWE UITGIFTEN 

Argentinië 
Het 150jarige bestaan 
van de Bibliotheek van het 
Nationale Congres was op 
20 augustus 2009 aanlei
ding voor de uitgifte van 
een geïllustreerde brief
kaart. In het zegelbeeld 
($ i) staat een foto van het 
Paleis van het Nationale 
Congres, op de linkerzij
de van de kaart ziet men 
foto's van een beroemd 
Spaans woordenboek dat 
in de jaren 17261739 uit
gegeven werd in Madrid 
en van enkele bibliotheek
zalen. (06) 

China (Taiwan) 
Het 'Jaar van de Tijger' 
werd door de Taiwanese 
Posterijen al op i decem
ber onder de aandacht 
gebracht. Op die datum 
werden namelijk de 

traditionele Nieuwjaars
kaarten uitgebracht, die 
een combinatie vormen 
van wenskaart en lot. Er 
zijn zes kaarten, met één 
zegelbeeld (NT$ 3,50) en 
verschillende beeldzijden. 
De kaarten kosten NT$ 
125 per set. (07) 

Duitsland 
Van een medeverzame
laarster kreeg ik enkele 
gebruikte enveloppen, 
waaronder twee stuks in 
staand C4formaat met 
venster, voorzien van het 
zegelbeeld 145 eurocent 
'Honderd jaar gemotori
seerde luchtvaart, Hans 
Grade'. Bij een van deze 
enveloppen is boven het 
venster het beeldmerk van 
een fabrikant aange
bracht; vermoedelijk gaat 
het om een particuliere 
bijdruk. (08) 

Een supergrote envelop 
van 25 bij 35 cm met vier 

(!) zegelbeelden ontving 
ik in november 2009. De 
zegelbeelden (alle 55 eu
rocent) zijn ondeend aan 
de serie 'Post' uit 2005, 
met een windroos en een 
postbode in verschillende 
landschappen. Viermaal 
55 eurocent bleek voor 
deze zending naar Neder
land niet genoeg, dus is 
op de envelop een extra 
frankeerstrook aange
bracht van 50 eurocent. 
Daaronder een sticker van 
het Nederlandse post
bedrijf Selektmail, dat 
de zending uiteindelijk 
bezorgde. (09) 

Hongarije 
Op 4 juni 20og is een voor
gefrankeerde prentbrief
kaart uitgebracht ter gele
genheid van het loojarige 
bestaan van de spoorver
binding BórgöndTapolca. 
Op de beeldzijde van de 
kaart is de route aange
geven, die de noordelijke 



oever van het Balatonmeer 
volgt. Oude foto's van de 
stations langs de route 
en een opname van een 
stoomlocomotief com
pleteren het beeld. In het 
zegelbeeld van 75 forint 
ziet men het Balatonmeer, 
de spoorlijn en weer een 
stoomlocomotief. Zoals 
gebruikelijk bij Hongaarse 
briefl<aarten was er een 
bijpassend eerstedagstem-
pel beschikbaar, met een 
afbeelding van spoorrails. 
De verkoopprijs van de 
kaart bedroeg 125 forint. 
(loa, lob) 

Op 4 september 2009 
verscheen een kleurrijke 
kaart met als thema 'De 
Rechten van het Kind'. De 
beeldzijde van de kaart 
staat vol met tekenin
gen en teksten over een 
meisje, een jongen en 
een hondje, met onder
aan de tekst: 'Kom meer 
te weten over je rechten' 

en de verwijzing naar 
een internetsite. In het 
zegelbeeld (75 f) staat 
een tekening met dezelfde 
twee kinderen als op de 
beeldzijde van de kaart. In 
het eerstedagstempel ziet 
men het jongetje en het 
hondje. (11) 

Rusland 
Briefkaarten met bij
zonder zegelbeeld 6,60 
roebel: 
* Staatsman G.G. Orlow 
1734-1783. Zegelbeeld: 
portret, illustratie: Orlow-
Poort in Moskou. (12) 
* Architect A.N. Woroni-
chin 1759-1814. Zegel
beeld: portret, illustra
tie: Kazanski-Dom in 
Sint-Petersburg, naar een 
schilderij van W. Sadow-
nikow. 
* Architect O.I. Bowe 
1784-1834. Zegelbeeld: 
portret, illustratie: 
Triomfboog in Moskou 
(1834)-

Enveloppen klein formaat 
met bijzonder zegelbeeld 
9,00 roebel: 
* Mecenas N.P. Schereme-
tew 1751-1809. Zegel
beeld: portret, illustratie: 
Ziekenhuis. (13) 
Ontdekkingsreiziger N.N. 
Murawjow-Amurski 1809-
1891. Zegelbeeld; portret, 
illustratie: Landkaart en 
keizerlijke oorkonde. (14) 
Theaterregisseur W.N. 
Plucek 1909-2002. Zegel
beeld: portret, illustratie: 
Theater van de Satire in 
Moskou. 
200 jaar Staatsuniversi
teit voor Verkeerswegen. 
Zegelbeeld: embleem, 
illustratie: Gebouw met 
Betancourt-monument. 
Toneelspeler B.A. Freind-
lich 1909-2002. Zegel
beeld: portret, illustratie: 
de acteur in vier van zijn 
rollen. 

Envelop klein formaat met 
zegelbeeld 'A: 

IXe Russische Jeugd-
Postzegeltentoonstelling 
30 september - 9 oktober 
20og. Illustratie: Landkaart 
en tentoonstellingsem
bleem. Besteldatum ach
terzijde 05-08-2009. (15) 

Verenigde Staten 
'Early TV Memories' is 
de titel van een postze
gelemissie die verscheen 
op II augustus 2009. De 
afbeeldingen van de twin
tig verschillende postze
gels zijn ook uitgebracht 
in een boekje van 20 
briefkaarten. De prijs van 
het boekje is $ 14,95. Ik 
weet niet of al deze oude 
Amerikaanse tv-series 
indertijd in Nederland 
zijn uitgezonden, maar 
een aantal titels kent u 
misschien wel. Thema
tische verzamelaars, 
bijvoorbeeld van paarden, 
honden en komieken, 
kunnen er ongetwijfeld 
iets voor hun collectie in 

vinden, dus ik noem alle 
afgebeelde tv-series: 
Texaco Star Theater, I love 
Lucy, The Red Skelton 
Show, Howdy Doody, 
Dragnet, Lassie, Hopa-
long Cassidy, You Bet 
Your Life, the Dinah Shore 
Show, The Ed Sullivan 
Show, Kukla, Fran and 01-
lie. The Phil Silvers Show, 
The Lone Ranger, Perry 
Mason, Alfred Hitchcock 
Presents, Burns and Al
len, Ozzie and Harriet, 
The Tonight Show, The 
Twilight Zone en The 
Honeymooners. (16) 

Bij de emissie 'Vuurto
rens' van 23 juli 2009 
is niet alleen een boekje 
van twintig briefkaarten 
uitgegeven (17), maar 
ook een serie vouwbrie-
ven. Het boekje met 4x5 
briefkaarten kost $ 14,95 
en de tien vouwbrieven 
(elk motief twee keer) zijn 
te koop voor $ 15,95. (̂ 8) 

l O O C V E S A B Ö I I G Ö N O T A P O L C A V A S U T V O N A l 
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VEEL TENTOONSTELLINGSBOEKJES 

Aland 
Tentoonstellmäsboekjes 200g 
De postdienst van Aland 
heeft de gewoonte in haar 
verkoopstand bij grote 
tentoonstellingen speci
ale boekjes aan te bieden. 
Ze bevatten steeds acht 
persoonlijke postzegels 
met een toepasselijke 
tekening. De zegels zijn 
bestemd voor brieven bin
nen Europa. In 2009 was 
dat tarief 80C. 
Net als vorig jaar wil 
men de verzamelaar het 
'gejakker' naar alle ten
toonstellingen (12 maar 
liefst, ook bijvoorbeeld 
in Hongkong en IJsland) 
besparen en is  na de 
laatste tentoonstelling 
een complete set van alle 
boekjes verkrijgbaar. 

verzamelaar er nog een 
kleurenproef bij van de 
Europazegels (Jaar van 
de Astronomie). 

BosniëHerzegovina 
(Kroatisch) 
Medjuflorje 
Pas onlangs bleek me, dat 
er op I juni een boekje in 
het Kroatische Bosnië
Herzegovina (Mostar) 
is verschenen met tien 
zegels van i.oo km die de 
verschijning van Maria in 
Medjugorje herdenken. 

Duitsland 
Handboek boekjes 
Duitse RIJ ie 
Een nieuwe editie van een 
catalogus van oude boek
jes: 'Die Markenheftchen 
des Deutschen Reichs 

Het bekende kajtje uoor de persoonlijke zegels uan Aland 

Azoren 
Prestifleboekje met alle 
20ogzegels 
Al een aantal jaren vatten 
de Azoren, een autonome 
regio van Portugal, de 
uitgiften van het voorbije 
jaar samen in een presti
geboekje. Een fraai boek
werkje met illustraties en 
toelichtende tekst in het 
Portugees en het Engels. 
Het boekje verscheen op 
5 november, heeft een 
oplage van 8.000 stuks 
en kost € 12,84. D^t is 
precies de waarde van de 
erin opgenomen zegels. 
Als extraatje krijgt de 

(19101941)' door Gerald 
Schwarz. De derde en 
sterk verbeterde uitgave 
van zo'n 180 pagina's en 
ongeveer duizend zwart
wit afbeeldingen. Erg 
handig voor de specialist: 
alle kaftzijden en tussen
blaadjes zijn afgebeeld. 
Ook in de goede volg
orde, waardoor in elkaar 
geknutselde boekjes door 
de mand kunnen vallen. 
De velranden van de ze
gelvelletjes bieden aardig 
wat varianten: al dan niet 
doorgeperforeerd, onbe
drukt of met kleurranden 
ofvelnummers. 

Voor de mjfde maal eenjaarboekje uan de Azoren met uecl extra's 

Deutsches Reich, boekje nr 26 (1932) 

Het boek geeft ook alle 
Michelnoteringen van 
1984 tot en met 2009, zo
dat het ook als catalogus 
kan fungeren. Het boek 
is te koop bij de auteur 
zelf. Prijs voor Neder
landse kopers is € 15.00, 
inclusief verzendkosten. 
Te bestellen bij schujorz. 
rsv@gmx.de of schrijven 
aan Gerald Schwarz, Im 
Baumstückle 6, 71334 
Waiblingen, Deutschland. 
Een ander lid van de 
Duitse Postaumaat 
(Bundesgemeinschaft im 
BDPH, Rollenmarken, 
Markenheftchen, Auto
matenmarken) schreef 
een serie artikelen met als 
titel Rflder uon Hejtchenblat
tern bei Germania & Co. 
Interessant en verhelde
rend voor specialisten. 
Ook te verkrijgen bij de 
heer Schwarz. Prijs incl. 
porto is € 7.00. 

Frankrij'k 
Geen Rode Kruisboelge m 
20og 
Sinds 1952 gaf Frankrijk 
jaarlijks een boekje uit 
met Rode Kruiszegels. 
Tot het afgelopen jaar. 
De verzamelaar werd nu 
verblijd met een blokje. 

GrootBrittannië 
Catalogus boekjes met zelfkle
vende zegels 
GrootBrittannië kun je 
wel het boekjesland bij 
uitstek noemen. Het eerste 
boelqe verscheen er al in 
maart 1904 en sindsdien 
verschenen er enige dui
zenden. 
Aanvankelijk geniet of ge
naaid, sinds 1978 gevou
wen. De Britse post liep 
ook voorop bij de uitgifte 
van grootformaat boekjes 
met diverse zegelvelletjes 
en blaadjes tekst en il
lustraties, de zogenaamde 
prestigeboekjes. 
Sinds 1993 bevattend de 
meeste boekjes zelfkle
vende zegels. Met alle vari
anten erbij is dat intussen 
alweer een fors verzamel

gebied geworden. 
Voor de 'hoofdnummers' 
van de Engelse boekjes 
voldoet de jaarlijks ver
schijnende Great Britain 
Concise Stamp Catalogue 
van Stanley Gibbons 
uitstekend. Het boekjes
deel ervan omvat zo'n 
50 pagina's met ook veel 
kleurenafbeeldingen. 
Sinds kort is er een cata
logus voor de boekjes met 
zelfldevende zegels. Het 
is een losbladig systeem 
waarin alle varianten tot 
in details beschreven 
worden. Voor informatie 
of een bestelling kan 
men schrijven of mailen 
aan Keith Woodward, 14 
Chedington Avenue, Map
perley, Nottingham NG3 
5SG, keith2@mpoarcle. 
co.uk. 

Voor tuic echt alles uan de Britse 
boekjes met zeljldeuende zegels 
iDil lueten 

India 
Circleboekjes 
In India laat men mo
menteel het uitgeven 
van boekjes over aan de 
postdistricten (circles). Ik 
meld ze in deze rubriek 
zo af en toe. 

Ze hebben zonder uitzon
dering kleine oplagen. Ze 
bevatten ook steeds uit 
vellen gescheurde zegels. 
Zo gaf de post van Gujarat 
Circle op 15 augustus een 
boelqe uit ter gelegen
heid van 63 jaar onaf
hankelijkheid. Het boekje 
bevat informatie over de 
vlaggen die door de jaren 
heen in gebruik waren. 

A Tr ibute to 
the Legend 

' ^ Mahanayak.^ 
of Indian Cinenni 

m 
Issued by Chief Poslmastei Gei 

Wesl Bengal Circle Kolkala ?ilO 012 

De legendarische Uttom Kumar 
(19261980) 

Vervolgens kwam de post 
van Chhattisgarh Circle 
op 21 augustus met een 
viertal boekjes: Gandhi 
(6x5.00 Rs verklaring van 
de rechten van de mens). 
Moeder Teresa, God Shiva, 
6x5.00 tempels) en Di
gambar Jain Mandir tem
pel (6x5.00 Rs Janacharya 
Vallabh Suri). Alle vier in 
oplagen van 500 stuks. 
Op 3 September werd de 
filmster Uttam Kumar 
met een postzegel van 
5.00 Rs geëerd. Kunmar 
speelde hoofdrollen in 
vele Bengaalse films en 
was in India waanzinnig 
populair. De West Bengal 
Circle gooit er een boekje 
met vier van deze zegels 
tegenaan. Oplage 1000 
boekjes. 

Luxemburg 
Kleurye architectuur 
Waren het in 2006 mi
neralen, dit jaar laat het 
tweede boekje 'De kleuren 

Het boekje beuat ook acht zegels uan 1 00 Rs 
(Gandhi) m acht uan 0.25RS (Nehru) 

mailto:rsv@gmx.de
http://co.uk


van Luxemburg' zien hoe 
kleurige de architectuur 
er is. Het boekje met 
zelfklevende A-zegels zal 
uitkomen op 28 septem
ber. 

Madeira 
Alle 20og-ze5elsin één 
prestyeboekje 
Evenals de Azoren kwam 
ook Madeira op 5 novem
ber met een boekje waarin 
zich alle uitgiften van 
20og bevinden. Ook nu 
weer tekst in Portugees 
en Engels, een oplage van 
8.000 boekjes, een kleu-
renproef van de Europa
zegels en een prijs die 
gelijk is aan de nominale 
waarde van de zegels: 
€12,84. 

Nieuw-Zeeland 
Herdrukken 
Het oude mijnwerkers
stadje Arrowtown in 
Nieuw-Zeeland staat al 
smds 2003 op een post
zegel van $1.50. Sinds 
datzelfde jaar is de zegel 
ook per vijf verkrijgbaar 
in een boekje. Tot dusver 
bestonden daarvan zes 
herdrukken. Verschil
len daartussen zijn goed 
zichtbaar door gewijzigde 
barcode of een kiwisym-
booltje op de kaft. 
Op 30 oktober kwamen 
er twee herdrukken uit 
van het boekje met bar
code 042811 (laatste zes 
cijfers): de eerste ervan 
heeft één kiwisymbool, de 
tweede twee. 

Nieuu;-Zeeland boekje iifib- de 
achterzijde uan het boekje met het 
barcodenummcr 042811 en tiuee 
kiiDi's. Dit IS de zeuende uariant 
van dit boekje 

Noorwegen 
Italm 2009 
Niet alleen Aland maar 
ook Noorwegen had een 
speciaal tentoonstel
lingsboekje voor Italia 
2009. Uitgever van het 
boekje is Philagroupe, een 
onderdeel van de Noorse 
post. De inhoud bestaat 
uit acht A-zegels. De prijs 
ligt echter wel wat hoger: 
120 kr. 

Kafije van het Noorse Itülio 2009 boekje. 

Kerst 
Het Noorse kerstboekje 
verscheen op 16 novem
ber. De inhoud bestaat 
uit tweemaal vijf A-zegels 
(= 8 kronen, voor brieven 
binnenland). Afgebeeld 
zijn een ster en een appel. 

Oman 
Tentoonstellitifl m Muscat 
Ter gelegenheid van 
een tentoonstelling in 
de hoofdstad Muscat 
verscheen op 15 novem
ber een postzegelboekje 
met twaalf zegels van 50 
baisa. 
Het zijn zelfklevende 
zegels met een afbeelding 
van een luchtpostenvelop. 
De tentoonstelling vond 
plaats onder auspiciën 
van de GCC, een handels
blokvan een zestal landen 
aan de Perzische Golf 
(Bahrein, Qatar, Koeweit, 
Oman, Saoedie-Arabiè en 
de Verenigde Arabische 
Emiraten). 

prijs van de Portugese 
boelqes overtreft deze: de 
verkoopprijs is namelijk 
zo ongeveer het drievou
dige van de zegelwaarde. 
De zegels hebben de aan
duiding N, dat wil zeggen 
bestemd voor briefpost 
binnenland. In 2009 was 
dat 32c. 
De zegels zijn wel on
derdeel van het boekje, 
maar bevinden zich op 
één of twee velletjes, die 
haast het karakter van een 
inlegvel hebben. 
De spits werd afgebe
ten op 8 juli 2008 naar 
aanleiding van het FIA 
World Touring Car Cham
pionship in Portugal 
(Estoril). Het boelqe bevat 
twaalf postzegels met 
afbeeldingen van racende 
auto's, een viertal kleu
rige ansichtkaarten en 
overzichten van winnaars. 
Verkoopprijs toen € 12.00. 
Nummer twee volgde 
op 4 augustus 2008 met 

15th GCC STAMPS 
EXHIBITION MUSCAT 

X 

ilLD 
600 
BAISA 2009 

n»* 

Voorzijde van hit boekje van Oman 

Portugal 
Prestî eboekjes met persoon-
hjke zegels 
Zonder er veel ruchtbaar
heid aan te geven - al
thans naar het buitenland 
- heeft Portugal in 2008 
enkele prestigeboekjes 
met persoonlijke zegels 
uitgegeven. Te vergelij
ken met onze PP-boekjes 
(Joseph, Andre Rjeu, 
enz.) maar ze zijn een 
stuk groter, papierfor
maat A5. De prijs van de 
Nederlandse prestige
boekjes is al aardig aan de 
stevige kant, de te betalen 

Portugese medaillewin
naars van de Olympische 
Spelen. De vierentwintig 
winnaars zijn op de zegels 
en op toelichtende foto's 
te bewonderen. Ook 
worden de kanshebbers 
voor de Spelen van 2008 
genoemd. Prijs € 19.20. 
Het derde boelqe ver
scheen op 18 oktober 
2008 en bevat afbeeldin
gen van holes van achttien 
Portugese golfbanen. 
Deze zijn alle op een post
zegel en op een foto afge
beeld. Verkoopprijs van 
het boekje was € 18.00. 

Sportieuc euenemcnten waren de aanleiding tot de drie m 2008 uitge
geven boekjes 

Slowakije 
Winterpret 
Voor de kerstzegel van 
Slowakije werd kinderen 
gevraagd ontwerpen te 
maken. Op het winnende 
staat een schaatsend 
meisje afgebeeld. De 
zegel heeft een waarde 
van 50C en was sinds 11 
november ook in een 
boekje met tien stuks 
verkrijgbaar. 

siel, voorbeelden van 
de flora, maar ook een 
scheepswrak. 
De zegels zijn zonder 
waardeaanduiding en te 
gebruiken voor post naar 
Frankrijk. De afbeeldin
gen op de zestien zegels 
zijn ook als afzonderlijke 
foto's in het boekwerk 
opgenomen. (Nominale?) 
prijs van het geheel is 
€ 21,50. 

Een van de vijf eilandjes uan Les lies Eparses 

Terres Australes & An-
tarctiques Frangaises 
De verspreide eilanden 
Sinds 2007 zijn Les Hes 
Éparses (De verspreide 
eilanden) een district van 
de Franse Zuidelijke en 
Antarctische Gebieden 
(T.A.A.F.). Het zijn vijf 
kleine en onbewoonde 
eilandjes rondom Mada
gaskar. 
Ze worden ook wel Con-
fettis de la Répubhque 
genoemd. 
Al eerder gaf de post van 
T.A.A.F. kleurige prestige
boekjes uit in haar reeks 
Carnet de Voyage met veel 
informatie, illustraties en 
postzegels. Op 5 novem
ber verscheen een fors 
exemplaar (21 bij 14 cm) 
met natuurschoon van Les 
lies Éparses. Te zien zijn 
onder meer vogels, een 
schildpad, een koraalfos-

Verenigde Naties 
Met een serie op 7 mei 
te verschijnen postzegels 
vestigt de postdienst van 
de Verenigde Naties de 
aandacht op de oceanen 
van deze aarde. Met het 
UNEP (United Nations 
Environment Program) 
wil men de aantasting van 
de oceanen en de kustge
bieden tegengaan. 
De postzegels zullen ook 
in prestigeboekjes be
schikbaar zijn. Natuurlijk 
weer drie stuks: voor New 
York, Geneve en Wenen. 



FILATELIEBEURS 2010 KOMT WEER 
NAAR NIEUW-LOOSDRECHT 

Nu ook Deutsche Post met een stand aanwezig! 

Op vrijdag 29, zaterdag 30 en 
zondag 31 januari 2010 wordt 
de 22e Filateliebeurs gehouden 
in het Achmea Health Center 
(Pandahallen) aan de Industrie
weg in Loosdrecht. Vorig jaar 
bezochten circa 5.000 belangstel
lenden de beurs, een bewijs voor 
haar groeiende populariteit. Voor 
de verzamelaars van postzegels, 
poststukken, postwaardestuK-
ken, afstempelingen, automaat
stroken, maximumkaarten, 
postzegelboekjes en vakliteratuur 
biedt de beurs drie dagen lang 
interessante mogelijkneden. 

Ruim 3.000 m* filatelie 
Zowel georganiseerde hande
laren als niet-georganiseerde 
handelaren staan samen op de 
beurs. Naast NVPH-leden zijn 
ook andere Nederlandse hande
laren aanwezig en voorts hande
laren uit Duitsland, Zwitserland, 
Engeland, Frankrijken België. 
Gestreefd is naar een zo'n groot 
mogelijke variatie in het aanbod. 
Voor iedere verzamelaar is wel 
iets te vinden. 
Ook uw maandblad Filatelie 
is present met een stand. De 
KNBF Bondsbibliotheek zal weer 
aanwezig zijn met een uitge
breid aanbod van filatelistische 
literatuur. Zelfs TNT Post en 
Deutsche Post zijn ieder met 

Net als in de voorgaande jaren staat deze Filateliebeurs 

in Nieuw-Loosdrecht ook nu weer in het teken van de ge

specialiseerde filatelie. Zo'n 25 gespecialiseerde vereni

gingen geven uitgebreide informatie over hun activiteiten 

en kan men zich aanmelden als lid. Zeven van de deelne

mende gespecialiseerde verenigingen zullen hun tentoon-

stellingskaders tonen. En de postzegelhondel is ook weer 

goed vertegenwwoordigd met ruim tachtig beursstands. 

een eigen stand op de beurs 
aanwezig. 

Viering 97ste Fiiateiistendag 
Op zondag 31 januari zal de 
97ste Fiiateiistendag worden 
gehouden. Uitsluitend op deze 
zondag is voor € 2 per stuk de 
speciale envelop van de 97ste 
Fiiateiistendag met speciaal 
stempel te koop. Bestelling per 
bank is ook mogelijk door € 2,45 
over te maken op ING 6217725 
t.n.v Stichting Filateliebeurs, 
Hilversum. Vergeet niet uw adres 
op de girokaart te vermelden! 
Van iedere verkochte envelop zal 
€ 0,50 worden overgemaakt aan 
de Leprastichting. 

Toegang en parkeren gratis. 
Ook parkeren in de omtrek en 
op het speciale parkeerterrein is 
kosteloos. Om parkeeroverlast te 
voorkomen behoren bezoekers 
de aanwijzingen van de organisa
tie op te volgen. Het parkeerter
rein ligt op enkele minuten lopen 
van de Panda Hallen. Wij wijzen 
erop, dat auto's van bezoekers 
die zich niet aan de regels hou
den worden weggesleept. 

Pendeldienst 
Elk half uur vertrekt er een spe
ciale bus van station Hilversum-
NS naar het Achmea Health 
Center (v/h de Panda Hallen) 

vice versa. Het vervoer met deze 
bus is gratis. De bussen vertrek
ken van de parkeerplaats aan de 
voorzijde van het station ca. 50 
meter naar links. Mocht dit om 
een of andere reden wijzigen, 
dan zult u hiervan middels pos
ters in het station op de hoogte 
worden gebracht. 

Vertrektijden: 
uit Hilversum 
Vrijdag 
12.45 uur 
13.15 uur 
13.45 uur 
17.15 uur 

Zaterdag 
9.15 uur 
9.45 uur 
17.15 uur 

Zondag 
9.45 uur 
10.15 uur 
16.15 uur 

uit Loosdrecht 

13.15 uur 
13.45 uur 
14.15 uur etc. tot 
18.15 uur 
(laatste bus!) 

9.45 uur 
10.15 uur etc. tot 
17.15 uur 
(laatste bus!) 

10.15 uur 
10.45 uur etc.tot 
16.45 uur 
(laatste bus!) 

De bussen van Eemland Reizen 
zijn te herkennen aan een raam-
poster. De laatste bus vertrekt 
steeds een kwartier na sluitings
tijd, vrijdag om 18.15, zaterdag 
om 17.15 en zondag om 16.45. 
Door deze uitstekende busver
binding is de Filateliebeurs 2010 



voor iedereen met het openbaar 
vervoer te bereiken. Slechte 
weersomstandigheden hoeven 
uw bezoek aan de Filateliebeurs 
2010 niet in de weg te staan. 
Bezoekers die afhankelijk zijn 
van een rolstoel zijn uiteraard 
welkom op de Filateliebeurs 
2010. Voor hen is er een speciale 
ingang. Uw begeleider kan zich 
melden bij de informatiestand. 
U hoeft niet eerst via de normale 
ingang naar binnen te komen. 
De Filateliebeurs 2010 is uitste
kend geschikt om per groep te 
bezoeken. Vooral voor vereni 
gingen is het zinvol om een 
groepsreis te organiseren. 
In de beurshallen zijn uitgebreide 
horecafaciliteiten aanwezig en er 
is ook voldoende zitruimte om 
even bij te komen. 

Bewegwijzering 
Bezoekers die per auto komen, 
kunnen gemakkelijk de weg 
vinden naar het Loosdrechtse 
Achmea Health Center. Alle 
bruikbare routes zijn voorzien 
van duidelijke wegwijzerborden 
van de Filateliebeurs. Nieuw-
Loosdrecht ligt vlakbij Hilver
sum. 

Geen ruilbeurs 
Om misverstanden te voor
komen wijst de organisatie 
erop, dat de Filateliebeurs geen 
ruil jeurs is. Alleen aan de stands 
van de deelnemende handelaren 
mag gehandeld worden. 
De Filateliebeurs is een activiteit 
van de Stichting Filateliebeurs 
te Hilversum, in samenwerking 
met bij de KNBF aangesloten 
gespecialiseerde verenigingen. 

Openingstijden: 
Vrijdag 29 januari 13.00 uur-
18.00 uur 
Zaterdag 30 januari 
10.00 uur-17.00 uur 
Zondag 31 januari 10.00 uur -
16.30 uur 

Naam: 
Aantekenstookjes 
LWA 
Al-Barid 
Albers 
Alderkamp 
Arve Collectors 
Aust 
Barkmeijer 
Berg, Joke vd. 
Blertc, van 
Bogaard, 
Anthony v.d. 
Bondsbibliotheek 
Böttger 
Bredenhof 
Breebaart 
Brinkman 
Brittania 
China 
Classic Europe 
Philately 
Contact Schept 
Kracht 
Dai Nippon 
Deursen, Jan van 
Deutsche Post 
Dijk,J.v. 
DNS Stamps 
Duitsland 
Dutchstamps 
East Europe Phil. 
Eindejaarsbeurs 
Es, van 
Faber, Dick 
Filcon 
Filitalia 
Fiscale Filatelie 
Folkerts 
Frankrijk 

Stud 
Stud 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Hndl 

Hndl 
Info 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Stud 
Stud 

Hndl 

Stud 
Stud 
Hndl 
Info 
Hndl 
Hndl 
Stud 
Hndl 
Hndl 
Prom 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Stud 
Stud 
Hndl 
Stud 

Stand: 

54 
68 
13 
23 
25 
49 
12 

107 
51 

106 
no 

76 
103 
33 
29 
72 
67 

22 

71 
61 

105 
38 
78 
30 
53 

100 
11 
62 
87 
21 
81 
56 
69 
15 

7 

Gabriel 
Geerts 
Geertzen 
Griekenland 
Groeten Uit 
Günther 
AG, M -H R. 
Haarlem, van 
HCC 
Hennekine 
Herrema 
Hertog, Den 
Hertogpost 
Heuvel BV M.v.d. 
Heuvel, F.v.d. 
Howell Holding 
M.Bezemer 
Iberia 
Interphila 
Jeveka 
Kees John 
Kind-en Maxima 
Filatelie 
Klemaphil 
Knarren 
Latijns Amerika 
Leeninga / Snoek 
Lingen, van 
Lohmer 
Lunar Optica 
Maandblad 
Filatelie 
Marigny 
Marzstamps 
Mast, W. 
Meinhardt 
Nisja 
Organisatie / Info 
Paste rkamp 

Stud 
Hndl 
Hndl 
Stud 
Hndl 

Hndl 
Hndl 
Stud 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Prom 
Hndl 
Hndl 

Hndl 
Stud 
Hndl 
Hndl 
Hndl 

Stud 
Hndl 
Hndl 
Stud 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Hndl 

VakI 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Org 
Hndl 

58 
50 
90 

5 
52 

77 
20 

109 
82 
35 
75 
65 

108 
43 

44 
57 
84 
16 
46 

74 
47 
26 
70 
27 
85 
39 
2 

63 
79 
42 
95 

102 
19 
1 

34 

Philamunt 
Phileacon 
Pietersma 
Plaatfout 
Po&Po 
Postex 
Postzegelhoes 
(H.Mans) 
Pzh.1840 
Rommers 
Rossem, van 
Scandinavië 
Schippers 

Hndl 
Hndl 
Hndl 
Stud 
Stud 
Prom 

Hndl 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Stud 
Hndl 

Steenkiste, Luc van Hndl 
Tenwo Stamps 
Thematische 
Filatelie 
Tietz, Holger 
TPG Post Fil. 
Dienst 
USA Canada 
Veen,W. van 
Velrand-
bijzonderheden 
Vergossen 
Viertelhauzen 
Vincennes 
Vliegende 
Hollander 
Voorschotense 
Vries, Auke de 
Wickert 
Wiemo 
Wiktor 
Wilco's 
WWF Stamps 
Zuid West Pacific 
Zuidelijk Afrika 

Hndl 

Stud 
Hndl 

Info 
Stud 
Hndl 

Stud 
Hndl 
Hndl 
Hndl 

Stud 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Hndl 
Hndl 

Hndl 
Stud 
Stud 

3 
17 
18 
8 

59 
64 

94 
28 
24 
93 
10 
36 
96 
14 

6 
98 

i n 
66 
32 

73 
104 
45 
80 

4 
31 
92 
40 
88 
37 

48 
60 
9 



P.W.Meinhardt 
P i e t H e i n s t r a a t 3 6 - 2 . 1 1 » 4 I I l»<-ii H a a i t . 

Winiceltijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 • zaterdag 10.00-16.00 
Telefoon 070 365 22 27 Fax 070 365 18 85 
E-mail info@collectura.com 
ING 125.34.14 Fortis-Bank 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetalmg. Bij facturering 
werkelijke verzendkosten. Prijswijzigmgen voorbehouden. 

s'ichr»! r.at.-iloo» 
^Overzee deel 3 Zuldamerika 2010, 2 delen 89,00" 
Overzee deel 9.1. China, Hong Kong, Macao, Talwan 52,00 
Overzee deel. 9.2 Japan, Korea & voormalige GOS-Staten 52,00 
Catalogus Europa CEPT 2010, In kleur 44,00 
Nieuw: Handboek Posttarieven Europa & USA 19,80 

^Aanbieding: Overzee deel 3 Zuidamerlka 2005 32,00 . 

Mast P laat fouten Neder land 37,9y 

[Scott catalogus USA pocket 2010, In kleur 19,90 
Scott speciale catalogus USA & Gebieden 2010, In kleur 69,00 
Harris catalogus USA & Canada 2010, In kleur 29,90 

I Unitrade speciale catalogus Canada & Gebieden 2010, kleur 39,90 

Yvert Oost-Europa 1 A-P 2010 44,00 
:p| l l iHIHI' ' ....;|||||||||p^. .,. ... I | ^̂ ^̂  
'Aanb ied ing Ph i le^ r ^ t a l o g i 2009 

Groot-Bnttannié met Kanaaleilanden, Frankrijk 
j Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland 2008 cpl. 
Duitsland deel 1, deel 2, Israël, Vaticaan, VeremnHp MafiP-

9,90 g 
elk 7,50 W 

ik 5,00 1 

IVIaurv Frankr i |k 2009 
Speciale catalogus Frankrijk 2009, 2 delen, 1400 biz., kleur 24,90 
Speciale catalogus Monaco & Andorra 2010 , in kleur 42,90 

^Speciale catalogus Franse Gebieden in Afrika 2010, kleur 42,90 , 

www.collectura.com 

Aanbieding ins teekboeken zwar t 
Leuchttumi LSP 4/30, 60 zwarte bladzijden - 3 stuks 

lir-uvv'p Cataloai 
Afinsa Portugal, Azoren & Madeira 2010, in kleur 42,90' 
Philatelia Hungarica Hongarije 2010, in kleur 45,00 
JPS Sakura Japan 2010, in kleur 17,50 
OBP België & Gebieden 2010, in kleur 25,00 
Zumstein Postwaardestukken Zwitseriand 2009, In kleur 70,00 

ACS Nieuw-Zeeland 2010 12,50 

DiiecGura.Gom 
B y P . W . M e i n h a r d t I n i i e m a t l o n a l B o o k s e l l e r s 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisctie benodigdtieden. 

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

KILOWAAR MET 2004/2005/2006 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk grote sortering 
W Europa grote sortering en hoge waarden 
Skandinavie grote sortenng met IJsland 
Duitsland met toeslag en hoge waarden 
Noorwegen grote variatie en hogere waarden 

veel nieuw en met hoge waarden 
grote sortering 
vele landen (iets Europa) 

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

0 0 g r 
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 kg 
99,00 

165,00 
90,00 

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

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

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

Levenng onder rembours + €11 50 Filatelistische frankering 
Korting voor grotere partijen op aanvraag 

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

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

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

mailto:info@collectura.com
http://www.collectura.com
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JANUARI UITVERKOOP! 

Kijk op de >vebsite: 

vwsnv.postzegelparrijencentrale.nl 

Piet Heinstraat 112 
2518 CM Den Haag ^ s 
Tel: 070 362 52 63 ^ p 
Fax: 070 362 54 15 
Email: admin@postzegelpartijencentrale.nl 

Openingstijden: 
maandag t /m zaterdag 

9:00-17:00 uur 

http://vwsnv.postzegelparrijencentrale.nl
mailto:admin@postzegelpartijencentrale.nl
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NEDERUMDSTALIGE 
nJDSCHRIFTEN 

Foute mannen 
Een aantal weken terug 
bevatte de zaterdagbijlage 
van de Volkskrant een 
stukje, waarin hobbyisten 
aan het woord kwamen 
over de werkkleding, 
waarin ze hun liefhebbe
rijen beoefenden. U kunt 
zich er wel iets bij voor
stellen: de man die altijd 
aan oude auto's sleutelt, 
de trotse bezitters van een 
volkstuin, de langeaf-
standsloper. De filatelie 
ontbrak en dat is natuur
lijk niet zo vreemd, want 
al hebben we ons pincet, 
de loep en de tandingme-
ter, van werkkleding kun 
je toch niet echt spreken. 
Of toch? 
Een paar jaar geleden zag 
ik ze voor het eerst. Twee 
mannen die voorzien van 
een soort mijnwerkers
helm een aantal stock-
boeken doorploegden. 
Ze mompelden een soort 
geheimtaal tegen elkaar, 
legden wat zegels apart, 
maar wekten op de een of 
andere manier toch vooral 
de ergernis op van de 
handelaar. "Alles is al uit
gezocht. Hoepel toch op, 
je moet niet bij mij zijn." 
Op die helmen waren een 
soort hightech vergroot
glazen gemonteerd en 
daarmee gewapend waren 
ze op zoek naar (plaat) 
fouten op postzegels. 

Wij hebben ze ook in 
onze vereniging en ze 
noemen zich 'de foute 
mannen'. Ze zijn, hoe 
fout ook, een verrijking 
voor de club en hebben 
met hun enthousiasme 
vele anderen besmet. 
Geen doos blijft op de 
veiling onverkocht, sinds 
de plaatfoutverzamelaars 
de filatelie een nieuwe di
mensie gegeven hebben. 
Hun blad. De Postzegel
variant, beleeft intussen 
zijn zestiende jaargang 
en geeft een mooi beeld 
van deze 'foute' wereld. 
Enkele kleurenpagina's 
onthullen de kleinste 

bijzonderheden, want dat 
is toch waar het allemaal 
om gaat. Het blad maakt 
ook duidelijk dat er vaak 
een dilemma is: wanneer 
is een fout groot genoeg 
om hem in de officiële an
nalen op te nemen. Joop 
van Biezen, verzamelaar 
sinds 2003: 'Wat mij 
sindsdien telkens weer 
verbaast is dat er in de 
diverse catalogi van plaat-
fouten nogal wat zegels 
zijn opgenomen met naar 
mijn mening nogal kleine 
fouten, terwijl er nog 
meer dan genoeg echte 
grote fouten te vinden 
zijn." Als illustratie daar
van laat hij een luchtvaart
zegel uit 1968 zien (NVPH 
910) met een grote vlek op 
de romp. 
Mooi is ook het jargon dat 
de plaatfoutverzamelaars 
gebruiken. We komen 
'prachtige krassen' tegen, 
'mooie witte punten', 
'bak en braadspetters', 
'afgestompte kruizen' 
en 'een mooie voorover 
vallende Z'. Laat niemand 
ooit nog beweren dat fila
telie een saaie hobby voor 
grijze mannen is. 

Speuren op niveau 
In het oktobernummer 
(2009) heeft Daan Koele
wijn aandacht geschon
ken aan het 25-jarig jubi
leum van de Nederlandse 
Academie voor Filatelie. 
Bij deze vereniging staat 
filatelistische speurzin 
hoog in het vaandel en het 
jubileumboek, dat kort 
voor de Postex verscheen, 
draagt daar de sporen 
van. Twaalf leden van de 
Academie schreven een 
boeiende bundel Notities 
bij elkaar. 
Het meest gedegen speur
werk l<wam misschien 
wel van Kees Adema. Zijn 
verbluffende onderzoek 
naar mogelijk vervalste 
trekschuitstempels bracht 
hem naar een degelijk 

' Duits laboratorium dat 
door middel van "röntgen 
fluorescentie spectrosco
pie" aantoonde dat twee 
verdachte stempels echt 
waren. Het gevoel van 
Adema zei hem echter wat 

' anders. Hij besloot zich 
niet bij de uitslag van het 
Duitse lab neer te leggen 
en kwam in contact met 
professor Gene Hall, 
expert in de Raman Spec
troscopie Methode. Diens 

bevindingen bevestigden 
met fraaie grafieken wat 
Adema al vermoed had: 
vals. 
Een alleraardigst stuk van 
Adam van der Linden laat 
zien hoe één van de een
voudigste Nederlandse 
postzegels ('Vijf cent Ko
ningin Wilhelmina type 
Veth') nog vele bijzonde
re gebruiksmogelijkheden 
kende. De Notities in de 
fraai geïllustreerde bun
del zijn, ondanks de vaak 
wat specialistische on
derwerpen, goed leesbaar 
voor een breed publiek. 
Zo geeft Jan Hintzen een 
boeiende beschrijving van 
de eerste pogingen om in 
ons land een binnenlands 
luchtvaartnet op te zetten. 
Hij beschrijft de pioniers
periode in de Nederlandse 
luchtvaartgeschiedenis en 
de stroomversnellingen 
die de Eerste Wereldoor
log teweegbracht. Een 
van de eerste Nederlandse 
vliegvelden lag bij Vlissin-
gen. Het was aanvankelijk 
vooral een opvangveld 
voor Franse, Duitse en 
Engelse toestellen die, na 
gevechten boven het front 
in België, de thuisbasis 
niet meer haalden. Ook 
de Marine stationeerde er 
een vliegtuig. Faciliteiten 
waren er nauwelijks, zelfs 
een windwijzer ontbrak. 
Grazend vee hield de lan
dingsbanen kort. Hintzen 
concentreert zich vooral 
op de Zeeuwse luchtlijn, 
de 'luchtboemer die 
vooral interessant was 
voor Hollanders die een 
gokje wilden wagen in de 
Belgische casino's. Uiter
aard werd er ook post 
vervoerd op deze lijn, al 
was dat niet veel. Doordat 
de dienstregeling van de 
binnenlandse luchtiijnen 
meer inspeelde op goede
ren- en passagiersvervoer 
was het postvervoer nau
welijks van betekenis. De 
poging tot binnenlands 
luchtpostvervoer in de 
jaren dertig van de vorige 
eeuw was daardoor tot 
mislukken gedoemd. 

Duitsland 
Nu al zijn ze bij de Filate
listenvereniging Duits
land aan het werk voor 
een jubileumboek dat 
moet verschijnen als de 
vereniging in 2012 haar 
25e verjaardag gaat vie
ren. De voorlopige 'tus

senstand' laat zien dat we 
straks kunnen rekenen op 
een gevarieerde bundel. 
Dat is natuurlijk ook niet 
zo gek bij een vereniging 
die zich specialiseert in 
een land dat aan (post) 
geschiedenis geen gebrek 
heeft. 
Het novembernummer 
van het verenigingsblad 
Deutsche Post presenteert 
een overzicht van zo'n 114 
mogelijke interessegebie
den van Duitsland-verza
melaars. Het bestuur gaat 
proberen aan de hand van 
die lijst een bestand aan 
te leggen van de daadwer
kelijke verzamelgebieden 
van de leden. Het doel: le
den met elkaar in contact 
brengen om informatie en 
filatelistisch materiaal uit 
te wisselen. Een idee voor 
andere verenigingen? 

harde schijf gered. OEF 
staat voor Oost Europa 
Filatelie, het is het vier 
maal per jaar verschij
nende blad van de Fila
telistische Contactgroep 
Oost Europa. Het ziet er 
prachtig uit, mooi papier, 
scherpe afbeeldingen, 
een kleurrijke omslag. 
Inhoudelijk is er veel 
variatie. Kunstwerken in 
het Hongaarse Kereszteny 
Muzeum, tariefl<westies, 
boekbesprekingen, de 
postale gevolgen van de 
aansluiting van Polen 
bij de Europese Unie, 
mengfrankeringen ('Op 
zoek naar een definitie'), 
een Tsjecho-slowaakse 
bloemenserie. Heel 
aardig vond ik een artikel 
van Jan Heijs over een 
Nederlandse brief naar 
Polen, waarop enkele 
Nederlandse postzegels 
zwart gemaakt zijn. 
We kennen Heijs als dé 
speciahst op het gebied 
van Postoorlogen en ook 
deze brief lijkt daar de 
sporen van te dragen. Bij 

AANTEKENEN 
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In het blad staat verder 
o.a. een interessant 
artikel van Peter Prins 
over 'Twintig jaar Wende'. 
De val van de Berlijnse 
Muur en de opening van 
de grens tussen beide 
Duitse staten in 1989 is op 
verschillende plaatsen en 
manieren herdacht in de 
laatste maanden van 2009 
en levert ook filatelistisch 
een mooi verhaal op. 

Oorlog in i960 
Veel verenigingsbladen 
gaan naamloos door 
herleven. Soms heeft 
een naam duidelijk een 
creatieve impuls nodig. 
De kortste naam die ik tot 
nu toe ben tegengekomen 
is OEF. Het klinkt als een 
verzuchting van een ver
moeide hoofdredacteur 
die nog net op tijd zijn 
blad gevuld heeft, of zijn 

Postoorlogen gaat het om 
brieven die in het land van 
ontvangst op verzet stui
ten. Bijvoorbeeld omdat 
de gebruikte postzegels 
(of stempels) teksten of 
afbeeldingen bevatten 
die gezien worden als 
politieke propaganda. De 
tegenmaatregelen zijn 
gevarieerd. Men kan een 
tegenstempel plaatsen, 
de zegels verwijderen of 
zwart maken, of Strafport 
heffen. 
De zegels op de Neder
landse brief waren de 
zegels die uitgegeven 
werden ter gelegenheid 
van het Wereldvluchte-
lingenjaar i960 (NVPH 
736/737). In i960 zitten 
we midden in de periode 
van de Koude Oorlog 
en zulke zegels werden 
door het Oostblok gezien 
als propaganda tegen 
communistische landen, 
waaruit immers veel men
sen weg vluchtten. Het 
lijkt eenvoudig om een 
vervalste postoorlogbrief 
te maken, veel meer dan 
een zwarte viltstift: heb 



je niet nodig. Heijs stelt 
vast ('met aan zekerheid 
grenzende waarschijn
lijkheid') dat het bij deze 
brief echt om oorlog ging. 
Het tarief van de brief 
klopt, de gebruiksperiode 
van de zegels ook, andere 
brieven in zijn verzame
ling laten zien dat de 
Poolse posterijen zich in 
deze periode wel degelijk 
met zwarte inkt verweer
den tegen verderfelijke 
propaganda uit het Wes
ten. Heijs: 'Werkelijk een 
LOVEletter in mijn ogen'. 
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Verzekerd op reis 
Ik heb wel iets met de 
Europeesche. Mijn vader 
heeft er gewerkt toen zijn 
carrière als beeldend kun
stenaar wat in het slop 
raakte. In het verlengde 
daarvan heb ik er een 
aantal jaren lang vakantie
werk gedaan. Ik herinner 
me vooral de schademel
dingen bij de hockeypo
lissen. ledere maandag 
mocht ik de gebroken 
polsen, beschadigde 
neuzen en ingeslagen 
oogkassen registreren. 
De Europeesche is echter 
vooral bekend geworden 
door zijn reisverzekerin
gen. In 'tCleyn Segel, het 
verenigingsblad van de 
Nederlandse Vereniging 
voor Fiscale Filatelie 
(NVFF), gaat Theo J.F. 
Schalke, uitvoerig in op 
de boeiende geschiedenis 
van deze verzekerings
maatschappij én uiteraard 
op de verzekeringszegels 
die zij introduceerde. 
De grondlegger van de 
Europeesche was de 
Hongaar Max von Engel. 
In 1907 richtte hij een 
maatschappij op die zich 
toelegde op het eenvoudig 
verzekeren van de bagage 
van reizigers. Reizen was 
toen nog vooral iets voor 
de 'happy few', maar dat 
waren er over heel Europa 
verspreid toch nog aardig 
wat. In veel landen wer
den zustermaatschappijen 
gesticht, in 1920 gebeurde 
dat in Amsterdam. Von 
Engel had een eenvoudige 
methode bedacht om de 
financiële zekerheid van 

reizigers te waarborgen. 
Treinreizigers konden bij 
de stationsloketten één of 
meer verzekeringszegels 
kopen. De af te leggen 
afstand van de bagage 
bepaalde de hoogte van 
de premie. De loketbe
diende plakte de zegels op 
het regu dat bij de bagage 
hoorde en voorzag ze van 
een dagstempel. Op die 
manier was alle bagage, 
dus ook de handbagage, 
voor de duur van de trein
reis tegen iedere vorm 
van schade verzekerd. Er 
hoefden geen ingewikkel
de formulieren ingevuld 
te worden en alles kon op 
het station, desnoods vlak 
voor het vertrek, geregeld 
worden. Genialiteit en 
eenvoud, de Europeesche 
is er groot mee geworden. 
Het artikel van Schalke 
wordt uitgebreid geïllu
streerd met afbeeldingen 
van de verzekeringszegels 
die de maatschappij in de 
loop der jaren heeft uitge
bracht en eindigt met een 
inventarisering van alle 
Nederlandse verzeke
ringszegels. Een boeiend 
stuk over een voor velen 
nog onbekende tak van de 
filatelie! 

BUITENUNDSE BUDEN 

De eerste internationale 
luchtpostverbinding 
Op 31 maart 1918 ging 
in het Oostenrijks
Hongaarse keizerrijk de 
eerste luchtpostdienst 
van start. Deze dienst hep 
van Wenen naar Kiev via 
Krakau en Lemberg. Voor 
het gebruik moest extra 
worden gefrankeerd met 
speciale luchtpostzegels 
die zojuist waren uitge
geven. Er werd gewerkt 
met meerdere vliegtuigen 
welke in estafette vlogen. 
De post werd doorge
geven van het zojuiste 
gelande vliegtuig naar 
een vliegtuig dat al stond 
warm te draaien voor het 
volgende deel van het 
traject. Van 4 tot 24 juli 
werd Boedapest aan de 
route toegevoegd. Op het 
traject tussen de beide 

hoofdsteden van de Dub
belmonarchie waren in 
korte tijd twee vliegtuigen 
verongelukt, waardoor 
de OostenrijkHongaarse 
post zich genoodzaakt 
zag om de vluchten tus
sen deze twee steden stil 
te leggen. 
De route werd op 15 
oktober door de nood
lottige afloop van de 
eerste wereldoorlog voor 
Oostenrijk beëindigd. In 
Austria nummer 168 staat 
een uitgebreid artikel over 
deze postroute waarbij 
een aantal zeer zeldzame 
brieven wordt getoond 
welke met deze vlucht zijn 
vervoerd. 

bemiddelaars actief waren 
die post smokkelden van 
en naar het bezette België. 
Van een aantal daarvan 
bestond op z'n minst het 
vermoeden dat ze niets 
meer waren dan een 
onderdeel van de Duitse 
inlichtingendienst. Later 
werd de censuur uitge
breider, en kon iedere 
verdachte brief worden 
onderzocht. Er werd ove
rigens niet alleen gekeken 
naar geschreven tekst 
met gevoelige informatie, 
ook foto's werden aan 
censuur onderworpen. 
Dit werd met een speciaal 
censuurstempel aangege
ven. Naast vele poststuk

Belgische censuur 
De Studiekring We
reldoorlog I en II pakt 
in het laatste nummer 
van 2009 behoorlijk uit. 
In full color wordt een 
overzicht gegeven van 
maar liefst 50 bladzijden 
van de militaire censuur 
van het Belgische leger 
gedurende de eerste we
reldoorlog. Deze censuur 
was noodzakelijk om te 
voorkomen dat gevoelige 
informatie betreffende de 
posities van de geallieerde 
troepen in handen van de 
Duitse inlichtingendienst 
l<wam. Dat het Belgische 
leger nooit rekening had 
gehouden met deze situ
atie blijkt uit het feit dat 
de censuur pas in februari 
1915 echt op gang kwam. 
In het eerste jaar werd 
met name de post van en 
naar het neutrale Neder
land gecontroleerd. Een 
van de redenen hiervoor 
was dat in Nederland veel 

ken bevat het artikel een 
lijst met de gebruiksdata 
van de verschillende cen
suur nummers. 

dale een experiment uit 
te voeren met het apart 
leggen van de post voor 
bezorging op eerste 
kerstdag. Deze werd van 
een speciaal stempel 
voorzien, zodat de 
postbeambte direct kon 
zien dat deze post pas op 
25 december behoefde 
te worden bezorgd. Het 
systeem was zo'n succes 
dat het al snel in andere 
steden werd ingevoerd. 
In een artikel in de Post
historama (het blad van 
de Belgische Vereniging 
voor Postgeschiedenis) 
van december 2009 wordt 
een opsomming gegeven 
van de steden die dit 
systeem tussen 1902 en 
1910 hebben toegepast. 
Ook worden de (deels 
zeer gezochte) stempels 
getoond. 
Ik raad u dan ook aan om 
op markten in Engeland 
de oude kerstkaarten eens 
goed te bekijken met dit 
artikel m de hand. Ove
rigens werd het systeem 
in 1910 weer afgeschaft. 
Het bleek meer in plaats 
van minder werk op te 
leveren. 
Bovendien was er vanuit 
de Londense afdeling van 
de post veel weerstand 
om dit systeem in te 
voeren. 
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Verzend uw kerstpost 
op tijd 
In onze tijd is het gebrui
kelijk dat u uw kerst
kaarten ruim voor kerst 
op de post doet. Dat is 
vroeger wel eens anders 
geweest. In Engeland 
was het aan het begin 
van de twintigste eeuw 
nog heel gebruikelijk 
dat de post ook op eerste 
kerstdag zijn werk deed. 
Het was daarom voor veel 
mensen de kunst om de 
kerstwens de dag voor 
kerst te versturen, zodat 
de ontvanger op de grote 
dag zelfde beste wensen 
ontving. U begrijpt dat 
dit voor de post een 
enorme drukte betekende 
op de dag voor kerstmis. 
Er werd daarom in 1902 
besloten om in Roch

Vervalste Franse oude 
meesters 
De eerste emissie van 
Frankrijk is een geliefde 
uitgifte, met name door 
het fraaie graveerwerk van 
J.J. Barre. Geen wonder 
dat deze emissie ook veel 
is vervalst. In Belgaphil 
nr. 16, het blad van de 
Koninklijke Landsbond 
der Belgische Postzegel
kringen, wordt getoond 
op welke wijze de 
originele zegels kunnen 
worden onderscheiden 
van de falsificaties van 
kunstenaars als Fournier, 
Spérati en Joseph Paul. 
De kern ligt volgens de 
schrijver van het artikel 
in de eerste plaats in het 
onderscheiden van de ty
pografie (welke overigens 
niet interessant is voor 



vervalsers) van andere 
druktechnieken als steen
druk. Bovendien heeft 
Barre indertijd aan de 
originele zegels een paar 
kenmerken toegevoegd 
speciaal voor dit doel. De 
Franse posterijen hadden 
weliswaar nog geen weet 
van latere filatelistische 
vervalsers, maar waren 
zeer beducht voor verval
singen met als doel de 
post op te lichten. 

Randgevallen in de Belgi
sche Filatelie 
Tijdens mijn studietijd in 
Gent bezocht ik regelma
tig de lokale postzegel
handelaar. Deze wist mij 
te vertellen, dat de meest 
gezochte zegels van 
België door de catalogi 
stiefmoederlijk behandeld 
worden. Deze herinnering 
kwam bij mij naar boven 
toen ik De Postzegel 
(maandblad van de Ko
ninklijke Vlaamse Bond 
van Postzegelverzame
laars) van november 2009 
in handen kreeg. Hierin 
werden namelijk de twee 
betreffende emissies 
beschreven alsmede de 
reden, waarom ze wel of 
niet in de catalogus zou
den horen. In 1928 werd 
op initiatief van het Ver

bond van Postzegelkrin
gen van Groot-Antwerpen 
een groot evenement 
georganiseerd. Hiervoor 
kregen ze de beschikking 
over een speciaal stempel. 
Dit stempel werd gebruikt 
om 5000 reeksen van de 
zojuist verschenen Orval-
serie te overdrukken en 
deze (ondanks hevige 
protesten van verzame
laars) voor maar liefst 83 
Frank (in plaats van de 
toch al hoge 40 Frank) te 
verkopen. In 1933 werd 
hetzelfde gedaan door het 
"College Cardinal Mer-
cier" in Braine l'Alleud. 
Nu betrof het 4700 
reeksen van de Mercier-
uitgifte. Over de ach
tergrond hiervan wordt 
nog steeds in het duister 
getast. In elk geval is deze 
uitgifte (die in de Officiële 
Catalogus met subnum-
mers is opgenomen) de 
hoogst genoteerde is in 
de categorie postzegels. 
Geen wonder dat beide 
reeksen veelvuldig zijn 
vervalst. 

Turkse post in Batum 
Een veel gehoorde opmer
king als ik met mensen 
praat over mijn voorkeur 
voor Oost Europese 
Filatelie is, dat ze Rusland 

een prachtig verzamel-
gebied vinden, maar dat 
ze moeite hebben met 
het cyrillische schrift. 
Weinigen realiseren zich 
dat het eigenlijk nog veel 
ingewikkelder is. Het 
Russisch is nog redelijk 
te ontcijferen met een 
vertaallijstje met letters. 
Vooral plaatsnamen en 
datums zijn dan goed 
te onderscheiden. Men 
realiseert zich niet dat het 
oude tsaristische Rusland 
en de Sovjet Unie veel 
meer talen kenden die 
eigenlijk nog complexer 
zijn. Een hiervan is het 

Arabisch. Het Deutsche 
Zeitschrift für Russland-
Philatelie heeft in het ok
tobernummer een interes
sant artikel over Batum, 
of eigenlijk over de Turkse 
bezetting hiervan. Nadat 
de Sovjet republieken de 
vrede van Brest Litowsk 
hadden getekend, werd 
Batum en omgeving in 
april 1918 aan de Turken 
overgedragen. Er werd 
een postkantoor geopend 
met acht eigen stempels 
(Arabisch met Latijnse 
datumaanduiding). Af en 
toe worden Turkse zegels 
op briefstuk aangetrof

fen met deze stempels 
(veel maakwerk), maar 
brieven en kaarten zijn 
er maar vier bij de auteur 
van het betreffende artikel 
bekend. Er wordt zelfs 
getwijfeld of het hoe dan 
ook mogelijk was om 
post te versturen onder 
deze omstandigheden. De 
Turkse bezetting eindigde 
in december 1918 toen in 
het Verdrag van Sevres het 
gebied rond Batum als 
Engels protectoraat werd 
aangewezen. 
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\ o AETE. POSTALE. O'-- 4lP 

SAMENSTELLING I E C M DEKKER. POSTBUS 157, 
2640 AD PIJNACKER- EMAIL VLIBGDEK®)GMAIL COM 

Lufthansa heeft weer wat 
enveloppen en kaarten 
doorgestuurd en wel van 
de volgende vluchten: 

Op 15 en 16 juli 2009 was 
er een vlucht met een 
A340-300 van Accra naar 
Libreville v.v. (afb. i) 

Op 22 juh (dat was de 
bedoehng), maar het 
werd de 29e juü 2009, was 
er een vlucht met een MD-
iiF van Frankfurt naar 
Guadalajara in Mexico 
(afb. 2). 

eerste afleveringsvlucht 
van een nieuwe A380-841 
voor de Lufthansa, gevlo
gen werd van Toulouse 
naar Hamburg (afb. 3). 

samenwerkingvlucht van 
de Lufthansa met Brussel 
Airlines van Frankfijrt 
naar Libreville met de 
A340-300 (afb. 4). 

Dan heeft de Lufthansa 
voor hun verzamelaars 
nog een prettig boekje 
(afb. 5) uitgebracht over 
de vluchten van het jaar 
2003. 

De Vliegende Hollander 
zal weer present zijn op 
de Filatehebeurs 2010 
tijdens het laatste week
end van deze maand in 
Loosdrecht. 
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RADEN SALEH: JAVAANSE SCHILDER 
TUSSEN TWEE CULTUREN 

Stille revolutionair In een Nederlandse koloniale wereld 

Raden Salèh Sarief Bustaman''^ 
werd omstreeks 1811 - zijn ge
boortejaar is niet precies bekend 
- geboren in een aristocratische 
Javaanse familie. Als jongeling 
kwam hij in contact met de Bel
gische schilder Antoine Payen. 
Willem I die in 1815 Koningvan 
Nederland was geworden, was 
weinig bekend met Indië en 
wilde daar wel eens wat van zien. 
Weliswaar waren talrijke gravures 
van de archipel beschikbaar, 
maar nauwelijks schilderijen van 
landschappen en personen. 
In 1817 werd de Belg Payen 
daarom naar Indië uitgezonden 
(Nederland en België waren toen 
nog verenigd) om 'schilderijen 
te vervaardigen die het land 
karakteriseren', waarmee het 
Departement van Koloniën kon 
worden opgesierd. In 1829 kreeg 
Raden Saleh een studiebeurs om 
tot administratief ambtenaar te 
worden opgeleid in Europa, waar 
hij tevens zijn schilderstalent kon 
ontwikkelen. In Nederland nam 
hij lessen bij Cornells Kruseman 
voor het schilderen van portret
ten en bij Andries Schelfhout 
voor het schilderen van land
schappen. 

In 1839 was zijn opleiding 
voltooid en de verwachting was, 
dat Raden Saleh naar Java zou 
terugkeren. Op zijn verzoek liet 
de Nederlandse regering echter 
toe, dat hij een studiereis maakte 
door Europa. In Dresden maakte 
hij kennis met de Duitse Roman
tische school. Hij verbleef vijf jaar 
aan het hof van Hertog Ernst I 
van Sachsen-Coburg en Gotha' 
en bezocht daarna diverse Eu
ropese steden. Hij leerde Duits 

H A N T S I E M , C L E A R W A T E R , U S A 

Raden Saleh was een van de weinige 19e eeuwse 

Indonesische schilders die zich op creatieve wijze wist 

te ontworstelen aan het heersende koloniale regime. 

Enerzijds was het lot hem als aristocraat gunstig 

gestemd en wist hij menigeen voor zich te winnen. Als 

Indonesiër bewoog hij zich moeiteloos tussen Europese 

vorstenhuizen en notabelen, terwijl hij ook erg geliefd 

was bij zijn eigen volk. Als stille revolutionair nam hij op 

subtiele wijze wraak op de arrestatie van revolutionair 

Diponegoro via zijn schilderijen. In de expositie 'Beyond 

the Dutch' in het Centraal Museum van Utrecht kunt u 

de werken van Raden Saleh nog tot en met 10 januari 

bewonderen. 

en Frans spreken, waardoor vele 
deuren voor hem open gingen. 
Anders dan in Nederland waarin 
hij een uitvloeisel was van het 
koloniaal regime, maakte hij 
elders als een exotische 'schil-
derprins' furore bij de Europese 
aristocratie (afb i ) . Hij bezocht 
Oostenrijk, Italië en Frankrijk. 
Toen hij in 1844 naar Nederland 
terugkeerde, werd hij door ko
ning Willem II voor zijn artistieke 
verdiensten onderscheiden met 
de Orde van de Eikenkroon. In 
Den Haag had hij verscheidene 
malen de menagerie bezocht 
van de dierentemmer Martin. 
Deze ervaring kwam hem goed 

Ajb 3 Raden Soleh 'De jacht', particuliere collectie, bron Wikimedia Commons De jachttaferelen 
van Raden Saleh waren altijd vol actie en werden hoog gewaardeerd Zijn schilden] 'Hertenjacht 

op het eiland Java (184^) werd met veel succes in het Louvre tentoongesteld en door Koning Louis-
Philippe gekocht voor 300 franc 

van pas bij het schilderen van de 
realistische dierengevechten (afb 
2). Zijn dynamische en drama
tische jachttaferelen waren zeer 
geliefd en werden hoog gewaar
deerd (afb 3). Van 1845 tot 1851 
woonde Raden Saleh in Parijs, 
waar hij onder invloed kwam 
van de Franse schilders Eugene 
Delacroix en Horace Vernet. 
In 1852, na een afwezigheid 
van ruim twintig jaar, keerde 
Raden Saleh voorzien van de titel 
'Schilder des Konings' terug naar 
Batavia. Hij werd een beroemd
heid, schilderde portretten van 
de Javaanse aristocratie en 
landschappen in romantische 
stijl. Voor de koloniale regering 
was hij conservator van de kunst
collectie. Hij werd in de Euro
pese kringen van Batavia zeer 
gewaardeerd. In 1864 trouwde 
nij met de bemiddelde Indo-
Europese dame, mejuffrouw 
Winkelman. Op een landgoed 
in Weltevreden kon hij een huis 
in neogotische stijl bouwen naar 
model van het slot Callenberg 
bij Coburg dat hij tijdens zijn 
verblijf in Europa had leren 
kennen (afb 4). Uit deze tijd 
(1870) dateert een brief van zijn 
hand (afb 5), gericht aan Lord 
Robert Marsham (1834-1914), 
een Engelse wereldreiziger die 
briefwisselingen onderhield met 
talrijke correspondenten. Raden 
Saleh was toen waarschijnlijk de 

enige Javaan die een correspon
dentie voerde met leden van de 
Europese aristocratie. 
In 1875-1878 maakte hü 'om zijn 
geest en penseel te verfrissen' 
een tweede reis naar Europa. 
Opnieuw verbleef Raden Saleh 
gedurende ruim een jaar in Co-
burg. Van zijn correspondentie 
met zijn vriend. Hertog Ernst II 
van Sachsen-Coburg en Gotha, 
zijn ruim zestig bneven bewaard 
gebleven die zich momenteel 
bevinden in het Beierse Staats
archief in Coburg. Het belang
rijkste werk van Raden Saleh is 
ongetwijfeld 'De arrestatie van 
Diponegoro' (1857). 

Wie was Diponegoro? 
Diponegoro (Dipänegärä) was 
de zoon van Sultan Hamengko 
Buwono III van Djokjakarta bij 
een vrouw van lagere status. 
Toen in 1819 de Engelse periode 
afliep en de Nederlanders in 
de archipel terugkeerden om 
hun gezag te herstellen, was de 
bevolking in diverse geb)ieden 
daar niet zo blij mee. Op ver
scheidene plaatsen brak verzet 
los. Deze ernstige situatie leidde 
in 1825 tot de java-oorlog die vijf 
lange jaren zou duren. De diepe 
achtergrond van de oorlog was 
de grote ontevredenheid van de 
Javaanse bevolking over verschei
dene impopulaire maatregelen 
die door de Nederlanders waren 
ingevoerd". De rechtstreekse 
aanleiding was de bittere 
onvrede van prins Diponegoro 
die complex van aard was. Er 
speelde een opvolgingskwestie 
een rol, waarin de Nederlandse 
autoriteiten Diponegoro opzij 
schoven ten gunste van een twee 
jaar jonge prins, waarvan de 
voogden beter waren te beïnvloe
den. Daarnaast speelde religie 
een belangrijke rol. Diponegoro 
stoorde zich aan het morele 
verval, dat de Nederlandse amb
tenaren veroorzaakten en wierp 
zich op als religieus leider. 
De oorlog woedde vooral in Mid
den Java en toonde de kenmer
ken van een typische guerril
laoorlog; een qua bewapening 
overmachtige Westerse mogend
heid die alle reguliere veldslagen 
won; een fanatieke tegenstander 
die opdook in kleine scher
mutselingen en verraderlijke 
hinderlagen; een charismatische 
leider waar vruchteloos jacht op 
werd gemaakt; een conflict dat 



Afb 7 Raden Saleh Zelfportret (ca 1845), Rijksmuseum Amsterdam, bron Wikimedia Commons 

zich voortsleepte in een slopend 
klimaat; aanvullende troepen die 
ter versterking moesten worden 
aangevoerd; een kritisch, twij
felend en uiteindelijk wanhopig 
thuisfront. Het geheel vormt een 
totaal plaatje dat in de wereldge
schiedenis de volgende 180 jaar 
nog ettelijke malen zou opdui
ken en herkenbaar is tot op de 
dag van vandaag. De resultaten 
op het slagveld waren wisselend, 
wat voor een westerse mogend
heid in een dergelijke situatie 
moeilijk was en is te verkroppen. 
Pas nadat generaal de Koek, de 
Nederlandse bevelhebber, een 
wijziging invoerde in de tot dan 
toe gevolgde gevechtstactiek, 
kwamen de Nederlanders gelei
delijk in het voordeel en werd de 
situatie voor Diponegoro steeds 
moeilijker 
Na bemiddeling vond uiteindelijk 
op 28 maart 1830 in Magelang 
een ontmoeting plaats tussen 
generaal de Koek en prins Di
ponegoro. Toen Diponegoro na 
een onderhoud van drie uur nog 
steeds vasthield aan bepaalde 
verlangens, nam De Koek hem 
gevangen, ondanks de beloofde 
vrijgeleide. Diponegoro werd 
naar Batavia overgebracht en 
vervolgens verbannen naar 
Celebes. Zonder hun leider zakte 
het verzet daarna snel m elkaar 
Sommigen verweten generaal de 
Koek, dat hij niet bepaald 'ridder

lijk' te werk was gegaan. De argu
menten in de discussie over de 
rechtmatigheid van de arrestatie 
van Diponegoro zijn nog steeds 
te raadplegen in de Nederlandse 
versie van Wikipedia'. Voor 
Javanen ligt de situatie eenvoudi
ger: zij beschouwen de arrestatie 

gewoon als een lafhartig verraad. 
Het is niet verwonderlijk, dat de 
Java-oorlog in het Indonesisch 
de Perana Diponegoro (Dipone
goro oorlog) wordt genoemd. De 
bloedige oorlog kostte het leven 
van 8.000 Europese soldaten, 
7.000 inheemse soldaten van het 

^ R E P U B L I K INDONESIA 
Ajb 2 Raden 5aleh Gevecht op leven en dood 

van een bufei en twee tijgers 

KNIL en naar schatting 200.000 
Javanen. Daarnaast bracht de 
oorlog Nederland tot de rand 
van bankroet. Met de beëindi
ging van de java-oorlog haalde 
Nederland de belangrijkste buit 
binnen: Voor de archipel werd de 
koloniale periode ingeluid. Door 
invoering van het zogenaamde 
Cultuurstelsel zou Indië na tien 
jaar uitgroeien tot de meest pro
fijtelijke kolonie ter wereld. 

Twee gezichtspunten van één 
historische gebeurtenis^ 
Toen De Koek eind 1830 terug
keerde naar Nederland werd hij 
tot baron verheven en onder
scheiden met het Grootkruis in 
de Militaire Willemsorde. Baron 
de Koek vierde zijn succes door 
de schilder Cornelis Kruseman 
opdracht te geven voor het 
vervaardigen van een portret. Ni-
colaas Pieneman, een vermaard 
schilder van historiestukken, 
kreeg de opdracht de historische 
gebeurtenis in een schilderij ge
stalte te geven. De arrestatie van 
de prins beschouwde De Koek 
waarschijnlijk als het hoogtepunt 
van zijn militaire loopbaan. De 
twee schilderijen waren tot 1907 
in het bezit van de familie de 

Aß 4 Het huis van Raden Saleh in Weltevreden werd opgetrokken in neogotische stijl naar het slot Callenberg bij Coburg Het werd im8^8 verkocht en 
ingericht als ziekenhuis Nu fungeert het als administratiegebouw van het Rumah saht Cikini, gelegen aan dejalan Raden Saleh in Jakarta. 
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Koek en bevinden zich sindsdien 
in het Rijksmuseum^ 
Nicolaas Pieneman was de 
favoriete schilder van de Oranjes, 
gespecialiseerd in het schilderen 
van historische gebeurtenissen. 
Zijn w/erk De onderwerping van 
Diponegoro aan luitenant-generaal 
de Koek, 28 maart 1830 (afb 6) 
is geschilderd in de traditie van 
heroïsche voorstellingen uit de 
Nederlandse geschiedenis. Re
soluut w îjst De Koek Diponegoro 
naar de wachtende koets die 
hem naar Semarang en uiteinde
lijk in ballingschap zal brengen. 
Diponegoro en zijn aanhangers 
lijken onderworpen en gelaten, 
er zijn geen tekenen van verzet. 
Iedereen schijnt te begrijpen 
dat de onbuigzame houding 
van de Koek het beste is voor de 
Javanen. Boven het schouwspel 
wappert fier de Nederlandse 
driekleur. Pieneman is zelf nooit 

in Indië geweest en de Javanen 
op het doek doen meer denken 
aan het Midden-Oosten dan aan 
Nederlands-Indië. 
Op 3 januari 1855 overleed 
Diponegoro in ballingschap. Een 
maand Tater verscheen hierover 
een kort bericht in de Indische 
pers. Raden Saleh was toen drie 
jaar terug gekeerd in Indië en 
waarschijnlijk besloot hij op zijn 
manier eer te bewijzen aan de 
Javaanse vrijheidsstrijder. Zijn 
eerste schets uit 1856 is bewaard 
gebleven. Hij voltooide het 
schilderij in 1857 (afb 7). in een 
brief aan zijn vriend, hertog Ernst 
II van Saksen-Coburg en Gotha 
noemt hij het De gevangenne
ming van de Javaanse Inoveling 
Diponegoro. Raden Saleh moet 
geweten hebben van Pienemans 
versie. In zijn doek presenteert 
Raden Saleh zijn zienswijze van 
de historische gebeurtenis. In het 

Afl) 6. Raden Saleh Historisch schilderij De amstatie van de Javaanse hoveling Diponegoro (iS^) 
Museum Istana, Jakarta Bron Wikimedia Commons 

schilderij van Raden Saleh is een 
verontwaardigde Diponegoro de 
centrale figuur. Zijn houding is 
gespannen en de gebalde linker 
vuist toont zijn woede, - die hij 
echter naar goed Javaans gebruik 
net weet te onderdrukken (afb 8). 
De Nederlandse officieren staan 
er stijfjes bij, - geen van hen 
maakt oogcontact. Pieneman 
plaatst Diponegoro een stap 
lager dan De Koek, Raden Saleh 
brengt hen op gelijke hoogte. Ten 
opzichte van Diponegoro staat 
De Koek aan de linker zijde. In de 
Javaanse orde van plaatsing is de 
Nederlandse generaal daarmee 
de vrouwelijke en secundaire 
plek toebedeeld. In de versie 
van Raden Saleh wordt Dipo
negoro niet uitgewezen, maar 
in een handgebaar uitgenodigd 
in de wachtende koets plaats te 
nemen. Misschien het meest 
opvallend is, dat de hoofden van 
de Nederlanders iets te groot 
zijn. Het is een doelbewuste 
verwijzing naar de hoogdravend
heid en arrogantie van de kolo
niale autoriteiten. Het schilderij 
brengt twee boodschappen, een 
openlijke voor de Nederlanders 
en een verborgen boodschap, 
uitsluitend voor het Javaanse 
publiek. Voor hen is De Koek een 
raksasa, een vrouwelijke demon 
met een groot hoofd. 
In het schilderij van Pieneman 
waait er een straffe wind uit het 
westen (niet ongebruikelijk in 
Nederland) die een dynamische 
component geeft aan de natio
nale driekleur. De sfeer bij Raden 
Saleh is verstild, het is alsof de 
natuur de adem inhoudt. De 
Nederlandse vlag is 'vergeten'. 

Diponegoro is bij Raden Saleh 
geen onderworpen persoon, 
maar een bedrogene, een slacht
offer van verraad. 
Raden Saleh presenteerde het 
schilderij aan koning Willem 
lil als blijk van dank voor de 
vorming en opleiding als artiest 
gedurende bijna 23 jaar die voor 
een groot deel door de Neder
landse regering was bekostigd'. 
De diepere betekenis van het 
doek zal de koning zeker zijn 
ontgaan. Het schilderij werd na 
enkele jaren van het paleis in 
den Haag overgebracht naar de 
trofeeëngalerij van het Konink
lijk militair tehuis 'Bronbeek' 
in Arnhem. In 1978 keerde het 
schilderij terug naar Indonesië, 
toen het als geschenk werd aan
geboden aan het Indonesische 
volk. Momenteel hangt het werk 
in het Istana Museum in Jakarta. 
Het Nederlandse publiek had 
geen oog voor de diepere beteke
nis van het schilderij. Een his
toricus schreef dat hij het doek 
niet mooi kon vinden en dat 
de hoofden wat te groot waren 
uitgevallen. Opmerkelijk was, dat 
onder sommige Indonesische 
nationalisten ook kritische ge
luiden waren te beluisteren. Dat 
Raden Saleh het doek schilderde 
voorde Nederlandse koning 
werd als niet-patriottisch be
schouwd. Het schilderij kan ook 
geïnterpreteerd worden als een 
waarschuwing voor potentiële 
opstandelingen. De laatste jaren 
is daar verandering in gekomen. 
De Indonesiërs hebben Raden 
Saleh altijd als een nationale held 
beschouwd. Hij liet zien, dat een 
lavaan zich met de Nederlanders 



kon meten op een terrein, waarin 
zij excelleerde. Hij bereikte een 
gelijk niveau en was in staat een 
Koloniale mogendheid recht in 
de ogen kijken. Het is duidelijk 
geworden, dat 'De arrestatie van 
Diponegoro' beschouwd kan 
worden als een revolutionair 
en antikoloniaal schilderij. De 
persoonlijkheid van Raden Saleh 
toont opmerkelijke contrasten: 
Hij was een Javaanse schilder te 
midden van Europese schilders; 
hij was een Javaanse Raden die 
correspondeerde met Duitse 
Herzoge en Engelse Lords; en hij 
was een stille revolutionair in een 
Nederlandse koloniale wereld. 

Indonesië 60 jaar onafhankelijk: 
gemiste kans en bespiegeling 
In het maartnummer van vorig 
jaar wordt melding gemaakt, dat 
er op 27 december een gemeen
schappelijke uitgifte met Indone
sië zou komen naar aanleiding 
van de soevereiniteitsoverdracht 
zestig jaar geleden, waardoor 
Indonesië onafhankelijk werd. 
Het is er met van gekomen en de 
oorzaak hiervan is niet bekend. 
Wellicht speelt het een rol, dat er 
nog steeds verschillende visies 
op deze histonsche gebeurte
nis worden hoog gehouden wat 
de keuze van dit ontwerp kan 
bemoeilijken. 
Overigens kan het heel leerzaam 
zijn histonsche gebeurtenissen 
vanuit verschillende perspectie
ven te bekijken. Van de Ame
rikaanse revolutie is een boek 
verschenen waarin elke veldslag 
achtereenvolgens wordt bespro
ken vanuit het reguliere Britse 
leger en vervolgens vanuit de 
Amerikaans koloniale rebellen*. 
Wellicht zal het m de toekomst 
mogelijk zijn een gemeenschap
pelijke uitgifte van Nederland en 
Indonesië te realiseren, waarin 
de schilderijen van Pieneman en 
Raden Saleh worden getoond. 
Dat twee visies van één histori
sche gebeurtenis in samenhang 
tot elkaar worden gebracht zou 
een symbool kunnen zijn dat een 
ruim 300-jange gemeenschappe
lijke geschiedenis letterlijk en fi
guurlijk tot het verleden behoort, 
is geaccepteerd en mentaal is 
verwerkt. 
Reacties naar: 
mmnm@tampabay.rr.com 
of naar de redactie 
filatelie @ kpnmail. nl 

Afb 7 Nicoiaas Pieneman De onderwerping van Diponegoro aan luitenant-generaal De Koek, 28 maart i8^o, Rijksmuseum Amsterdam 
Bron Wikimedia Commons 

Noten en geraadpleegde 
literatuur 
' Rappard, W.F. Salèh Sarief 

Bustaman, Raden (1811-
1880), in Biografisch Woor
denboekvan Nederland. 
www. inghist. nl/Onderzoek/ 
Projecten/BWN/lemmata/ 
bwn^/salh 

^ nl.wikipedia.org Raden Saleh 

^ Seemann, H.: Spuren einer 
Freundschaft/ Deutsch-Indo
nesische Beziehungen vom 
15. bis 19. Jahrhundert (Jakarta 
2000) 

"* nl.wikipedie.org Java-oorlog 

^ De uitvoerige analyse van 
beide schildenjen is ontleend 
aan de website van het Raden 
Saleh Museum: www.raden-
saleln.org. De website is het re
sultaat van een samenwerking 
van de Duitse Ambassade in 
Jakarta en de Indonesische 
Ambassade in Berlijn. 

' www.rijksmuseum.nl 

1 Carey P.B.R. Raden Saleh, Di-
panegara and the painting of 
the capture of Dipanegara at 
Magelang (28 March 1830), J. 
of the Malaysian branch of the 
Royal Asiatic Society 15:1-25 
(1982) 

* Savas, T.P. en Dameron, J.D. 
A guide to the battles of the 
American Revolution (New 
York 2006) 
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Het einde van de aCon-automa-
ten bij de Kruidvatvestigingen (30 
maart 2009) en van de Gunnebo-
automaten bij Supermarkt Jan 
Linders (30 juni 2009) en de 
sluiting van de TNT-postkanto-
ren, dus ook het verdwijnen van 
Wincor-Nixdorf-PK-automaten, 
betekent langzaam het wederom 
afsluiten van een hoofdstuk van 
Automaatstroken-Nederland. Op 
dit moment zijn nog in bedrijf: 
Wincor-Nixdorf Propostal 
automaten bij postkantoren in 
Papendrecht (PK000005) en Zeist 
(PK000006 en PK000007) en bij 
de TNT-winkels in Nijmegen, 
Rotterdam en Den Haag. 

POST EXPO 2009 in Hannover 
Op 29, 30 september en i oktober 
werd in Hannover de Post Expo 
20og gehouden. De oogst aan 
speciale automaatstroken was 
kleiner dan in Londen 2008. 

5 
I00A1YC74M01 

Wincor Nixdorf was weliswaar 
hoofdsponsor in Hannover, maar 
had geen stand op de tentoon
stelling. Ook aCon was met 
minder automaten vertegenwoor-

- digd: alleen een Groenlandse 
° automaat (met VOID-opdruk) en 
— enkele kleine zegelprinters (met 
-ï automaatstroken op wit papier) 
z stonden opgesteld - Groenlandse 
:S AS met VOID-opdruk [afb. i] 
ÏÏ; Test op wit papier [afb. 2]. 
^ Opvallend was ook de om-
2 schakeling van gemotoriseerd 

postvervoer (met pitspoezen in 
Amsterdam) naar C02-neutraal 
vervoer per FIETS! De moderne 
postbode komt op de fiets, mis
schien ook een kostenbesparing 
in plaats van ontslag of loonof-
fer. Oude bekenden waren de 
volgende deelnemers: Franse 
lER-automaat met het nieuwe 
programma-aanbod [afb. 3] 

Duitse Nagler-automaat met 
automaatstrook op mm-papier 
[afb. 4] Nieuwkomers waren: 
Hytech met een pilot-machine 
uit de Haagse regio. De loket
machine leverde stroken op wit 
glanzend papier en de aandui
ding PK XL (na AH XL nu ook PK 
XL??). De kwitanties vermeldden 
Nederlandse tekst [afb. 5 en 6]. 
Swift-Expo met een automaat 
voor het zelf frankeren van pak
jes. Deze automaten zouden al in 
bedrijf zijn op Jersey, [afb.7] 
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NIEUWE UITGIFTEN 
In Frankrijk en Taiwan is het 
verzamelen van automaatstroken 
'hot', daarom weer veel nieuwe 
uitgiften van deze landen. 
België 
Op 29 augustus 2009 stond een 
Amiel-automaat opgesteld op 
de tentoonstelling "De Post in 
beweging" in Gent. De automaat 
leverde automaatstroken met 
afbeelding van een oude Citroen-
bestelwagen met de bedrukking 
I, 2, Europa i en World i. [afb. 8] 
Ter gelegenheid van de Birdpex-
tentoonstelling op de Antverpia 
2010 verschijnen op 4 januari 
2010 nieuwe automaatstroken 
met de afbeelding van een kerk-
uil. [afb. 9] 

BELGIQUE- BELGIË- BELGIEN 
BRUXÖIES1000 BRUSSEL 04-01-2010 

Denemarken 
Tijdens de nationale postze
geltentoonstelling van 6 - 8 
november 2009 in Roskilde was 
een aCon-automaat voorzien 
van speciaal papier. De automaat 
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leverde automaatstroken in de 
waarden 5,00-5,50-8,00-9,00 
DKK [afb. 10] 
FarOr 
Op 16 september 200g verscheen 
de tweede automaatstrook uit
gifte, [afb 11] 
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De serie bestaat uit de waarden 
6,00-8,00-10,00-12,00 DKK. 
Frankrijk 
* Op i2-i3-i4juni 20og werd 
tijdens het 82e congres van 
filatelistenverenigingen in Tarbes 
een speciale AS-uitgifte uit drie 
LISA-i-automaten verstrekt in de 
waarden: € 0,51 - E 0,51 - P 0,70 
en Lettre o,goEUIl[afb. 12]. 
* Op 9 juni 20og werd een 
mini-postkantoor (3x3 m) met 
een lER-automaat onder de Eif-
feltoren geopend. Aanvankelijk 
met gewoon vlieger-papier, 
maar vanaf half juni met speciaal 
EiflFeltoren-papier in de waarden: 
E 0,51 - 0,56 Lettre prioritaire 
- 0,70 Prioritaire en 1,50 MINI 
MAX. Op 30 juni 2009 werd de 
automaat opnieuw geprogram
meerd met 13 waarden o.m. 
0,51-0,51 ECOPLI-0,56 Lettre 
prioritaire- 0,70 international 
document prioritaire - 1,50 MINI 
MAX - 3,50 International mar-
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chandise prioritaire  RLiAR 
4,36 RL2AR4,96RL3 
AR5,86EUR[afb. 13] 
* Tijdens een manifestatie in Poi
tiers op i8ig20 September 200g 

stonden drie lERautomaten 
voorzien van speciaal papier met 
de afbeelding van Eugene Vaillé, 
de oprichter van het postmuseum 
in Poitiers. De serie bestond uit 
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13 waarden (net als EifFeltoren

automaat) [afb. 14] 
* Ter gelegenheid van de 6ooe 
geboortedag van koning René 
de Eerste d'Anjou verschenen in 
Angers en AixenProvence speci

ale automaatstroken op 19 en 20 
september 2009 [afb. 15] 
* In het postmuseum in Parijs 
staat sinds 11 augustus 2009 een 
lERautomaat, eerst met gewoon 
vliegerpapier, maar vanaf 20 
oktober 2009 met speciaal 
postmuseumpapier (weer in 
13 geprogrammeerde waarden) 
[afb. 16] 
* Tijdens de 63 e Herfstsalon van 
5  8 november 2009 in Parijs 
waren vier LISAiautomaten 
geplaatst. Twee automaten waren 
voorzien van Herfstsalonpapier 
en twee automaten van Henri 
Dunantpapier. [afb. 17,18] De 
series bestonden uit de waarden 
0,51  E 0,51  P 0,70 en Lettre 
€0,90. 

Groenland 
Op 17 augustus 2009 zij vier 
aConautomaten in gebruik 
genomen in Groenland. De rol 
bevat afwisselend vier motieven. 
De serie bestaat uit de waarden 
6,25  7,00  8,00 9,00 DKK. 

Taiwan 
Er worden twee series verza
meld in Taiwan: binnenland 
5/12/25/32 en buitenland 
9/13/15/17 De meeste uitgiften 
worden met verschillende kleu
ren bedrukt: zwartroodgroen
blauw. 
De uitgifte op roze Tungbloe
sempapier is op 15 april 2009 
verschenen in vier kleuren. 
Ter gelegenheid van de World 
Games 2009 in Kaoshiung van 
1621 juli 2009 stonden acht 
machines opgesteld, die auto
maatstroken in de kleuren zwart
roodgroenblauw bedrukten. 
[afb.19] 
Op 14 oktober 2009 verscheen 
groen Tungbloesempapier in 
alle 30 Innovisionautomaten, 
aanvankelijk met zwarte bedruk
king, later ook in andere kleuren. 
[afb. 20] 
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ARTIKEL 69 - VELLETJE "50TH ANNIVERSARY OF 
FIRST TRANS-PACIFIC FLIGHT 1928 -1978" VALS! 

INLEIDING 

In The Australian Philatelist 
van zomer 1989 wordt op 
pagina's 2 tot en met 4 
door Richard Breckon en 
Geoff Kellow een artikel 
gepubliceerd met als titel: 
'1978 Aviatiors Miniature 
Sheet Forged.' 
In dit artikel wordt ver
meld dat Richard Juzwin, 
postzegelhandelaar in 
Melbourne, een groot 
aantal ongetande velletjes 
toegezonden kreeg van 
een Engelse leverancier. 
Deze velletjes waren 
uitgegeven in 1978 door 
de Australische posterijen 
ter herdenking van de feit 
dat vijftig jaar geleden 
de eerste Trans-Pacific 

vlucht was uitgevoerd 
van Oakland, Californië, 
via Hawaï en Fiji naar 
Brisbane. 
Opvallend aan deze 
toegeleverde velletjes 
was, dat de inktkleur van 
het blauwe deel (rechts) 
verschilde met dat van de 
hem bekende velletjes. 
Tijdens verdere bestu
dering vond hij nogal 
wat verschillen. In eerste 
instantie dacht hij dat het 
een niet-uitgegeven proef 
betrof, vergelijkbaar met 
de in 1982 uitgegeven 
proef van de 60c Walvis 
zegels. Hij liet de betref
fende velletjes zien aan 
een aantal experts en een 
oud-medewerker van 
Leigh Mardon Pty. Ltd, de 

drukker van de originele 
gelegenheidsvelletj es. 

De reden waarom deze 
velletjes nagemaakt waren 
en wie deze had vervalst, 
was niet duidelijk. De 
waarde van de echte vel
letjes - ook filatelistisch 
- is zo laag, dat dit niet de 
reden van het vervalsen 
kon zijn. De originele vel
letjes werden zelfs onder 
de nominale waarde 
verkocht. 

Een andere postzegelhan
delaar in Melbourne had 
de redactie van The Austra
lian Philatelist de informa
tie verstrekt, dat rond de 
jaren 1980 en 1981 - de 
periode dat postzegels big 
business waren - deze vel
letjes in Nederland waren 
gedrukt en dus vervalst. 

De belangrijkste reden 
voor de vervalser zou zijn 
geweest, dat er veel inte
resse was naar ongetand 
postzegelmateriaal. 
Er zouden meerdere dui
zenden gedrukt zijn. 
Er werd ook nog een 
andere redenen voor het 
vervalsen aangevoerd. De 
Australische posterijen 
kochten grote hoeveelhe
den ongebruikte zegel
waarden terug. Daarmee 
waren vele miljoenen 
Australische dollars 
gemoeid. Controle op 
teruggekochte zegelwaar
den, of deze echt of vals 
waren, was nauwelijks 
mogelijk. Registratie was 
er evenmin. 
Toen men later alsnog 
probeerde deze velletjes 
in Australië te gelde te 
maken, werd dit ge

weigerd en gezien als 
contrabande. 

Drukuitvoering origineel 
en vervalsing 
De originele velletjes 
werden gedrukt in offset 
op een papierformaat 
waaruit 24 kleine velletjes 
werden gesneden. 
Voor het drukken ge
bruikte men zes drukpla-
ten. Drie voor de in raster 
gedrukte standaardkleu
ren magenta, cyaan en 
geel. Één voor de zwarte 
belettering en frankeer-
waarde en twee voor de 
volvlak achtergronden 
oranje en geel van de 
afbeeldingen van vliegtui
gen en piloten. 
Het gebruikte papier voor 
de originele velletjes is 
het zogenaamde 'helicon' 
papier (enigszins mat aan 
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de voorzijde), dat onder 
uvlicht een rose kleurige 
fluorescentie heeft. Ook 
de inktldeuren zijn enigs
zins luminescerend. De 
achterzijde van dit papier 
is vrijwel wit, evenals de 
gom en sterk oplichtend 
onder uvlicht. 
De vervalsing is even
eens gedrukt in offset. 
Het aantal velletjes per 
drukvel is niet bekend. 
Gedrukt werd in raster 
en een deel als volvlak 
(rechts, achtergrond in 
vuil grijsachtig blauw). 
Op de Charles Ulm 
zegels zijn de teksten en 
frankeerwaarde in twee 
drukgangen uitgevoerd. 
Het gebruikte papier 
voor de vervalste velletjes 
is dunner en enigszins 
gladder, geeft onder uv
licht geen fluorescerende 
reactie. De achterzijde 
van het papier is brumig, 
evenals de gom en geeft 
nauwelijks of geen reactie 
onder uvlicht. 
De looprichting van de 

gebruikte papiersoorten 
is ook verschillend. Bij 
de originele is deze even
wijdig aan de breedte en 
bij de vervalsing met de 
hoogte van het velletje. 

Zegelbeeld vergelijkingen 
origineel en vervalsing 
Afh. I toont u de twee vel
letjes. Links het originele 
en rechts het vervalste 
velletje. De kleuren van 
het originele velletje zijn 
briljanter, van de vervalste 
doffer. Omdat de verval
ser voor het kopiëren van 
het velletje een grover 
raster heeft moeten 
gebruiken dan bij het ori
ginele was gebruikt, zijn 
de zegelbeelden minder 
scherp geworden. 
Het zegelbeeld van de 
originele postzegel van 
Charles Kingsford Smith 
(afb. 2), in het bijzonder 
het gezicht en de zijkant 
van het vliegtuig, toont 
een gelijkmatige over
gang van de verschillende 
kleur en schaduwvor

men. De letters en cijfers 
zijn strak. 
Bij de vervalsing (afb. 
3) is het gezicht en de 
zijkant van het vliegtuig 
zonder deze gelijkmatige 
overgang. Het vliegtuig 
mist veel details. Onder 
andere ontbreken de ster
retjes op de zijkant. Het 
zijraam is een vlek en de 
tekst op de zijkant is mis
vormd. De landsnaam, 
zegelwaarde en naam 
van de piloot zijn vetter 
en de vorm van de letters 
ronder. 
Het originele zegel van 
Charles Ulm (afb. 4) heeft 
een vlakke tint als achter
grond. De bemerkingen 
betreffende gezicht, 
zijkant vliegtuig, letters 
en cijfers ed. zijn gelijk 
aan die van (afb. 3). 
De achtergrond van de 
vervalste postzegel 
(afb. 5) IS opgebouwd uit 
twee drukkleuren, na
melijk geel en rood, door 
menging is de oranje 
kleur verkregen. De rode 

achtergrond is gerasterd. 
In deze kleurvorm zijn de 
letters en cijfers meege
drukt om een zo groot 
mogelijke zwarting te 
verkrijgen. Door het niet 
passend drukken is dit 
duidelijk te zien. 
Het vliegtuig, dat de 
verbinding vormt tussen 
Californié en Australië, 
is bij het originele zegel 
een onderdeel van de 
gerasterde ondergrond 
(afb. 6). Delen van het 
vliegtuig, zoals de wielen, 
de motoren als de tekst 
zijn duidelijk herkenbaar. 
Vergelijkt men daarmee 
het vliegtuig op het ver
valste velletje (afb. 7) dan 
is deze uitgespaard in de 
eenkleurige achtergrond. 
De wielen, motoren en 
andere onderdelen zijn 
grof en de kleur van het 
vliegtuig is blauw. In deze 
kleurige ondergrond 
(rechts) is de tekst '50th 
Anniversary of first Trans
Pacific flight 19281978' 
uitgespaard. Bij het ori

gineel zijn alle letters en 
cijfers strak in tegenstel
ling tot de vervalsing waar 
de deze aan de uiteinden 
ronde hoeken hebben. 
Als laatste de begeleiden
de tekst op het velletje. 
Bij het originele velletje 
is de zwarte tekst (afb. 8) 
gedrukt op de cyaan on
dergrond en het magenta 
raster. 
De tekst is gelijkmatig 
van zwarting. De tekst 
van de vervalsing (afb. 9) 
is veel schraler gedrukt, 
soms zelfs ketsend, waar
door de tekst slechter 
leesbaar is. 

Zoals u bemerkt zult 
hebben, komt het zelden 
voor dat ik vervalsingen 
van andere continenten 
kan bespreken. Door de 
welwillende geste van een 
bevriende postzegelver
zamelaar was het dit keer 
wel mogelijk. 

■ 
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"̂1 On 31 May, 1928, Australians Charles^ 
Kingsford Smith and Charles Ulm 
(cocommanders) and Americans Harry 
Lyon (navigator) and James \'^^^^ 

Aß 8tehtdee,echt.netje On 31 May, 1928, AustraHans CharlesJ 
Kingsford Smith and Charles Ulm 
(cocommanders) and Americans Harry 
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OPERATIE CORNFLAKES, 
DE HITLER SKULL EN ANDERE 

OORLOGSVERVALSINGEN 
D O O R M A R T I J N S T E E N B E R G E N , G R O N I N G E N 

Adolf Hitler werd op 30 januari 
1933 rijkskanselier van Duits
land. Maar de eerste postzegel 
met een afbeelding van Hitler 
verscheen pas ruim vier jaar 
later op 5 april 1937. Het was 
een uitgave ter ere van Hitler's 
48" verjaardag op 20 april van 
dat jaar. De zaak werd meteen 
groots aangepakt. De uitgave 
was een losse zegeP die ook 
als blok verscheen met in het 
midden vier van deze zegels met 
daaronder- in hetzelfde groen 
- in kleine kapitalen de spreuk 
"Wer ein Volk retten will kann nur 
heroisch denken."' (afb. i) Hitler 
was blijkbaar zeer te spreken 
over zegel, blok en spreuk; de 
zegel en het vel werden op 
16 april - dus nog voor zijn 
verjaardag! - ongewijzigd voor 
een tweede keer uitgegeven, nu 
voor de Briefmarkenausstellung in 
Berlijn.^ In totaal zouden zegel 
en vel in 1937 vier keer worden 
uitgegeven.'' (afb. 2). Het was in 
dat jaar niet het enige portret van 
Hitler. Alleen al in 1937 maakten 
kunstenaars ruim 200 portretten 
of bustes van hem. 
In de jaren die volgden zou er tot 
en met 1944 elk jaar kort voor de 
verjaardag van Hitler een nieuwe 
zegel verschijnen waarvan de 
reeks van 1941 - 23 zegels in 
waarde oplopend van een Pfen
nig tot vijf Mark^ - tot het eind 
van de oorlog zou lopen. Het 
zouden in de oorlogsjaren de 
standaard postzegels van het 
Derde Riik zijn. De zegels deden 
Hitler volgens de propaganda 
extra veel plezier, omdat hij zelf 

Zoals in veel landen het portret van het staatshoofd op 

postzegels verschijnt, zo verscheen in nazi-Duitsland de 

afbeelding van fiitler op postzegels. Subtiele, goed door

dachte propaganda: iedereen ontvangt of verstuurt bijna 

dagelijks post. Maar diezelfde zegels werden - vervalst -

ook door de geallieerden gebruikt als... propaganda. 

Een kleine greep. 

ooit ook postzegels verzameld 
had. Dat het Hitler juist om 
de propagandawaarde van de 
postzegels ging zei men er niet 
bij. Dat hij per zegel portretrech
ten ontving en van de opbrengst 
een groot gedeelte van de 
verbouwing van zijn huis op de 
Obersalzberg kon financieren 
speelde ongetwijfeld ook een rol 
bij Hitler's zogenaamde enthou-
siasme.*" 

Hitler was niet de enige die 
de propagandawaarde van 
postzegels inzag. In de loop van 
de oorlog begon het U.S. Office 
of Strategic Services - kortweg 
O.S.S., de voorloper van de 
C.I.A- in het geheim met het 
vervalsen van de zegels van zes 
en twaalf Pfennig uit de serie van 
1941. Zo hoopten de Ameri
kanen ongemerkt brieven met 
anti-Duitse propaganda onder 
de bevolking te kunnen versprei
den. Posttreinen werden met 
vliegtuigen aangevallen en in de 
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ontstane ravage werden - even
eens nagemaakte- postzakken 
gedropt. Om er voor te zorgen 
dat deze post ook daadwerkelijk 
onder de mensen kwam zat in 
Bern een speciaal team dag in 
dag uit adressen uit telefoonboe

ken over te schrijven en over te 
tikken - alleen getypte adressen 
zou achterdocht kunnen wekken. 
Er was afwisseling nodig. Weke
lijks kregen zo'n 15.000 gezin
nen op deze manier antinazi 
materiaal bij de ochtendpost. In 
totaal beschikten de Amerikanen 
over zo'n twee miljoen post
adressen. Die zijn niet allemaal 
gebruikt. Volgens een oflRci-
ele bron werden er 'slechts' dik 
zevenhonderdduizend 'facsimile 
German Postal Stamps' gedrukt. 
Codenaam van deze operatie om 
het moreel van de bevolking via 
de post bij het ontbijt te onder
mijnen: Operation Cornflakes.^ 
Ondanks alle voorzorgsmaatre
gelen kregen de Duitsers toch 
lucht van Cornßakes. Bij een raid 
op 16 maart 1945, kort voor het 
einde van de oorlog, ging het 

Afb 4. Amenkaans propagandabhk Moderne namaak Vals 
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Afi 3 Fotomontage Erwin Blumenfeid 1933 

mis Om de brieven nog echter 
te laten lijken drukten de Ame
rikanen op een deel van de post 
een officieel retouradres en bij 
het verwerken van de gedumpte 
post van die raid ontdekte een 
Ijverige Duitse postbediende 
dat er een spelfout zat m een 
van deze retouradressen Een 
envelop met het retouradres 
Wiener Ciro und Cassenverein 
wekte achterdocht Kassenverein 
wordt met een K geschreven, 
met met een C De envelop werd 
geopend en het bedrog kw/am 
aan het licht 

Een apart onderdeel van Opera
tion Cornflakes staat nu bekend 
als 'the Hitler skull stamp' Naast 
de vervalsing van dezegel van 12 
Pfennig maakten de Amenkanen 
ook nog een cynische parodie op 
deze zegel Op deze zegel werd 

het hoofd van Hit ler- e»i pro/?/ 
afgebeeld -vervangen door een 
doodshoofd e«pro^/ Hitlers 
beroemde lok en snor werden 
ongemoeid gelaten, maar zijn 
ogen werden oogkassen, zijn 
mond werd een kaak Het ongi-
nele onderschrift Deutsches Reich 
werd vervangen door Futsches 
Re/c/i- 'stuk', 'kapot' of'verdwe 
nen' njk 
Er IS wel gesuggereerd dat deze 
postzegel geïnspireerd is op 
de fotomontages die fotograaf 
Erwin Blumenfeld (1897-1969) 
van Hitler maakte (afb 3) In 
de nacht van 30 op 31 januan 
1933 - Hitler's eerste nacht als 
kanselier - werkte deze fotograaf 
aan twee collages waann een 
groot deel van het gezicht van 
Hitler door een schedel werd 
vervangen Blumenfeld was m 
de Eerste Wereldoorlog ambu 

WER EDSI VOLK RETTEN WILL 
KANN NUR HEKDISCH DF VKFN 

lancechauffeurgeweest- of 
'a corpse earner,' zoals hij zelf 
later zou zeggen - en vreesde na 
de machtsgreep van Hitler het 
ergste 
Toen deze montages in 1937 in 
Panjs tentoongesteld werden, 
protesteerden de Duitsers zo 
heftig dat de organisatie besloot 
de werken terug te trekken 
Bakstenen vlogen door de ruiten 
van de tentoonstellingsruimte 
Deze zegel werd ook gebruikt 
om verschillende parodieën op 
het blok uit 1937 te maken m het 
midden vier 'Hitler skull stamps' 
met daaronder in kapitalen weer 
de spreuk "Wer ein Volk retten 
will kann nur heroisch denken " 
(afb 4 en 5) Met de moderne 
technieken is het met al te moei

lijk om vellen te maken die goed 
aangeven hoe blokken met de 
door Blumenfeld vervaardigde 
fotomontages er uit zouden heb
ben kunnen zien (afb 6 en 7) 
De valse blokken werden met 
naar de uit telefoonboeken 
gehaalde adressen gestuurd 
Om aan adressen voor dit vel te 
komen gebruikten de Amen-
kanen rouwadvertenties van 
omgekomen soldaten Of de 
Duitsers ook deze post hebben 
weten te onderscheppen is met 
bekend Amerikaanse postzegel 
verzamelaars kwamen pas op 
de hoogte van dit vel toen op 4 
apnl 1946 de postzegelcollectie 
van de Amenkaanse president 
Roosevelt werd geveild 

WER EIN \ ()LK RETTEN ^\^LL 
KANN NliR HEROISCH DENKEN 
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Afb 8 Deutsches Reich, ig4o Zegel voor 
Hitlers verjaardag 

Op 10 april 1940 verscheen in 
Duitsland een zegel ter ere van, 
alweer, Hitler's verjaardag.* (afb. 
8) De afbeelding  een foto 
van Hitler en een jong meisje, 
gemaakt door Hitler's hoffoto
graaf en Reichsbildberichterstatter 
der NSDAP Heinnch Hoffmann 
was al eerder als propaganda
ansichtkaart verschenen, (afb. 
9). Het meisje op de foto biedt 
Hitler een cadeautje en een 
mandje bloemen aan. Dit soort 
afbeeldingen waren in april 1940 
zeer welkom: na de inname van 
Polen moest Hitler zijn imago 
van oorlogszuchtig despoot kwijt 
zien te raken. 
Schrijver Jeroen Brouwers noemt 
dit soort plaatjes 'de poëzieplaat
jes van het Derde Rijk' en schrijft: 
"Anekdote: Hitler en zijn gevolg 
komen op bezoek in een of an
dere stad. Een klein meisje komt 
naar voren om het staatshoofd 
een bos bloemen aan te reiken. 
Het kind struikelt, Hitler vangt het 
in zijn armen op, waarbij omstan
ders zien dat hij iets zegt. Jour
nalisten vragen aan het meisje: 
'Wat zei de Führer?' Het meisje 
antwoordt: "De Fijhrerzei: 'Hoff
mann, snel, maak een foto!'"' 
In zijn boek Postzegels schrijven 
geschiedenis van de Tweede We
reldoorlog noemt G.J. Peelen deze 
postzegel 'het zoetige zegeltje' en 
vervolgt dan niet zonder cynisme: 
"Het laat ons overtuigend de 
ware Hitler zien, au fond een man 
des vredes, die het meiske, dat 
hem bloemen aanbiedt, vaderlijk 
op de wangen tikt."^° 
Op de vervalsing, een parodie, 
doet hij dat ook. Alleen spuugt 
'het meiske' Hitler hierbij nu 

Afb g. Propagandaansichtkaart Origineel 

recht in het gezicht, (afb. lo) 
De geallieerde pogingen om via 
postzegels de moraal van de 
Duitse bevolking te beïnvloeden 
bleef niet beperkt tot verande
ringen op al bestaande zegels. 
Er werden ook compleet nieuwe 
zegels in omloop gebracht. 
Zo bracht het Engelse Political 
Warfare Executive  de Engelse 
propaganda afdeling, kortweg 
RWE  voor het Poolse verzet in 
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Aflj 11 Cemralgouvernement, 1941 Origineel. 

Ajb 12 Generalgouvernement, vervalsing 
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Londen een zegel uit met daarop 
het portret van Hans Frank (1900 
1946). Frankwas in 1939 aan
gesteld als Gouverneurgeneraal 
van Polen. Hij was verantwoorde
lijk voor de moord op miljoenen 
Polen. Voor de zegel koos men 
als origineel een in 1941 uitge
geven zegel met het portret van 
Hitler (afb. n) . De verandering 
is simpel: het portret van Hitler 
is eenvoudigweg vervangen 
dooreen portret van Frank, de 
'slachter van Polen.' (afb. 12) De 
bedoeling was het creëren van 
wantrouwen in de Nazitop. 

Eind 1942 probeerde PWE dit 
nog eens. In december van dat 
jaar verscheen een zegel met een 
afbeelding van de tweede man 
van het Derde Rijk, Heinrich 
Himmler." (afb. 13) Dezegel 
moest in Duitsland gaan circule
ren en daar twijfels over de eens
gezindheid van de Nazitop zaai
en. Van alle politieke topfiguren 
mocht namelijk alleen Hitler op 
een postzegel worden afgebeeld. 
Met de postzegel werd ook een 
roddel in omloop gebracht. 
Himmler, naar verluid ook al een 
filatelist, zou zo benieuwd zijn 
geweest hoe een postzegel met 
zijn portret er uit zou zien dat 
hij niet had kunnen wachten tot 
hij eindelijk aan de macht was. 
Hij had dus opdracht gegeven 
de zegels alvast te drukken. De 
bedoeling was een op handen 
zijnde staatsgreep te suggere
ren. Maar het verhaal was zo 
knullig en ongeloofwaardig dat 
het in Duitsland totaal geen 
indruk maakte en nog minder 
opschudding veroorzaakte. In 
de lente van 1943 probeerden de 
Engelsen het nog een keer met 
dezelfde  iets beter uitgevoerde 
 zegel.^^ (afb. 14) Ondanks de 
kleine oplage  er werden 5000 
zegels gedrukt  had de zegel 
nu wel enig effect en de Duitsers 
zagen zich genoodzaakt een ver
klaring te geven voor de plotse 
verschijning van postzegels met 
de afbeelding van Himmler. Het 
zou om een ongelukkig misver

DHJlSCHhSRbKH 
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Ä/b. IJ. Himmler. Engelse propagandazegel, 
1942 

A/b 1^ Himmler Engelse propagandazegel, 

^943

Stand gaan. De zegels waren 
inderdaad Duits, werd gezegd, 
maar ze waren niet bedoeld 
om in omloop te komen. Een 
misverstand bij de drukkerij 
zoiets maakte men er maar van. 
Maar er was niemand die er echt 
wakker van lag. 

Of alle moeite dus voor niets 
was? Ironisch genoeg maakten 
de Himmlerzegels vooral indruk 
bij de Amerikaanse inlichtingen
dienst. Er is een Amerikaans 
inlichtingenrapport vanuit Duits
land aan Washington bekend 
waarin melding wordt gemaakt 
van een 'proHimmler, antiHitler 
underground at large in Ger
many.' Deze stelling werd vooral 
gebaseerd op... de Himmler
zegels." Wie een kuil graaft voor 
een ander... 

Afb 10 Parodiezegel Moderne namaak 

1 Mi Deutsches Reich 646. 
^ Mi Deutsches Reich Block 7. 
' Mi Deutsches Reich 647 en Block 8. 
" De derde emissie vond plaats op 10 juni en was ter ere van de 

Kulturspende (Mi Deutsches Reich 648, Block 10). De vierde 
en laatste was ter ere van de Reichsparteitag, 3 september. (Mi 
Deutsches Reich 650, Block 11) 

^ Mi Deutsches Reich 781 802. 
^ SCHMÖLDERS, CLAUDIA. Hitlers Gesicht. Eine physiognomische 

Biographie. München, Beck, 2000. p. 144. 
' Voor informatie over Operation Cornflakes: ivww.psywarrior/ 

Cornflakes!, html. 
' Mi Deutsches Reich 744. 
■' BROUWERS, JEROEN. De gezichtenmaker. \r\: Adolf ßl Eva ^de 

Dood. Amsterdam, Pandora, 1999. p. 8990. 
'° PEELEN, G.J. Postzegels schrijven geschiedenis van de Tweede 

Wereldoorlog. 'sCravenhage, Daamen, 1948. p. 33. 
1' PWE No. H.279. 
i^PWENo. H.388. 
" FRIEDMAN, HERBERT A. Propaganda and Espionage Philately. 

Op: www.psywar.org/stamps.php. 
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DE RUSSEN KOME 
Een bekende kreet uit de koude oorlog. Gelukkig 

is tegenwoordig menigeen blij, dot ze komen. Niet 

alleen de winkeliers in onze eigen P.C. Hooftstraat, 

maar zeker ook de Finnen zien de Russen graag 

komen, want ze brengen geld in het lootje! 

Brieven beurs 2010 
De 17e editie van de jaarlijkse 
Bnevenbeurs op 2 en 3 april zal 
in het teken staan van Rusland. 
Uiteraard niet uitsluitend het 
huidige Rusland, maar ook het 
voormalige Rusland, alle voor
malige Sovjet Staten, bezette 
gebieden etc. 'doen mee'. 
Sporthal De Mammoet zal die 
dagen dan ook het 'station' wor
den, waar de Rusland verzame
laar zal willen stoppen! 

Helsinki 
Zoals De Mammoet het 'station' 
van aankomst zal zijn voor de 
Rusland verzamelaar, zo is het 
prachtige station van Helsinki 
(architect Eliel Saannen) het 
station van aankomst voor de 
treinreiziger uit Sint Petersburg. 
Deze oude spoorlijn was in het 
keizerlijke Rusland de eerste 
grote spoorwegverbinding die in 
gedeelten werd opgeleverd. Dit 
is voor de filatelist interessant, 
want de gehele spoorlijn was 
altijd  tot de zelfstandigheid 
een Finse operatie. Dus ook het 
gedeelte van het grondgebied 
van Rusland. 
Zelfs het stationsgebouw in Sint 
Petersburg was Fins bezit. De 
stadspost huurde er kantoor
ruimte, waarin een bijkantoor 
werd gevestigd. 

Stempels 
Ook het postverkeer op de lijn 
was geheel in Finse handen: 
Finse postwagons, Fins per
soneel en Finse treinstempels. 
Zoals met alle treinstempels in 
Finland, werd in 1870 begon
nen met algemene, genum
merde stempels. Later werd 
een afkorting gebruikt voor het 
traject: H:ForsP;Burg en na de 
naamsverandering in 1914 werd 
dat H:ForsP:Crad. Er waren 
dag en nachttreinen, die ook als 
zodanig herkenbaar waren door 
het stempel. 
De Finnen gebruiken slechts één 
naam: Pietari. Zowel voor Sint 
Petersburg (toen en nu), als voor 
Petrograd en Leningrad. Er zijn 
heel veel verschillende stempels 
in gebruik geweest, zowel op het 
gehele traject als op deeltrajecten 
van deze belangrijke spoorlijn. 

Station Helsinki. Prentbriefkaart 
1927 
Uiteraard was het station van 
Helsinki ook van belang voor 
het verkeer naar Sint Peters
burg, zoals een aangetekende 
briefomslag 1917 met Russische 
Romanov postzegels (toentertijd 
verplicht op post naar het buiten
land) verzonden via Peterograd 
(zie censuurstrook en violet 
stempel) naar Nederlands Indië. 
Briefkaart van Wiborg 1872 (toen 
Finland, nu Rusland) naar Hel
singfors (de Zweedse naam voor 
Helsinki). Het betreft trein No. 2 
en Stationsnummer 14: Wiborg. 
In verband met de Russificering 
van Finland kregen alle trein
stempels eind 1893 begin 1894 
stempels met daarin in het on
dersegment de Cyrillische tekst: 
P. Wagon. De lijnen 1 en 2 op de 
route Helsinki  Sint Petersburg 
vv kresen ook zo'n stempel. 
Maar dat werd eind 1894 al 
vervangen door een stempel 
met beide stations erin: H:Fors
St.P.Burgen nummer 1 of 2. Het 
Cyrillisch werd uitgebreid van 
P.Wagon in F.P. Wagon: Finse 
postwagen dus! 

Briefomslag met stempel KP.XP. 
N0.1, februari 1894 
Hier het vervangende stempel: 
H.ForsSt.P.Burg. Dit Russische 
postwaardestuk van 3/5k met 
bijfrankering 25k werd gebruikt 
in wagon 2,1909. Het stuk werd 
ook in de trein aangetekend, 
en voorzien van een aanteken
strookje van de trein. De letter P 
resp. D in het aantekenstrookje 
geeft aan dat het de dagtrein 
was. 
Ten gevolge van de naamsver
andering van Sint Petersburg 
in Petrograd, werden door de 
Finse posterijen ook de stem
pels aangepast: H:ForsPGrad. 
Deze briefomslag met Russische 
weldadigheidszegels werd in 
1915 gezonden naar Helsinki. De 
zwarte punt onder de datumbalk 
betekent nachttrein. 
Na de Finse zelfstandigheid reed 
de postwagon niet verder dan de 
grens: Rajajoki. De stempels wer
den ook hierop aangepast, zoals 
op deze briefkaart uit 1935. 
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Bongarts, Polhaarweg 38-A, 7721 
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NVPV; muj G. Drost-Stok. Schopen-
hauerstraat 113, 7323 LV Apel
doorn, telefoon 055-3667445, 

Hj.drost28@chello.nl. 
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PV Arcen; mw. M. Schuurmans, 
Maasstraat 51b, 5944 CB Arcen, 
telefoon 077-4731610. 
Arnhem: 
FV 'De Globe"De Vicrstroom'; 
J.E. Huiskcs, Winschotenstraat 41, 
6835 AS Arnhem, telefoon 026-
3231678, 'D.huiskes^hetnet.nl. 
Assen: 
WPV Assen; Y. Postuma, Volmach
tenlaan 8, 9331 BL Norg, telefoon 
0592-612413. 

B 

Baarn: 
PVBaarn; A.C. Engelberts, 
Lepelaarstraat 20, 3742 XP Baarn, 
telefoon 035-5416496. 
Barneveld: 
FV'De Globe'; mui. E. Turnhout, Gou-
denstein 149, 3772 LC Barneveld, 
telefoon 0342-415311, 
- turnhoutmculbroek (fflplanct.nl. 
Bergen(NH): 
PV Noord-Holland; I. Oostveen, 
Luiveland 26,1861 ID Bergen 
(NH), telefoon 072-5896190. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contacf; mw. I.E.M. 
Beijer-Vermeulen, Schoolstraat 
17, 4611 MD Bergen op Zoom, 
telefoon 0164-234576. 
FV'Delta Oosf; T. van Esch, 
Uranuslaan 57, 4624 VP Bergen 
op Zoom, telefoon 0164-250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV 'De Globe'; mw. H. van Deijzen, 
Koningstraat 14, 6644 KKEioijk, 
telefoon 0487-523088. 
Beverwijk: 
KPC Beuerunjk; R.v.d. Runstraat-
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 VI 
Beverwijk, telefoon 0251-224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV 'Het Postmcrk';. A.G. iwn den 
Brmk, telefoon 030-6375200. 
Blitterswijck: 
FVDe Maasdorpen; LH.M. Min, 
Heuvelstraat 14, 5801 CS Venray, 
telefoon 0478-515220, 
.•iidem.in(a)oran(je.nl. 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatelica;J. Dieben,Jacob 
Marislaan 29, 2182 MA Hillegom, 
telefoon 0252-520420. 
Bodegraven: 
NVPV; D. VeruJoerd, Hoefslag 40, 
2411WB Bodegraven, telefoon 
06-53260579, 
•iveru)Ocrduani(;ijl<@)casema.nl. 
Borne 
NVPV; C.H. Meijer, De Schöppe 
20, 7609 CB Almelo, telefoon 
0546-864988, 
• cor meijer@)hccnet.nl. 
Boskoop: 
NVPV:J. deZu;ijger, Wilgenhorst 51, 
2742 DD Waddinxueen, telefoon 
0182-616946, 
r* Jande2ujljger@t1scall.nl. 
Boxmeer: 
PHV Boxmeer CO.; H. Bokhorst, 
De Acacia 18, 5831 SH Boxmeer, 
telefoon 0485-573000. 
Boxtel: 
WBV; I.A.C. Schüller, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, telefoon 0411-
673775-
Breda: 
PV Breda; umd. D.G.M. Touui, 
Somerweide 14, 4824 EW Breda, 
telefoon 076-5418419. 
Brielle: 
NVPV; H.G.T.M. Overbeek, Sluys-
straat 14, 3237 AT Vierpolders, 
telefoon 0181-415640. 
Bruinisse: 

PVBruimssc; A.B. van der Wek
ken, Mast 70, 8081 NE Elburg, 
telefoon 0525-684841. 
Brummen/Eerbeek: 
FV'De Globe'; C.W. Stolk, Ruygen-
bosweg 55, 6961GT Eerbeel<, 
telefoon 0313-650802. 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum & 
Omstreken; O. Louw, Brinklaan 
152,1404 GX Bussum, telefoon 
035-6933132-

Capelle a/d IJssel: 
FVIJssel-fcLekstrcek; I. Alberts, 
Ottergracht 17, 3064 LN Rotter
dam, telefoon 010-4508474. 
Castricum: 
PVCastricum; M.I. Kramer, Roo-
seveldaan 43,1902 DJ Castricum, 
telefoon 0251-657751. 
Coevorden: 
PVCoeuorden-Hordcnberg e.o.; mw. 
J.M. Düles-Boxem, Oude Gracht 3, 
7741 ED Coevorden, telefoon 
0524-516024, 
i-iandrejanet.dales@online.nl. 

D 

Dalfsen: 
P.V. 't Raedthuijs Dalfsen e 0.; 
1. Schoemaker, Magnolialaan 9, 
7711 LX Nieuwleusen, telefoon 
0529-484061. 
Delden: 
PC Delden; N. Delfos, Hooijerinksplein 
2, 7491 DP Delden, telefoon 074-
3763272, -*JdeIfosblusse@planet.nl. 
Delft: 
WP Deijt; I .e. van Muiswinkel, 
A. van Schendelplein 71, 2624 
CR Delft, telefoon 015-2564838, 
•'hansmuis@jcuanmuisuiinkel. 

speedlinq.nl. 
Delfzijl: 
PV'DeFivel'; R.A.M. Peters, Eems-
kanaai ZZ12 A, 9936 AM Farm-
sum, telefoon 0596-567183, 
i-Jrudi.en.corry@kpnpIanet.nl. 
Deventer: 
NVPV;J.D. Portier, De Pas 46, 8121 
GR Olst, telefoon 0570-562646, 
-•-j-portier@home.nl. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; P. A. van Diemen, 
Ouddiemerlaan 73, i i i i GV 
Diemen, telefoon 020-6995314. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Dieren, 
telefoon 0313-421220. 
Dinxperio: 
FV 'De Globe'; L.A. Hagers, Bos
manslaan 57, 7091VX Dinxperio, 
telefoon 0315-655010. 
Doesburg-Hengelo (GId): 
FV 'De Globe'; J.E van Ushen, Aca
ciastraat 26, 6982 AR Doesburg, 
telefoon 0313-474317. 
Doetinchem: 
FV'De Globe'; W. Verschoor, Brasem 
168, 7008 BN Doetinchem, 
telefoon 0314-393676. 
Dordrecht: 
FV 'De Dordtse Postjager'; R.C. Vos, 
Van Slingelandtlaan 20, 3311 
DS Dordrecht, telefoon 078-
6146165, --^uos.luyten @i2moi'e.nl. 
Drachten: 
PV Drachten; mw. E. Terpstra-
Meijers, Slinge 35, 9204 KK 
Drachten, telefoon 0512-521562. 
Driebergen: 
FV 'Stichts Oucrkuiartier'; A.I. Kop-
mels, lulianaweg 15, 3941 DK 
Doorn, telefoon 0343-415098, 
[^adenada@het.nl. 
Drenten: 
PVDronten e.o.; mw. A.P. 
Schippers-Hooglugt, De Fazant 
19, 8251 MP Dronten, telefoon 
0321-313329. 
Drunen: 
PV 'Philatron'; A.C.G. van Noort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 

telefoon 0416-373144. 
Druten: 
FV 'De Globe'; B.K.E. uan der Zandc, 
Burg. Bruinemanstraat 27 B, 
6651WV Druten, telefoon 
0487-514956. 
Duiven/Westervoort: 
FV 'De Globe'; B.W. van Vliet, dr. 
Schaepmanstraat37, 6931 DM 
Westervoort, telefoon 
026-3118740. 

Echt: 
Philatelisten-Vereniging Echt; W. 
Utens, Molenweg 19, 6049 GA 
Herten, telefoon 0475-330788. 
PhV Gclre-Gulick/Echt; Vic Bours, 
Irenelaan 6, 6114 BS Susteren, 
telefoon 046-4492604. 
EdamA'olendam: 
P.V 'Euopost'; L.P.C. Smits, I.M. 
Osterlinghstr. 34,1135 ED Edam, 
telefoon 0299-372017. 
£de: 
FV'DeGlobe';G. Radstaat, 
Wilterdinkstraat 22, 6712 EC 
Ede, telefoon 0318-638634, 
^Jg.radstaat@hccnet.nl. 
Eindhoven: 
EFV; H.J. Hofstede, Van Galen
straat 17, 5694 CD Son en 
Breugei, telefoon 0499- 476414. 
Eist: 
FV 'De Globe"De Vierstroom'; J.E. 
Huiskes, Winschotenstraat 41, 
6835 AS Arnhem, telefoon 026-
3231678, i*j_huiskes@hetnet.nl. 
Emmeloord: 
IV Philatelien; J. Gerbens, Noord
zoon 48, 8316 Cl Marknesse, 
telefoon 0527-201960, 
^j.gerbens@planct.nl. 
Emmen: 
P.V. Emmen ; A.K. Bos, Achterkamp 
10, 7761 DRSchoonebeek, 
telefoon 0524-531750. 
Enkhuizen: 
IV Philatelica; R.W Reijngoud, 
Exterpad 21,1601 RB Enkhuizen, 
telefoon 0228-314038. 
Enschede: 
EPV; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, telefoon 
053-4281221. 
Epe: 
NVPV; lond. W.C. Lokker, Dokter 
Mijsstraat g, 8162 GK Epe, 
telefoon 0578-614570. 

Geleen: 
WPV 'De Philatelist'; J.J. Berezinski, 
Wijngaardstraat 16, 6181 GE 
Elsloo, telefoon 046-4375490, 
-jean bere21nsk1@hotma1l.com. 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoerce/Ouerjlakkce; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
telefoon 0187-611542. 
Goes: 
FV 'De Beuelanden'; I.A. Grim-
minck, Vogelzangsweg 42, 4461 
NH Goes, telefoon 0113-227945. 
Goor: 
NVPV; H.G. Lammersen, van 
Eedenstraat 42, 7471 ZR Goor, 
telefoon 0547-273033. 
Gorinchem: 
PVGorinchem e.o.; W. Bok, Over-
heicop 30, 4145 KT Schoonre-
woerd, telefoon 0345-611614, 
tï.'p.u.gonnchem @kpnplanet.nl. 
Gouda: 
WPV Gouda; mw. E.I. Binee, Ros-
sinistraat 20, 2807 HK Gouda, 
telefoon 0182-525327. 
's-Gravenhage: 
HPhV; L.H.I. Oosterloo, Benvenu-
tolaan 8, 2253 AH Voorschoten, 
telefoon 071-5722702. 
Philatelico Den Haag; J. Ritter, 
Kamillestraat 30, 2565 RC Den 
Haag, telefoon 070-3681412. 
PC 'De Kring'; W. Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM Den 
Haag, telefoon 070-3297787. 
PV 'Vredestem'; P.W. van de Nes, 
Rietvoorndaal 160, 2553 NN Den 
Haag, telefoon 070-3976965. 
Groningen: 
IV Philatelica; D. Roosjen, Mezen-
laan 13, 9753 HX Haren (GR), 
telefoon 050-5344229. 
PV Groningen; I.P.A. Tolsma, Phil. 
Centrum, Emmastraat 5, 9722 

EW Groningen, telefoon 050-
5018234. 

H 

Haarlem: 
IV Philatelien; mivl. Warmerdam, 
Lcuuenstraat 3, , 2034 RP Haarlem, 
telefoon 023-5364285. 
HFV 'Op Hoop uan Zegels'; L.A. 
Koelemij, postbus 6236, 2001 HE 
Haarlem, telefoon 023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer; mw. M. van 
Ditzhuyzen-Albarda, Dorsers-
straat 79, 2151 CG Nieuw-Ven
nep, telefoon 0252-673134. 
Halfweg-Zwanenburg: 
PZV S.P.A.; J.C. van der Bijl, Hout-
rijkstraat g, 1165 LL Halfweg, 
telefoon 020-4974024. 
Harderwijk: 
PV Harderunjk en Omstreken; W.C. 
Willerase, Bosboom Toussainstr. 
5, 3842 ZZ Harderwijk, telefoon 
0341-413653. 
Hardinxveld-Giessendam: 
PV'DePhiIatelisf; A.C.J. van 
Baaren, DeBuur t45 , 3372 DB 
Boven-Hardinxveld, telefoon 
0184-618112, 
i*3arjanuanbaaren@planet.nl. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H.W. van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, telefoon 
0251-233894. 
Heerenveen: 
PVHeerenueen; D.S. Salis, Toelldn 11, 
8447 DZ Heerenveen, telefoon 
0513-626073, •idsalis@planet.nl. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugoiuaard e.o.; mw. L.I. 
Folkers, Bloemaerdaan 11,1701 
VH Heerhugowaard, telefoon 
072-5715665. 
Heerlen: 
PV Heerlen e.o.; mw. C.H. Wolsmg-
Grens, Promenade 267, 6411 
II Heerlen, telefoon 045-5717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; I. van der Linden, 
Adas 42, 5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
FVDen Helder; L.I. Hordijk, Rozen
straat 11,1782 MS Den Helder, 
telefoon 0223-693101. 
Hellevoetsluis: 
PV. Hellevoetsluis; M. Koppenol, 
Handlog 6, 3224 PG Hellevoet
sluis, telefoon 0181-322699. 
Helmond; 
F.V. 'De Helmveste', Helmond en 
Omstreken; T.A.I. Leijten, Eikenwal 
15, 5706 LI Helmond, telefoon 
0492-534793, 
• t.Ie1jten2@chelI0.nI. ' 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV; I.S.P. van de Ruit, 
Lod. van Nassaustr. 3, 3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (O): 
NVPV; B.E. Sauerwald, Scherphof-
landen 8, 7542 CM Enschede, 
telefoon 053-4763473. 
's-Hertogenbosch: 
's-Hcrtogenbossche FV; Marten Tilstra, 
Braspennmglaan 12, 5237 NK's-
Hertogenbosch, telefoon 
073-6423064, 
i*isecretaris-hji; @kpnplanet.nl. 
Heusden: 
PV 'Black Penny'; M.L.H. Verharen, 
Herptseweg 27, 5256 NN Heus
den, telefoon 0416-661606. 
Hilversum: 
FVHilversum e.o.; M. Versteeg, Sta-
nnglaan 38,1215 BS Hilversum, 
telefoon 035-6216749. 
Hoek van Holland: 
IV Philatelica; Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FV Hoekscheuiaard; M. van Aalst, 
RoerdompuJCg 53, 3263 AI Oud-
Beijerland, telefoon 0186-619590. 
Holten: 
NVPV; I.e. Bogaard, Churchill-
straat 141, 7451 ZE Holten, 
telefoon 0548-362398. 
Hoogeveen: 
PCHoogeveen; H.J. Ruiter, Satellie
tenlaan 18, 7904 LP Hoogeveen, 
telefoon 0528-263259. 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHV Hoogezand-Sappemeer; T.H. 
Nienhuis, Van Limburg Stirum-
laan 19, 9602 GN Hoogezand, 
telefoon 0598-321282. 
Hoorn: 
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NVPVaß WestFriesland, H I van 
derMeulen, 'tRoemsg, 1616PN 
Hoogkarspel, telefoon 
0228561828 
Philatelica Hoorn co WE Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV Hoorn, 
telefoon 0229230322 
Huizen: 
Postzeflelwrcnigmä Huizen en 
Omstreken G J Visscher, Co 
Bremanlaan 26,1251 HV Laren, 
telefoon 0355387550, 
^äl'̂ isi25@xs4all nl 

K 

Kampen: 
IV Philatelica JG Fidder, Gal
lestraat 43, 8266 CV Kampen, 
telefoon 0383315968 
Katwi)k: 
PV KatuJijk/Rijnsbur̂  M te 
Nijenhuis, Oranjelaan 17, 2231 DE 
Rijnsburg, telefoon 0714027446 
Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH Kerk
rade, telefoon 0455415088 
Klimmen: 
PhV tFakteurlce HJ Raes 
Schalenboschweg 37, 6343 ED 
Klimmen, telefoon 0434592797, 
sharryraes(a)planet nl 

L 

Langedij'k: 
IV Philatelica S Ligthart, Anna j 
van Saksenstr 19,1723 KR , 
NoordScharwoude, telefoon | 
0226313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Waterloop 
27, 4141JV Leerdam telefoon 
0345616960, 
ruersluis a(ffluiorldonline nl 
Leeuwarden: 
VPV 'Fnesland , mw. H van de 
WitteBosch, Büterhoeke 17, ^ 
9041 AA Berlikum, telefoon 0518
461632, ''W udmitte^plünet nl | 
Leiden: ' 
IV Philatelien, Rob LG Hogenelst, 
Nassaulaan 80, 2382 GP Zoeter | 
woude, telefoon 0715895337, 
 ho5en877@zonnet nl 1 
LWPV PJ uan de Kasteele Oude Vest ' 
log B 2312 XV Leiden, telefoon 
0718889405, 
Hkasteeledrost(3)cflscma nl j 
Leiderdorp: 
PV Postaumaat, H A Wolf, Anna j 
van Burenstraat25, 2351 RM Lei ' 
derdorp, telefoon 0715893209, 
• secretaris@)postaumaat nl 
Lekkerkerk: 
ENPV I de Bruin, Hoge Park 
24, 2923 VN Krimpen a/d IJssel, 
telefoon 0180513348 
Lelystad; 
AV De Philatelist WL Wolschrijn, 
Karveel 5680 8242 CR Lelystad, 
telefoon 0320221803 
Leusden: 
VP2V De Loupe Dick Klaassen 
Hoefijzcr 31, 3833 XA Leusden, 
telefoon 033 4946125, 
1" deloupe@hccnet nl 
lochem/Borculo: 
NVPV G G Wissenburg, 
Deugenweerd 18, 7271 XT 
Borculo, telefoon 0545272543, 
■̂ uiissenbura g@hünet nl 
Losser: 
PV Losser, mw W E Fiselier, Gro i 
nausestraat 335, 7585 PB Glane, 
telefoon 0535382938 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis (VPM), P M I A 
van der Aa, Cornells van der 
Kolffstraat 203, 3144 RB 
Maassluis 
Maastricht: 
PVZuid Limburg, C L M Janssen, 
Christinastraat 25, 6267 AS 
Cadier en Keer 
Meppel: 
PW Regio Meppel, TAF Kuiper, Jan 
van Scorclstraat 7, 7944 CZ Mep
pel, telefoon 0522256001, 
»tajkuipei@hetnet nl 
Monnickendam: 
PV Waterland J B van Duist 
Hoogkamplaan 23,1156 AK 
Marken 

Monster: 
NVPV, W Storm, Zeereep r2i, ' 
2681 XE Monster telefoon 0174
280134, uj storm@hi nl 
Mijdrecht; 
PC De Ronde Venen H Kraan, 
Windmolen 57, 4642 DA 
Mijdrecht, telefoon 0297241242 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV De Globe mw G Jacobs, Heu
vellaan 9, 8162 CT Epe, telefoon 
0578613396 
Noordwijk: 
VPN,RG Steenbergen, ^ 
Bloemenschans 20, 2215 DE 
Voorhout, telefoon 0252216525 j 
PV Onder de loupe, J M M i 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 
SE Noordwijkerhout, telefoon 
0252373632 I 
Noordwijkerhout: 
IV Philatelico, J M G van Mul
lekom Maandagsewetering 
183, 2211WT Noordwijkerhout, 
telefoon 0252373440 j 
Nunspeet: 1 
NVPV C A de Bil, Kuntzestraat 
150, 8071 KP Nunspeet, telefoon I 
0341254522 
Nijmegen; 
NVPV Rob P van Bruggen, Sophi I 
aweg 125, 6564 AB Heilig Land
stichting, telefoon 0243233454, ! 
'• \nJo(fi)nvpvmjmegen nl 
FV'Noviopost, W J M Goossens, 
Vendelierstraati5, 6562 NA 
Groesbeek, telefoon 
0243974654, 
i*'ujj m 50ossens@chello nl 

O 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, Dr De Bruy
nestraat35, 7576 BJOldenzaal, 
telefoon 0541514243 
Ommen: 
Verzflmelaarsuer Ommen en Omstre
ken, vacant 
Oostburg: 
PV land van Cadzand IW Lanse, 
Van Ostadestraat 58, 4501 KV 
Oostburg, telefoon 0117454546 
Oosterbeek; 
FV De Globe WJ G Minnen Nieuuie 
Keijenbergseujeg 49, 6871 VN 
Renkum, telefoon 0317313495 
Oosterhout: 
OWP J H P uon der Laken, Jeroen 
Boschstraat 72, 4907 MS Ooster
hout, telefoon 0162 428777, 
•iria Danderlakcn@)casema nl 
Oosterwolde (FrI): 
Stellinguieruer Fil Ver, P Rauwerda, 
Brink 3, 8423 1E Makkmga 
telefoon 0516441646 
Ootmarsum: 
PV Ootmarsum e o , E Post, 
Beatrixstr 26, 7591 GD Dene
kamp, telefoon 0541351936 

P 

Papendrecht: 
Postzegeluer 'Ins L A Koster, Cort 
V d Lmdenstraat 8, 3354 AD 
Papendrecht, telefoon 
0786155037, 
• I akoster(ÏDujanadoo nl 
Purmerend: 
IV Philatelica J Groeneveld, De 
Goedemeent i, 1447 PT Purme
rend, telefoon 0299463850, 
•jeflreygroeneueld^hetnet nl 
Putten: 
PV Telstar H D Buitenwerf, Wit 
tenburgi63, 3862 EE Nijkerk, 
telefoon 0332452484 

R 

Kaalte: 
IV Philatelien Raalte E Bakker, 
Melisse 21, 8101 CZ Raalte, 
telefoon 0572353352 
Renkum/Heelsum: 
FV De Globe WJG Minnen, Nwe 
Keijenbergseweg 49, 6871 VN 
Renkum 
Reuver: 
FV Filuero R P L Aerdts, Bos
daellaan 73, 5953 BW Reuver, 
telefoon 0774744551, 
»filvero@bosdael net 

Rhenen: 
FV De Globe H Wessel, Paulus 
Potterhof 23, 4033 AN Lienden, 
telefoon 0344601280 
RodenLeek: 
IV Philatelien, W vd Velde, 
Groningerweg 32, 9321 TC Peize, 
telefoon 0505032608, 
ŝec@)jilatelistenrodenleek nl 

Roermond: 
PV Roermond mw J Maessen
Hens, Karthuizerlaan 17, 6042 
NB Roermond, telefoon 
0475321179 
Roosendaal: 
Pu Philatelica WestBrabant 
A K H M Coppens Doelen 8, 
4875AD EttenLeur, telefoon 
0765035524 of 0623928445, 
'="sccretaris@jilau;b nl 
PV Roosendaal, H Jongeneelen, 
Lündjuuieel 4, 4707 HX Roosen
daal, telefoon 0165543759 
Rotterdam: 
PVPhilatelica, JC Salemink, 
Zestienhovensekade lOiB, 3043 
KK Rotterdam 
RPhV, mw N Boeckholtz
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, telefoon 
0104562597 
PC Rotterdam, mw M C 
Erkelens, Siergaarde 105, 2285 JE 
Rijswijk, telefoon 0703961702, 
îsecretüns klemeclub(S)planet nl 

RozenburgEuropoort; 
IV Philatelica E Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26, 3181 HH 
Rozenburg ZH, telefoon 
0181212967 
Rijssen: 
PV Rijssen , J H Veurink, Ter 
Weelstraat 18, 7462 RT Rijssen, 
telefoon 0548515970, 
shenueu{a)hotmai! com 
Rijswijk: 
WPVRijsiuijk D van der Winden, 
Wethouder Brederodelaan 2 K, 
2286 AL Rijswijk, telefoon 
0703931315 

S 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS H van der 
Schuit, Eendrachtstraat 14, 2013 
RH Haarlem, telefoon 
0235316573, 
■ huandcrschuit@chello nl 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim BG Doorne
kamp. Westerstraat 41, 2171 CG 
Sassenheim, telefoon 
0252216740 
Schagen: 
FV'Westfriesland, U Terpstra, 
lepenlaan 13,1741 TA Schagen, 
telefoon 0224298965 
Schoonhoven; 
SchoonhouenseVer uan Postzegelver
zamelaars, Mu; J H Wensueen, Koe
straat 36, 2871 DR Schoonhoven 
Schijndel: 
SWP, F Fierens Hertog Hendrik
straat II, 5492 BA SintOedenro 
de, telefoon 0413472746, 
sjransenlia@annflburcht nl 
Sittard: 
FV Sittnrd e o H M J Scheepers, 
Raadhuisstraat 4 6438 GZ 
Oirsbeek, telefoon 0464422264 
Sliedrecht; 
PV Philetica J van Schaik, Adama 
van Scheltemastraat 28, 3362 TB 
Sliedrecht, telefoon 0184412338 
Soest: 
P V Eemland, J van der Vos, Juli
analaan 18, 3871VJ Hoevelaken, 
telefoon 0332534700 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IV Philatelica, mw M H de Kort
Lievaart, Mercuriusstraat6, 3204 
BM Spijkemsse, telefoon 
0181 616995, ■ malieii(a)planet nl 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelica H Apperio, Ahorn
hage 10, 9501 VE Stadskanaal, 
telefoon 0599616693, 
r̂ pzu kanaalstreek@zonnet nl 
Steenwijk e.o.; 
FV IJsselham,J Huising Heeren 
ueenseuieg 156, 8471 ZC Wolvega, 
•j u) huising^zygo nl 

T 

Terneuzen: 
PV ZeeuwschVlaanderen, Gvd 
Bosch, Sweehnckhof 54, 4536 

HC Terneuzen, telefoon 
i 0115648618 

Tiel: 
S Philatelistendub Tiel, J E W de 
' Leeuui Handelstraat53,4003 LA 

Tiel, telefoon 0344623545, 
I ŝecretanscppostze^elclubtiel nl 
i Tilburg: 

VPTTilburg, WFM Tukker, 
j postbus 10418 5000 JK Tilburg, 

telefoon 0135714417, 
tiupttilburg@planet nl 

U 

Uithoorn: 
Fil Ver Uithoorn J S P Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, telefoon 0297563646 
Utrecht: 
UPhV J van derMeulen, 
EIbedreef 125, 3562 BN Utrecht, 
telefoon 0302613733 
PV Utrecht JC Siebrasse, 
Heemcamp 16, 3992 SJ Houten, 
telefoon 0306373634 

V 

Vaals: 
PV 'Drielandenpunt' H J Brouns, 

j Karolingenstraat 9, 6369 BV 
Simpelveld 
Veendam: 

I FV Veendam e o , D J Dijkstra, Ds 
Van Petegemstraati6, 9645 NV 

I Veendam telefoon 0598632793 
i Veenendaal: 

FV'De Globe C A Meurer, Vival
distraat 5, 3906 CA Veenendaal, 

^ telefoon 0318515062 
PV Fnmarket E de Blauw, 
't Melkhuis 40, 3902 GW Veenen
daal, telefoon 0318513512 
Veldhoven: 
PC Groot Veldhouen, mui Hennette 

I Schalks, Zandhei 25 5508 WS Veld
hoven, telefoon 0402536511, 

I j enh schalks0)planet nl 
I Velp/Rozendaal: 

FV De Globe De Vierstroom J E 
' Huiskes, Winschotenstraat 41, 6835 

AS Arnhem, telefoon 0263231678 
j ij_huiskes@)hetnet nl 

Venlo: 
PV Phila Venlo M JM Gielen, 

j Framboosstraat 9, 5925 HJ 
1 Venlo, telefoon 0773820064, 
j • inJo(a)philai;enlo nl 

Vianen: 
FV De Posthoorn H G Veldman, 
Biezenuïetj 16, 4124 AB Hagestein 
Viaardingen: 
NVPV WG L Poels L deColig 
nyln 96, 3136 CS Vlaardingen, 
telefoon 0104746725 

I Vleuten; 
j PV "Postfris 68", P Brunt, Iepen

laan 9 3481 XA Harmeien 
i Vlissingen: 

Vlissin ŝe FV, W F Broeke, K. van 
I deCoppellostraati5,4384BT 

Vlissingen, telefoon 
0118464109 
VolkelUden: 
IV Philatelica E K Roelfsema, 
Potbeker Ó5, 5384 DN Heesch, 

j telefoon 0412454110 
1 Voorschoten 

NVPV, M van Rijn, Leidseweg 
125, 2253 AB Voorschoten, 
telefoon 0715614612 

W 

^ Waalwijk: 
WPV De Langstraat' W Houtza

' ger, Grotestraatioi B, 5141JN 
Waalwijk 
Wageningen: 

I FV De Globe, N H Edelenbosch, 
Asterstraat 387, 6708 DW Wage

j ningen, telefoon 0317424711 
j Wassenaar: 

PCWassenaar, APC Kortekaas 
I Schoutstraat 5, 2241 BT 

Wassenaar, 
I • u)assenaer@)aadcortecaes nl 

Weert: 
Filatelica Weert e o , Mr E WTh 

, Goossens, Onderde Wieken 9, 
6093 HD Heythuysen, telefoon 
0475494086, 
leuitgoossensoigihctnet nl 
Weesp: 
PV Weesp e o , J J van Rossumv/d 

I Kraats, Bastionweg 113,1383 JC 
j Weesp, telefoon 0294416740 

Wieringen; 
PV De Snujffèlaar, J Kort, Plane
tenlaan 8,1771 BZ Wieringer
werf telefoon 0227603166 

' Winschoten: 
IV Philatelica mw G R Elzen, 

I Waterlelie 44, 9679 MD Scheem
j da, telefoon 0597592676 

Winterswijk 
' FV 'De Klomp, R C Ewouds, De 

Smidse 11, 7261 ZZRuurIo 
Woerden: 
FV Woerden GJ van der Waal, 
Skutsje 47, 3448 KW Woerden, 
telefoon 0348567157, 
t*jilatelie icoerden^uianadoo nl 
Woudenberg: 
WPV 'Onder de Loep, J J Boel, 
Koningin Sophiestraat 3, 3931 

S CN Woudenberg, telefoon 
0332867483 
Wijchen: 

I FV De Globe, J H G Gosselink, 
' Margrietstraat 11, 6602 CN 

Wijchen 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede, G Bosman, 
Ringoven 140, 3961 EM Wijk bij 
Duurstede, telefoon 
0343573814, 
sgcrritbosman (Bcasema nl 

IJ 

IJmuiden: 
PVIJmuiden G Swets, Kon Em
mastraat i, 1975 BL IJmuiden, 
telefoon 0255516574, incl 

I rondzendverkeer, 
• g sujets@(juicknet nl 

Z 

< Zaanstad: 
WZPV 'De Posthoorn T Jansonius, 
Botenmakerstraat 137,1506 TD 

j Zaandam, telefoon 0756169518, 
' 0622410102, 
[ •itjansonius@uersatel nl 

Zeewolde: 
PVZeeuJolde E Brugman, Mu
zenlaan 59 2352 KB Leiderdorp, 
telefoon 0715149310 

i Zeist; 
ZeisterZegel Zoekers 2000, wnd P 

I Muller, Wethouder Hollaan 5, 
I 3984KAOdijk 

Zetten: 
' FV De Globe, J Niggebrugge, 

Hoge Riem 3, 6666 JA Heteren, 
telefoon 0264722637 

i Zevenaar: 
FV De Globe, J J Kuipers, 
Vuurdoornstraat23, 6903 CJ 
Zevenaar, telefoon 0316528801 
Zierikzee: 
PV Schouuien Duiueland A A van 
Goethem Korte Nobelstraat 26, 
4301 HN Zierikzee, telefoon 
0111412460, 
fcüuangoethem(a)hetnet nl 
Zoetermeer: 

I P V Zoetermeer en Omstr , F A 
' Boerman, Groenblauwlaan 10, 
! 2718 JA Zoetermeer, telefoon 

079 3613253 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica,H Nijland, De Hilde 

i 36, 9476 WB Zuidlaren, telefoon 
0504093722 
Zutphen: 
FV De Globe PJ J de Leeuui, Hai|dn
straatijo, 7204 RW Zutphen, 
telefoon 0575526299 
Zwartsluis: 
PV Regio Zujartsluis e o M 
Schulte Van der Meulenstraat 
9, 8064 BV Zwartsluis, telefoon 
0383866228, 

' s:margej(ä)home nl 
Zwijndrecht: 
WPVZwijndrechteo G Ottenheijm 
Campanulastraat 38 3333 EB 

I Zwijndrecht, telefoon 
I 0786120086, 

'•g ottenheijm@)orange nl 
Zwolle; 
PVZuiolle JW Havers, Den 
Uylstraat 14, 8015 DX Zwolle, 
telefoon 0384600508 

Mutaties op dit overzicht kunt u 
uitsluitend sturen aan 
Mevr. E. Braakensiek 
Prins Willem Alexanderlaan 41 
3273 AS Westmaas 
Het volgende overzicht van 
verenigingsadressen vindt u in 
het oktobernummer 
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Opgaven voor deze rubriek 
in liet februarinummer 2010 ' 
(verschijnt 9 februari 2010) | 
moeten uiterlijk op 4 januari i 
2010 in het bezit zijn van de 
redactie van 
'Filatelie', Postbus 84, 
3645 ZK Vinkeveen of op die [ 
datum per email (filatflie© 
kpnmail.nl) zijn ingezonden. [ 

Voor opnamen onder het 
kopje 'Ruildagen' moet u de j 
volgende gegevens vermei i 
den: datum, plaats, locatie, ^ 
adres locatie, openingstijden 1 
en een telefoonnummer voor 
nadere informatie. Er wordt 1 
slechts één telefoonnum ' 
mer vermeld. Emailadressen . 
of adressen van websites ' 
worden niet opgenomen. j 
Onvolledige opgaven van | 
evenementen kunnen helaas 
niet verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts 1 
vermeld als ze ten overstaan ^ 
van een deurwaarder of no j 
taris worden gehouden. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge
steld, kan de redactie niet \ 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de j 
aan haar opgegeven data en 1 
tijdstippen doorgang vin ! 
den. De redactie aanvaardt ^ 
geen aansprakelijkheid 
voor eventuele fouten in de j 
evenementsgegevens. ' 
Niet alle evenementen zijn j 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postze
gels slechts een onderdeel 
vormen van het materiaal dat 
op de hieronder vermelde j 
beurzen wordt aangeboden. ' 
Wij adviseren u daarom 
met klem om  en dat geldt j 
dan vooral bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats j 
verwijderde evenementen 
 eerst even met de organisa j 
toren te bellen. ^ 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

17 januari: | 
Leiden. Tentoonstcllmfl '1940 j 
een mocdifljaar', n.a.v. de rede 1 
van prof. R.P. Cleveringa, 
georganiseerd door de 70ja
rige Leidsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars. 
Verenigingsgebouw K&G, } 
I.e. de Rjjpstraat 29,1030
1600. Telefoon 0629510342. ' 

20 februari: | 
Roden (Dr). Noord 2010, j 
filatelistenbeurs, sporteen ' 
trum De Hullen, Ceintuur , 
baan Zuid 6,1017. www. 
wbevenementen.nl, telefoon 
's avonds 0505033926. 

27 en 28 februari: 
Borculo. Filajestiual, Gebouw 

— Muziekvereniging Volhar
1 ding, Haarloseweg 7, 0930
\ yj. Telefoon 0545272543. [ 

26, 27 en 28 maart: 1 
Heinkenszand. Regioten
toonstelling georganiseerd . 
door Filatelistenvereniging 1 
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De Bevelanden. De Stenge, 
Stengeplein i. Expositie in 
categorie 2 en 3; ca, 250 
kaders. Openingstijden: 
nog niet bekend. Nadere 
informatie: J.A. Grimminck, 
Vogelzangweg 42, 4461 NH 
Goes, telefoon 0113227945. 

13 maart: 
Hilversum. Nationale Postzegel 
en Poststukkenbeurs. De Koe
pel, Kapittelweg 339a, 1016. 
Telefoon 0355386170. 

2 en 3 april: 
Gouda. Internationale Brieuen
beurs 2010, thema Rusland. 
Info: uiuiiu.bricuenbeurs.com. 

8 mei: 
Filanumis 2010. Combinatie
beurs met 80 standhouders. 
Expo Houten. Telefoon 050
5033926. Meer informatie: 
unDUi.uibeuenementcn.eu 

815 mei: 
London 2010 Festival of 
Stamps. Business Design 
Centre, Islington. Info: IDIÜU;. 
I0nd0n2010.0r3.uk 

28, 29 en 30 mei: 
Hertogpost 2010, nationale 
postzegeltentoonstelling, 
Brabanthallen, 's Hertogen
bosch. luiuuJ.Kertoaposteuent.nl 

27 en 28 augustus 2010: 
Hollandfïla 2010, handels
beurs, Veluwehal, Barneveld. 

15,16,17 oktober: 
Apeldoorn, Postex 2010, 
Americahal, Laan van Erica 
50, Cat 2 en 3 tentoonstelling 
met I en 2 kaderinzendin
gen, jeugdinzendingen en 
een promoties. Voor meer 
informatie: inJo@postex.ni 

iW 
■1' ■■ ■ '̂ ^̂H 

' mi. ...^^^H 

HMiib 
^'«TT^MBH 

r j Ä  w 
^HH / ^ ■ ' . . : 

•id ^ ^ f i J ^ ■ 
W ■■'"•Äippsr •■ •■ ■•"■ '"" 

mm. 

^K 
^^B 
^^B 
^ H B 

l^B 
^ ü 
^̂ B< 
S B S B I I ' JSM^. . . . . .„^.. , :.:

«iMr" f 
« IM . 1 ^ ^ m   < <. . m ^ 1 ^ ^ 

^mm^ ^^^H^ 

Ä , ^ lêifr' Mf : 

pri i: '^/ | 
r • fcii 1 
1 ■ ^ ■ % L F ^ _ . . , . . _ 
^ * i < I É É ^ ■ 
|:<::...|le ^ ^ ■ ■ P * 

^^^Êm ■B 
^Ibi 

l^HI #1 
Koopjes uitzoeken m de Dubbeltjeshoek uan de Postex 

22, 23, 24 oktober: 
Weert. Limphilcx XL, orga
nisatie pzv Filatelica Weert 
e.o. Cat.2 en 3 tentoonstel
ling in de PhIips van Horne 
Scholengemeenschap, 
Wertastraat i. Weert. 

27 tot en met 31 oktober: 
Johannesburg (ZuidAfrika). 
jobur^ 2010, internationale 
postzegeltentoonstelling 
annex 23'" African Internatio
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. 
ca. 100 handelarenstands. 
Openingstijden: nog onbe
kend. Informatie: P.O. Box 
412505, Craighall, 20024 
(ZuidAfrika), email inJo@ 
jobur(j2oiostampshou).co.za of 
via de website (u;u)U).joburg
2oiostampshou).co.za). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

6 januari: 
Noordwijk. Diensten
centrum 'De Wieken', 
Wassenaarsestraat 5,1016. 
Telefoon 0713614198. 

9 januari: 
Dieren. NVTF; Theothorne, 
Callunaplein 77,1016. Tele
foon 0334943265. 

Dronten. 'Open Hof', De 
Zuid 1,13301630. Telefoon: 
0321314305. 

Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 12301530. 
Telefoon 0355386170. 

Hoofddorp. ANBOGebouw 

'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,1216. 
Telefoon 0235613929. 

Leusden. De Til, Hamers
veldseweg3o, 131615. 
Telefoon 0334943220. 

JWaassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,1216. Telefoon 
0105916747. 

Zeist. Graaf Adolflaan, Ker
kebosch bij CCZ, 101530. 
Telefoon 0654344840. 

10 januari: 
Rotterdam. Golden Tulip 
airport hotel. Vliegveldweg 
5961,1016. Telefoon 030
6063944. 

Santpoort Noord. Santpoort 
Noord gebouw Het Terras, 
Roos en BeeklaAN 2,1016. 
Telefoon 02353822784. 

Wijchen. Brede school 
'Noorderlicht', 
Roerdompstraat 76,1013. 
Telefoon 0246414349. 

15 januari: 
Leiden. Buurthuis 't Spoort
je, Bernhardkade 10,192130. 
Telefoon 0715611719. 

16 januari: 
Aalsmeer. Parochiehuis, Ger
berastraat, 93015. Telefoon 
0297343885/340257. 

Barneveld. Veluwehal, 
Nieuwe Markt, 1016. Tele
foon 0342414418. 

Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,1317. Telefoon 0182
615136. 

Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 12301530. 
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Telefoon 0355386170. 

Woudenberg. De Camp, Bos

rand 1517,131630. Telefoon 
0332863510. 

17 januari: 
EttenLeur. De Nobelaer, A. 
van Berchemlaan 2,1016. 
Telefoon 0306063944. 

Veghel. Wijkgebouw 'De 
Golfstroom', van Die

menstraat ia, 09301230. 
Telefoon 0413367786. 

Venlo. Zalencomplex 
'Limianz', Kaldenkerkerweg 
182b, 1013. Telefoon 077

3820064. 

19 januari: 
Nijmegen. Wijkcentrum 
'De Klokketoren' BBurg. 
Slotenmaker de Bruineweg 
272, vanaf 141430. Telefoon 
0243974654. 

21 januari: 
Kerkrade. Cafe/zaal'Rolduc', 
Zonstraat 33, vanaf 19.00. 
Telefoon 0455415088. 

23 januari: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 35,1016. Tele

foon 0235613929. 

Hilversum. 'De Koepel', Ka

pittelweg 399a, 12301530. 
Telefoon 0355386170. 

24 januari: 
Diemen. 'De Schakel', Burg. 
Bickerstraat 46a, 1016. 
Telefoon 0206942002. 

Huissen. Cultureel 
centrum 'De Brink', 
Brink 8,1015. Telefoon 026
3271979. 

http://kpnmail.nl
http://wbevenementen.nl
http://I0nd0n2010.0r3.uk
mailto:inJo@postex.ni


Nieuwegein. HetVeerhuis, 
Nijemonde 4,10-16. Telefoon 
030-6063944. 

Oegstgeest Wellantcollege, 
Langevoort 70,10-16. Tele
foon 071-5173147. 

25 januari: 
Nijmegen. Wijkcentrum 
'De Klokketoren' BBurg. 
Slotenmaker de Bruineweg 
272, vanaf 19-1930. Telefoon 
024-3974654. 

30 januari: 
Bodegraven. 'Rjjngaarde', 
Rijngaarde i, 930-1630. 
Telefoon 06-53260579. 

Harderwijk. 'De Kiekmure', 
Tesselschadelaan/Vondel-
laan, 10-16. Telefoon 0341-
426049. 

Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 1230-1530. 
Telefoon 035-5386170. 

Katwijk. Wijkgebouw De 
Wiek, Fresiastraat 19,10-16. 
Telefoon 071-5173995. 

Purmerend. PPRC, Concor
dia, Koemarkt 45,10-16. 
Telefoon 0299-422136. 

Rozenburg (ZH). Zaal Ad-
ventskerk. Laan van Nieuwe 
Blankenburg 5,10-16. Tele
foon 0181-2144224. 

Winschoten. Gebouw S.V. 
Bovenburen, Tromplaan 
86a, 10-16. Telefoon 0597-
592676. 

31 januari: 
I Echt-Susteren. Cafe 'De 

Weegbrug' Stams, Loperweg 
10, 0930-12. telefoon 0162-
428777 

Wijk bij Duurstede. Viking- j 
hal, Karolingersweg 234,11-
1530. Telefoon 06-22650760. 

Waalwijk. Buurthuis Bloe-
menoord, Bloemenoordplein 
3, 9-13. Telefoon 0416-
337982. 

I 3 februari: 
Noordwijk. Diensten
centrum 'De Wieken', 
Wassenaarsestraat 5,10-16. 
Telefoon 071-3614198. 

5 februari: 
Leiden. Buurthuis 't Spoort
je, Bernhardkade 10,19-2130. 
Telefoon 071-5611719. 

6 februari: 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,12-16. 
Telefoon 078-6814441. 

Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 3g9a, 1230-1530. 
Telefoon 035-5386170. 

Lisse. Het Poelhuys, Vival-
distraat i, 10-16. Telefoon: 
0252-411406. 

i Meppel. Kerkelijk Centrum j 
Trias, Groenmarkt 2,10-14. ; 
Telefoon 0529-432746. 

Nunspeet. De Wheme, Ds. 
de Bouterlaan 5,1315-16. 
Telefoon 0341-256163. 

Oosterhout. Wijkcentrum De 
Bunthof, Bloemenhof 2,13-
16. Telefoon 0162 428777. 

Waalwijk. Buurthuis Bloe-
menoord, Bloemenoordplein 
3, 9-13. Telefoon 0416-
337982. 

Wapenveld. Senioren 
Inloopcentrum, Nachte
gaalweg 48,13-17. Telefoon 
038-4479883. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

12 januari: 
10 voor Nederland 

12 januari: 
Mooi Nederland Haarlem 
MOOI Nederlond Middelburg 

26 januari: 
Waddenuereniging UNESCO 

9 februari: 
100 jaar Rijksortrooiu;et 

9 maart: 
75e Boekeniueek 

23 maart: 
Jubileumpostzegels 

6 april: 
Zomcrzc5cls20io 
Mooi Nederland Maastricht en 
Arnhem, Weken uan de Kaart 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82, 2518 AD 
's Gravenhage, telefoon: 
070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax: 070-3608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdagvan 10-17 uur, zater
dag, zondag en feestdagen 
12-17 uur. Het museum is 
gesloten op maandagen en 
verder op tweede paasdag, 
tweede pinksterdag, Konin
ginnedag, 25 december en i 
januari. 
Toegangsprijzen: volwas
senen 7.50 euro, 65-plussers 
6 euro (identiteitsbewijs 
verplicht). Kinderen tot 3 jaar 
gratis, 4- t/m 12-jarigen 4 
euro. CJP 5 euro. Museum-
kaart gratis. Andere kortin
gen: zie iDUJiu.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. De eerstvolgen
de onderzoeksdagen zijn op: 
donderdag 28 januari, 18 
februari en 25 maart. In april 
en mei zullen er geen onder
zoeksdagen zijn, omdat we 
dan weer postwaarden gaan 
digitaliseren. 
Als u materiaal wilt bestu
deren, neem dan contact 
op met Monique Erkelens 
of Harriet van der Veen 
(telefoon 070-3307563 of 
3307567) of stuur een mailtje 

aan mcrkelens(ä)muscom.nl of 
huducen^muscom.nl. 
Bibliotheek 
De bibliotheek van het Museum 
voor Communicatie is na tele
fonische afspraak met mevrouw 
Spiekman (070-3307570, 's 
morgens) te raadplegen. 

BONDSBIBIIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
} uur per dag bereikbaar! Voor 
' internetgebruikers is de 

Bondsbibliotheek in Baarn 
[ j niet meer gebonden aan de 

j openingstijden (elke woens
dag van 10 tot 17 uur en elke 

•s I eerste zaterdag van de maand 
[ van 10 tot 12 uur). Via de 

ar I website van de KNBF [www. 
knbf.nl) en het aanklikken van 
de Bibhotheek-tab bereikt u 
de informatie die betrek
king heeft op de prachtige 
collectie die in Baarn bewaard 
en ontsloten wordt. U vindt er 
een overzicht van de lopende 

I tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 
nagaan op welke wijze deze 

c boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) üjd-

): schriften wordt hard gewerkt. 
Als u wilt weten of een he

il paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatie-aanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze e-mailen 

I (bibliotheek(3)knbf.nl). 
De Bondsbibliotheek... een 

je ! surfbezoekje waard! 

jaarlijks in Monaco worden 
gehouden. 

Rectificatie 
In het novembernummer van 
Filatelie heb ik geschreven, 
dat De Vliegende Hollander 
een postzegelvereniging was. 
Collega Hans Dekker van 
de rubriek Luchtpost wees 
me erop ,dat dit geen juiste 
weergave van de vereniging 
is. Het is een Aerofilatelisti-
sche vereniging die zich met 
luchtpost bezighoudt en niet 
primair met postzegels. 

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

Sinterklaas 
In het eerste nummer van 
2010 kijken we nog even 
terug naar december 2009. 
In november werden we 
verrast met de Postbox van 
Sinterklaas. Deze box bevat 

een velletje met daarin drie 
identieke postzegels met de 
afbeelding van Sinterklaas. 
Welk stempel past nu het 
best bij deze postzegels? De 
zegels werden overhandigd 
aan Sinterklaas tijdens zijn 

aankomst in Schiedam op 
14 november 2009, maar 
het stempel Schiedam heeft 
niet zoveel met Sinterklaas 
te maken. Daarom is het 
enige echte stempel: Sint 
Nicolaasga 5 DEC 2009. 

Monacophil 
In december verscheen het 
laatste bijzondere post
stempel ter gelegenheid van 
Monacophil. Deze postze
geltentoonstelling werden 
gehouden in Monaco van 
4 tot en met 6 december. 
In het stempel zien we een 
afbeelding van een Formule 
I auto die duidelijk wordt 
gesponsord door TNT Post. 
Maar liefst drie logo's van 
TNT Post zien we terug in 
het stempel. De auto in het 
stempel verwijst uiteraard 
naar het straatcircuit en de 
Formule i wedstrijden die 

^onacop/,^^ 

y Monaco ^a 

http://www.muscom.nl
mailto:k.verhulst@ziggo.nl


«JI^MN SAMENSTELLING: ARIE NOORLAND 
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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 bi) een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
IS de zegel (of de omschrij
ving ervan) nog niet door de 
samenstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

EUROPA 

ALAND 
4-i-'io. 150ste Geboortedag 
schilder Victor Westerholm 
(1860-1919). 
'Europa' (€ 0.80). Schilderij 
'Postpier bi) Eckero'. 

AZERBEIDZJAN 
6-ii-'og. Azerbeidzjan Euro
pees schaakkampioen 2009. 
Velletje met 0.50, i.o m. 
Schaakstukken met land
kaarten van resp. Europa, 
Azerbeidzjan. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
30-8-'og. Internationale Dag 
van de Vermisten. 
0.20 KM. Silhouetten van 
mensen met harten. 

lo-g-'og. Europa 2009, 
astronomie. 
2.-, 3.- KM. Resp. planeten, 
satelliet. Ook velletje met de 
twee zegels. 
lo-g-'og. Museum van 
Sarajevo. 
I.- KM. Gouden ring. 
lo-g-'og. Historische archie
ven van Sarajevo. 
0.70 KM. Oude documenten. 

2.- KM. Portret natuurkun
dige en bioloog met apen die 
evolutie uitbeelden, 
lo-g-'og. Wereldkampioen
schappen atletiek in Berlijn. 
1.50, 2.- KM. Resp. hardlo
pers, atleten. Ook velletje 
met de twee zegels. 

•ISÊ 

lo-g-'og. Fauna. 
0.70 KM. Boerenzwaluw 
(Hirundo rustica). 
lo-g-'og. Gastronomie. 
I.- KM. Serveerblad met 
Bosnische koffie. 
lo-g-'og. Studentenvereni
ging voor kunst en cultuur 
zestig jaar. 
I.- KM. Verenigingsgebouw. 
lo-g-'og. Raad van Europa 
zestig jaar. 
I.- KM. Embleem van orga
nisatie. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Kroatische Federatie) 
i-ii-'og. Vogels in moerasge
bied Hutovo Blato. 
Viermaal 1.50 KM. (samen
hangend). Nyctocorax nyc-
tocorax, Coturnix coturnix, 
Rallus aquaticus, Cuculis 
canoris. 

i-ii-'og. Pruimen. 
Tweemaal 5.- KM. Bloesem 
met pruim, pruimen aan tak 
met blad. 

i-ii-'og. Klooster Gorica Livo 
150 jaar. 
0.60 KM. Gebouw, thans ook 
in gebruik als museum. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
lo-ii-'og. Smalspoorlocomo-
tieven in Srpska. 
0.70, 0.70, 0.80, 0.80 KM. 
Verschillen types resp. Skoda 
1937, Rama, UNRRA, JZ83-
057. 

GocHO H KcpucrosHHQ - PEn%i1Hll« CPHCM 

lo-g-'og. 20oste geboortedag 
Charles Darwin (1809-1882). 

i7-ii-'09. Oldtimers. 
0.70, 0.70, 0.80 KM. Resp. 
Volkswagen Type i-Buba, 
Citroen 2CV, Fiat 500. 

GEORGIË 
io-8-'og. Zestig jaar Raad van 
Europa. 
2.- L. Embleem raad en getal 
60. 

tje; vogel met brief vliegtuig 
met 'hello' in banier. 

BULGARIJE 
g-io-'og. Academie van 
Wetenschappen 140 jaar. 
0.60 L. Academiegebouw, 
atoom, satelliet, wetenschap
semblemen. 
i-ii-'og. 130 jaar diploma
tieke betrekkingen. 
Blok I.- L. Roos met verschil
lende nationale vlaggen. 
Doorlopend beeld op rand. 
Met koorden en getal 130. 

io-8-'og. Europees Hofvoor 
de Rechten van de Mens 
vijftig jaar. 
I.- L. Gebouw in Straatsburg, 
getal 50 en sterrenring 

GIBRALTAR 
i2-ii-'og. Kerst. 
10, 42, 44, 51 p, £2.-. 
Kerstboomversieringen resp. 
kerstmannetje, engel met 
blaasinstrument, beer met 
pakje, gestileerde boom, 
klokken met strik. 
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DENEMARKEN 
27-io-'og. Aanvulling mel
ding 11/748. Sneeuwpret. 
Gemelde zegels zijn met zelf
klevende gom. Ook velletje 
met de vier waarden. 

DUITSLAND 
i2-ii-'og. Dier van het jaar, 
das. 
€o.55.MelesMeles. 

GRIEKENLAND 
2i-8-'o8. Vuurtorens. 
€ o.01, 0.57, 0.70,1.- , 4.20. 
Vuurtorens resp. Gaidour-
nisi (1834), Tourlitis Andros 
(1897), Chania (1864), Kora-
kas Paros (1887), Strongyli 
Kastelorizo (1910). Ook 
velletje met de vijf zegels. 

ESTLAND 
ig-ii-'og. Kerst. 
5.50 (€0.35), 9.-kr. (€0.58). 
Kerstdecoraties resp. ster, 
klokken. 

9.00 . €0.58 4 
GROOT-BRITTANNIË 
i7-ii-'og. Frankeerzegels. 
Recorded signed for i" (£ 
1.14), Recorded signed for i" 
Large (£ 1.36). Resp. klein en 
groot formaat met afbeeldin
gen type Machin. 

EESTI 

FRANKRIJK 
7-g-'o9. Aanvulling melding 
10/678. 
Afbeeldingen zegels 'Invita
tion'. Verticaal formaat: taart, 
handstandje, figuur in lotus-
zit en luchtballonnen, vogel, 
danseres, vrouw met brieven. 
Horizontaal formaat: lopen
de vrouw, springende man, 
lopende man, taart, vrouw 
met brieven, man met benen 
in spreidstand, koe met bloe
men, lopende vrouw. 

26-i-'io. 'Smilers'. 
Achtmaal i"; 'European rate 
up to 20 grams', 'Worldwide 
up to 20 grams', (velletje met 
tien zelfklevende zegels). 
Resp. tweemotorig propel
lervliegtuig, 
neus van auto, koninklijk 
zegel, verjaardagstaart, 
stoomtrein, deel van pas
sagiersschip, klaprozen met 
prikkeldraadstelen, cadeau-

2-2-'io. 100 jaar padvindster-
beweging. 
Velletje met i", 56, 81, 90 p. 
Padvindsters uit verschil
lende leeftijdsgroepen met 
bij hun activiteiten passende 
voorwerpen resp. 'Rain
bows': getekende bloem en 
vlieger, 'Brownies': taartje, 
kleurpotloden met micros
coop en boombladeren, 
'Guides': klimtouw en schut-
tersdoel, 'Senior Section': 
zwembril, plattegrond en 
foto's. 

HONGARIJE 
28-io-'o9. Meesterwerken 
van Ajka-kristalglas. 
300 Ft. Verschillende glazen 
en karaf 

5-ii-'o9. Wereld Weten
schapsforum in Boedapest. 
100 Ft. Beeldmerk organisa
tie met globe en brug. 

JERSEY 
i2-i-'io. Honderd jaar pad-
vindsterbeweging. 
37, 42, 45, 61, 80 p. Resp. 
gezond leven: appel met 
turnster en fietser, wereld
kennis: wereldbollen met 
boeken, kraan met drinkend 
kind, vaardigheden en 
betrekidngen: padvindsters 
en ineengeslagen handen, 
viering van verscheidenheid: 
kinderen van verschillende 
afkomsten in kring, ontdek
king: klimmend kind en 
knutselende kinderen. 



iiii'og. Volksdansgroep 
Lado zestig jaar. 
3.50 kn. Dansers. 
zoii'og. Vijftig jaar Unicef 
Verklaring Rechten van het 
Kind, twintig jaar Verdrag 
Rechten van het Kind. 
3.50 kn. Teddybeer. 

92'io. Kinderboeken. 
37,42, 45,80 p.Resp. 
tweekoppig dier 'Pushmi 
Pullyu' en kijkende aapjes 
uit Dr. Dolitüe, 'How the 
Elephant got his Trunk' met 
olifant en slang, 'The Mad 
Hattery Tea Party' uit Alice in 
Wonderland met konijn en 
figuur met hoge hoed, 'The 
Dong with a Luminous Nose' 
met Huitspelend figuur met 
lange neus. 

24ii'09. Gelukkig Nieuw
jaar. 
3.50 kn. Tekening van 
sneeuwpop. 

g2'io. Landkaarten. 
Vijfmaal 'UK Letter'. Ver
schillende landkaarten van 
Jersey. 

KOSOVO 
i6'09. Kinderrechten. 
€ 0.20, 0.50, 0.70,1. Ver
schillende kindertekeningen. 
Ook velletje met de vier 
zegels. 

LETLAND 
5ii'09. Vuurtoren. 
0.63 Lvl. Vuurtoren van 
Liepaja. 

49'09. Vriendschap met 
Verenigde Staten. 
€ 2. Twee handen met resp. 
deel kaart Kosovo en sterren, 
deel Amerikaanse vlag. 
239'09. lOOSte Geboorte
dag Lorenc Antoni (igog
1991). 
€ I. Portret componist. 
jio'og. Duitse week. 
€ I.. Landkaart Kosovo met 
sterren en banen in Duitse 
nationale kleuren. 

i4ii'o9.100 jaar Letse 
republiek. 
0.35, 0.40,1. Lvl. Verschil
lende historische afbeeldin
gen van onafhankelijkheids
verklaring. 

LITOUWEN 
7ii'09. Kerst. 
1.35, 2.45 Lt. Sneeuwland
schap met resp. huizen en 
kerktoren, huizen. 

LUXEJVIBURG 
ii2'09. Pijporgels, IV. 
€ 0.50+0.05, 0.70+0.10, 
0.90+0.10,1.+0.25. Orgel 
van resp. Philarmonie 
Dudelange, Nommern, 
Heiderscheid. 

KROATIË 
i4g'og. Verplichte toeslag
zegel Rode Kruis, week van 
de tuberculosebestrijding. 
1.75 kn. Kinderen op schom
mel. 
2gio'og. St. IWartin's klui
zenaarskapel in Posused. 
3.50 kn. Kapel en glasin
loodraam. 

t 0,50 
t LUXEMBOURG m 

ii2'09. Kerst. 
€ 0.50+0.05. Kerstboom met 
vos, vogel en haas. 

ii2'og. Communicatie: van 
Gutenberg naar internet. 
€ 0.50, 0.70. Resp. gedigita
liseerd portret van Johannes 
Gensfleisch zur Laden 
zum Gutenberg (14001468) 
de uitvinder van typografie in 
Europa, drukletter en 
apenstaartje. 

MACEDONIË 
277'og. Frankeerzegels, 
stadsgezichten. 
16,18 den. Resp. stadhuis 
in Strumica, klokkentoren 
in Priep. 

MOLDAVIË 
i8io'og. Bescherming 
vluchtelingen. 
4.50 L. Oog met spinnenweb. 

MONACO 
loia'og. Internationaal 
circusfestival. 
€ 0.70. Affiche 34ste festival 
met clowns en circustenten. 

kaue ■ 

 t <-<t>^ 

NOORWEGEN 
i6ii'og. Noorse kunst, III. 
Viermaal 'A' (8. kr.). Beeld
houwwerken en sculpturen 
resp. 'Vrouw op Mannen
schoot' van Gustav Vigeland 
(18691943), 'Kraai' van Nils 
Aas (19332004), 'Vogels in 
vlucht' van Arnold Hauke
land (19201983), 'Granieten 
Hoofd op z'n Kant' van 
Kristian Blystad (1946). 

i6ii'og. Kerst. 
Tweemaal 'A'. Tekst van 
Noorse kerstliedjes met resp. 
appel, ster. 

^ 

gio'og. Wereldpostdag. 
3. Zl. Brief als vlieger. 
24io'o9.100 jaar Tatrared
dingskorps van vrijwilligers. 
1.55 Zl. Vrijwilliger uit begin
periode korps. 

OEKRAÏNE 
zzio'og. Locomotieven. 
Viermaal 1.50 Hr. Verschil
lende types resp. elektrische 
locomotiefVL4i, elektrische 
locomotief VL26, dieselloco
motief 2TE116, dieselloco
motief2TEi2i. 
30io'og. Vuurtorens. 
Velletje met zesmaal 1.50 Hr. 
Vuurtorens bij resp. Kyz
Aulskyi, Luparivskyi Front, 
Yaltynskyi, Vorontsovskyi, 
Sarych, Berdianskyi Lower. 

loii'og. lOoste geboorte
dag Pavel Jasienica (1909
ig/o). 
1.55 Zl. Schrijver met boeken. 

ROEJMENIË 
iiii'og. Generale staf leger 
150 jaar. 
7.60 L. Legerembleem met 
anker, zwaarden en vleugels. 

POLEN 
288'og. In het buitenland 
bekende Polen. 
155.155.155.155 Zl
Metallurg Jan Czochralski 
(i885ig53) met apparaat, 
uurwerkmaker Antoni Patek 
(i8iii8g7) met zakhor
loge, bacterioloog Ludwik 
Hirszfeld, cryptologen Jerzy 
Rózycki (igog1942) en Ma
rian Rejewski (19051980) en 
Henryk Zygalski (19071978) 
met cryptoapparatuur. Óp 
alle zegels wereldbol. 

20ii'o9. Kerst. 
I. L. Ikoon uit Buna Vestire
kerk in Boedapest met 
geboorte van Christus. 

79'og. Europees kampi
oenschap basketbal voor 
mannen. 
3. Zl. Basket met bal en 
hand. 

RUSLAND 
zgio'og. Orde 'Held van de 
SovjetUnie' 75 jaar. 
g. r. Lint met stervorraige 
medaille. 

25g'og. Wereldkampioen
schap volleybal. 
3. Zl. Volleyballers bij 
sprongopslag. 
6io'og. Hoofdsteden leden 
Europese Unie, V. 
155.155. 3. 3, 375 Zl
Resp. kasteel in Bratislava, 
Famagustapoort in Nicosia, 
stadhuis in Brussel, kasteel
plein in Warschau, Nationaal 
Museum in Helsinki. 

6ii'og. 300ste geboortedag 
tsarina Elizabeth Petrovna 
(i7ogi762). 
Blok 40. r. Portret keizerin 
met op rand Winterpaleis in 
St. Petersburg. 

gii'og. Departement van 
transport 200 jaar. 
9. r. Embleem van departe
ment met vlag. 
25ii'o9. 200 jaar Ho
gere Theaterschool Mikhael 
Shchepkin. 
10. r. Gebouw en maskers. 
30ii'og. Vijftig jaar Antarc
tisch verdrag. 



15-- r. Kaart van Zuidpool, 
meteoroloog en sneeuwvoer-
tuig met vlag. 

i-iz-'og. Gelukkig Nieuw
jaar. 
10.- r. (in vorm van ijskristal, 
zelfklevend). Kremlin in 
Moskou. 

SERVIË 
g-ii-'og. Expositie 'Dino
saurussen van Argentinië' in 
Belgrado. 
22.-, 46.- Ndin. Resp. Her-
rerasaurus ischigualastensis, 
Giganotosuarus carolinii. 

SLOVENIË 
25-9-'o9. Insecten. 
€ 0.26, 0.30, 0.40; blok € 
0.45. Resp. Lucanus servus, 
Rosalia alpina, Osmoderma 
eremita; Carabus variolosus. 

25-9-'o9. Kleine stenen hut
ten ('Kazun'). Gezamenlijke 
uitgave met Kroatiè. 
Velletje met tweemaal € 0.92. 
'Kazun' in de omgeving van 
resp. Pazin (Kroatië) en Kop-
rina na Krasu (Slovenië). 
25-9-'09. Trolleybuslijn 
Piran-Lucija 100 jaar. 
€ 0.92. Trolleybus in Piran. 
25-9-'o9. Overgang bis
schopszetel van St. Andrä 
naar Marburg 150 jaar ge
leden. 
Portret bisschop Anton Mar
tin Slomsek (1800-1862) met 
insigne en landkaart. 

% 25-9-'o9. Romantisch land-
= schapschilderij. 
^ € 1.50. Schilderij 'Meer van 
^ Bohinj' van Anton Kariger 
= (1829-1870). 

5 SLOWAKIJE 
^ 27-ii-'09. Kunst. 

€ 1.20,1.20. Schilderijen 

M van resp. Cyprian Majer-
nik (1909-1945) met Don 
Quichotte op paard. Jan 
Mudroch (1909-1968) met 
portret. 

4-i2-'o9. 20oste geboortedag 
Louis Braille (1809-1852). 
€ 0.70 (met sierveld). Portret, 
ogen en brailleletters. 

TURKIJE 
5-ii-'o9. Kastelen. 
0.25, 0.75, o.go NTL. Ver
schillende kastelen. 

WIT-RUSLAND 
2009. Frankeerzegels. 
'C', 5.000 r. Resp. kruisbes-
sen (Grossularia reclinata) 
aan tak, bizonkop (Bison 
bonasus). 

H 
5-ii-'09. Nationaal Museum, 
zeventig jaar. 
Tweemaal i.ooo r. Schilde
rijen resp. 'The Azure Day' 
van V. K. Cirko, 'Evening in 
Minsk's Gubernija' van A.A. 
Goravskiy. 

i2-ii-'09. Kerst. 
Velletje met tweemaal 1.500 r. 
Kerstboom, engel. 

23-n-'o9. Katten. 
Velletje met driemaal 2.500 r. 
(met sierveld). Verschillende 
afbeeldingen van Russische 
blauwe kat in doorlopend 
beeld. 

IJSLAND 
28-i-'io. IJslandse ontwer
pen, II. 
75.-, 140.-, 155.-, 165.-kr. 
Resp. kapstokken, stoel, 
tafel, bank. 

28-i-'io. Zeehonden. 
5.-, 220.- kr. Resp. Phoca 
vitulina, Phoca groenlandica. 

BUITEN EUROPA 
ALGERIJE 
i-ii-'09. Nationaal volks
leger. 
15.- Dh. Vlag en militairen 
van verschillende legereenhe
den met vliegtuigen, schepen 
en voertuigen. 

ANGUILLA 
6-io-'o9. Historische archi
tectuur. 
30 c , $ I.-, 1.25,1.50,1.90, 
2.40, 2.75, 3.75. Verschil
lende gebouwen op Anguilla. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
i3-8-'09. Amerikaanse ken-
nelclub. 
Twee velletjes met elk 
viermaal $ 2.50. Verschil
lende afbeeldingen van resp. 
teckel. Labrador. 

30-9-'o9. Michael Jackson 
(1958-2009). 
Twee velletjes met elk vier
maal $ 2.50. Verschillende 
afbeeldingen van zanger 
tijdens concert. 

ARGENTINIË 
i7-io-'o9. Vijftig jaar Natio
nale Technische Universiteit. 
$ I.-. Leest met hamer en 
deel toetsenbord computer. 
24-io-'o9. Internationaal 
filatelistisch festival 'Italia 
2009'. 
Velletje met tweemaal 
$ 6.-; velletje met tweemaal 
$ 6.-. Resp. racewagen met 
Argentijnse coureur José 
Froilan Gonzales (1922), 
Ferrari-racewagen. Op 
rand beeldmerk Ferrari en 
beeldmerk evenement; The
ater Colon (Buenos Aires), 
Scala van Milaan. Op rand 
toneelspelers, muzikanten 
en muziekinstrumenten met 
beeldmerk evenement. 

24-io-'o9. Internationaal jaar 
van de astronomie 2009. 
$1.-; blok $10.-. Resp. 
observatorium van univer
siteit van Córdoba; portret 

Italiaanse natuurkundige en 
astronoom Galileo Galilei 
(1564-1642) met op rand 
sterrenbeeld Zuiderkruis. 

ASCENSION 
4-i2-'09. Witstaartkeerkring-
vogel. 
35, 40, 50 p., £ 1.25. Ver
schillende afbeeldingen van 
Phaethon lepturus. 

BAHAMAS. 
iS-ii-'og. Kerst. 
15, 25, 50, 65, 70, 80 c. Ker
ken op Bahamas resp. kerk 
van Gods profetie, zendings-
kerkvan Baptisten, Grant's 
Town kerk van Zevendedags
adventisten, Wesley-Metho-
distenkerk, kathedraal St. 
Francis Xavier, Anglicaanse 
kerk St. Ambrose. 

mli-Dsï Advenrït Church 

24-ii-'o9. Zestig jaar Geme
nebest. 
Blok $ 2.-. Parlementsge
bouw. 

BANGLADESH 
ló-io-'og. Wereldvoedseldag. 
Viermaal 3.-1. (samen
hangend). Medaille met 
portret president Sheikh 
Hasina (1947), verschillende 
voedingsmiddelen, transport 
landbouwproducten per 
schuit, visvangst. 

i2-ii-'09. Dertig jaar revali
datiecentrum gehandicapten. 
Tweemaal 7.-1. (samen
hangend). Ingang paviljoen 
met vrouwen, gehandicapte 
personen en beeldmerk or
ganisatie. 

BARBADOS 
io-ii-'o9. 300 jaar Strafhof 
10, 50 c , $1.40, 2.50. Resp. 
huidige gerechtsgebouw, 
toga met pruik en houten 
voorzittershamer, handboei
en en officieel zegel strafhof 
voormalige gerechtsgebouw. 

BOLIVIA 
28-8-'09. Eerste Boliviaan 
tien jaar geleden op Mount 
Everest. 
0.50, 7.-Bs. Twee ver
schillende portretten van 
Bernardo Guarachi (1955) en 
bergen. 

26-io-'o9. Bejaardentehuis 
'San Ramon' 100 jaar. 
2.- Bs. Twee oude mensen 
met besneeuwde bergtoppen. 

BRAZILIË 
i6-io-'o9. Kerst. 
Zesmaal '10 Porte Carta Näo 
Comercial', '10 Porte Carta 
Comercial' (zegels in vorm 
van kerstkrans), velletje met 
tweemaal R$ 2.70. Resp. zes 
verschillende kerststallen 
met scènes van geboorte van 
Christus in stad Ana Rech, 
kerstkrans met lint, verschil
lende afbeeldingen met 
engeltjes en sterren. 

CAYMANEILANDEN 
23-9-'o9. Gelijkheid door 
democratie, vijftig jaar 
grondwet en vijftig jaar vrou-
wenstemrecht. 
25, 25, 50 c. Resp. vredes-
monument voor stadhuis 
in Georgetown, schrijvende 
vingers en brief, vrouwen
hand met stembiljet. 

CHILI 
i5-io-'c9. 200 jaar republiek. 
$ 310; $ 310 (samenhan
gend). Feestvierende mensen 
onder andere jager, visser, 
gitaarspeler, man in parkajas 
met vlag, dansers, vliegende 
vogel en pinguïn; rode chi-
lipeper. 

30-io-'o9. Upaep*, traditio
nele spellen. 
$ 310,470. Resp. tol en klos 
met touw, kind met vlieger. 



COLOMBIA 
io8'og. Colombiaanse 
departementen, La Guajira. 
Vel met twaalfmaal $ 1.700. 
Departementswapen, muur
schildering cultureel centrum 
met man en accordeon, 
waterval bij Oca, flamingo's 
(Phoenicopterus ruber 
ruber), dorpshuizen in Kogui 
de la Sierra Nevada, kust bij 
Cabo de la Vela, Majayuts
vrouwen, kathedraal in 
Riohacha, kardinaalvogel 
(Cardinalis phoeniceus), 
aloëbloem (Aloë vulgaris), 
dividiviboom (Caesalpinia 
coriaria), geweven rugzakken 
van Wayuubevolkingsgroep. 

Colombia $ 1.700 

i r 

Departamento 
de La Guajira 

öio'og. Upaep*, traditio
nele spellen. 
Tweemaal $ 5.000 (sa
menhangend). Tweemaal 
'Chaza', resp. met hand en 
slaghout. 

óio'og. 150ste Geboortedag 
Rafel Uribe Uribe (1859
1914). 
$ 1.500. Portret advocaat, 
militair en pohticus. 
6io'o9. Madrid 450 jaar 
geleden gesticht. 
$ 10.000. Schilderij met 
gouvernementshuls. Madrid 
is centrum van Colombiaanse 
bloementeelt. 

CONGO (KINSHASA) 
2iii'07.100 jaar padvin
dersbeweging. 
Velletje met viermaal 480 CR 
Beeldmerk en padvinder met 
uilen resp. Strix woodfordii. 
Boeboe poensis, Strix aluco, 
Otus scops. Ook blokken van 
alle zegels. 
2iii'o7.100 jaar padvin
dersbeweging. 
Velletje met viermaal 610 CR 
Beeldmerk en padvinder 
met vlinders resp. Charaxes 
jasius, Papilio phorcas 
congoanus, Papilio zalmoxis, 
Eucraera gemmata. Ook 
blokken van alle zegels. 

2iii'07.100 jaar padvin
dersbeweging. 
Velletje met viermaal 770 CR 
Beeldmerk en padvinder met 
schaakstukken resp. toren, 
koning, dame, loper en 
paard. Ook blokken van alle 
zegels. 

2iii'o7.100 jaar padvin
dersbeweging. 
Velletje met viermaal 960 CR 
Beeldmerk en padvinder met 
paddestoelen resp. Amanita 
rubescens congolensis, Ama
nita rubescens, Crucibulum 
laeve, Agaricus arvensis. Ook 
blokken van alle zegels. 
2iii'o7.100 jaar padvin
dersbeweging. 
Velletje met viermaal 
i.ioo CR Beeldmerk en pad
vinder met mineralen resp. 
bariet en malachiet, carrol
liet en carnotiet, Congo
malachiet, heterogeniet en 
malachiet. Ook blokken van 
alle zegels. 

COOKEILANDEN 
2ig'o9. Spelen van de 
Pacific. 
20, 80, 90 c , $ 3.. Sporters 
resp. discuswerpers, hoog
springers, gewichthefFers, 
hardlopers. Alle zegels met 
orchidee en beeldmerk Spe
len. Ook velletje met de vier 
zegels met op rand stadion. 

DOMINICA 
89'o9. Vlinders. 
90 c , $ I., 2., 2.50; velletje 
met viermaal $ 2.50; velletje 
met $ 6.; velletje met $ 6.. 
Resp. Dryadula phaetusa, 
Agraulis vanillae, Dryas julia, 
Heliconius charitonius; 
Parides g. Gundlachianus, 
Anartia jatrophae, Papilio 
andraemon Tailori, Junonia 
genoveva; Eumaeus atala; 
Doxocopa thoe. 

89'o9. Paddestoelen. 
50, 65, 90 c , $ I.; velletje 
met zesmaal $ 2.. Resp. 
Leucopaxilus gracillimus, 
Calvatia cyanthiformis, 
Hygrocybe viridiphylla. 
Boletellus coccineus; Hygro
cybe acutoconica, Lepiota 
sulphureocyanescens, Lac
tarius rubrilacteus, Lactarius 
ferrugineus, Asterophora 
lycoperdoides, Amanita 
polypyramis. 
Sg'og. Koraalrif. 

50, 65, 90 c , $ I.; velletje 
met zesmaal $ 2.. Resp. 
Montastraea met vis, Tubas
taea coccinea met vis, Di
ploria labyrinthiformis met 
schildpad, Acropora palmata 
met vis; Isophyllastrea rigida, 
Porites furcata, Cirrhipathes 
leutkeni, Montastrea caver
nosa, Dendrogyra cylindrus, 
Stylaster roseus. Alle zegels 
met vis. 

ECUADOR 
226'09. Nationale Financi
ële Raad 45 jaar. 
$ 1.25 Handen van potten
bakker. 
Juli 2009. Toerisme, Ecuador 
in beeld. 
Boelcje met achtmaal 
$ 0.75; boekje met achtmaal 
$ 0.75; boekje met achtmaal 
$ 0.75. Departementen 
resp. Guyas: zuilengalerij 
met standbeeld, Sta. Elena: 
skelet, Tunguraha: masker, 
Cotopaxi: vulkaan Cotopaxi, 
Bolivar: standbeeld, Loja: 
klederdracht, Azuar: brug, 
Zamora: wilde kat; Los Rios: 
rivier en kano, Esmeraldas: 
marimbogroep, Carchi: 
begraafplaatsen van Tulcan, 
Canar: ruïne van Ingapirca, 
Chimborazzo: vulkaan en 
trein, Napo: wildwatervaren, 
Morona Santiago: bloem 
(Alcea rosea), Sucumbios: 
boktor (Acrocinus longima
nus); Pichincha: monument 
'Mitad del Mundo' op eve
naar, Santo Domingo de los 
Tsachilas: indianen, Manabi: 
strand. El Oro: bananen en 
teler, Galapagos: zeehond, 
Imbabura: meer en oerwoud, 
Pastaza: uil, Orellana: indi
aan met drinkkom. 
97'09. Klooster van Santa 
Clara. 
Vijfmaal $ i. (samenhan
gend). Gezichten van beel
den resp. engel, Christus, 
kind, Maagd beschermvrou
we, Maagd van Quito. 
227'09. Hydroelektrische 
centrale PanteMolina 25 
jaar. 
$ 2.. Stuwdam. 
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307'09. Dagblad 'El Telé
grafo 125 jaar. 
$ 1.75. Voorpagina van krant. 
i48'o9. 200 jaar onafhan
kelijkheid. 
$ 3., 3. (samenhangend); 
velletje met tweemaal $ 3.; 
$ 3.50. Resp. open mond met 
vlinders, duiven en klokken, 
onafhankelijkheidsbeeld in 
Quito met vlinders, duiven 
en klokken; tweemaal zelfde 
afbeeldingen; vingerafdruk 
met getal 200 en schrijfveer. 
iSS'og. Weldadigheidsver
eniging Chinese kolonie in 
Ecuador 100 jaar. 

Tweemaal $ 0.25. Landkaart 
Ecuador met reuzenschild
pad (Tortuga Galapagos), 
landkaart China met 
pandabeer (Orso panda). 
Beide zegels met beeldmerk 
vereniging. 

i3io'o9. looste geboorteda
gen bekende Ecuadorianen. 
Vijfmaal $ 0.25 (samen
hangend). Portretten van 
gitarist Carlos Silva Pareja 
(19091968), indianenleidster 
(Mama) Transito Amagu
afle (19092009), Demetrio 
Aguilera Malta (19091961), 
archeoloog Carlos Zevaltos 
Menéndez (19091981), 
schrijver Humberto Salvador 
Guerra (19091982). 
i7io'o9. Olympisch Comité 
Ecuador vijftig jaar. 
$ 0.25; 0.25. Verschillende 
sporters resp. schutter, wiel
renner, worstelaars, boog
schutter, discuswerper, ruiter 
en paard; voetballer, boksers, 
gewichtheffer, tennisser, 
hardloper, schoonspringer. 
Beide zegels met beeldmerk 
comité. 

FIJI 
299'o9. Passiefruit. 
20, 65 c , $ 1.20, 2.. Resp. 
Passiflora foetlda, Passiflora 
eduUs, Passiflora malfornis, 
Passiflora edulls. 

FILIPPIJNEN 
89'o9. Herdenking Cory 
Aquino (19332009). 
Tweemaal 7 P. Oudpresiden
te met mensen, portret. 
log'og. Internationaal jaar 
van de natuurlijke vezels. 
Viermaal 7 P. Producten ge
maakt van natuurlijke vezels: 
kleding, tassen, bankbiljet
ten, touw. 
i2io'o9. Quezon City 
zeventig jaar. 
Viermaal 7. P. (samenhan
gend). Resp. borstbeeld 
Manual L. Quezon en vlag, 
stadhuis, Aranetawinkel
centrum, gebouwen van 
Eastwood City. Ook velletje 
met viermaal 7. P. 
i5io'og. Familiegenoot
schap Che Yong Cua ne 
Chua, 100 jaar, II. 
Tweemaal 7. P. (samenhan
gend). Vlaggen en voorva
deren resp. ChuaTiong, 
Cua Lo. Ook velletje met 
tweemaal 7. P. (getand) en 
tweemaal 7. P. (samenhan
gend en deels ongetand). 
Kleuren zijn afwijkend van 
eerste uitgave van i57'09. 

i7io'og. Universiteit Alpha 
Phi Beta, zeventig jaar. 
Velleqe met viermaal 7. P. 
Beeldmerk universiteit, 
Quezongebouw, Malcolm
gebouw, oprichters. Alle 
zegels met beeldmerk 
universiteit. 
gii'og. Maand van het 
postzegelverzamelen. 
Viermaal 7. P; velletje met 
zesmaal 7. P. Verschillende 
kinderspelletjes. 
i8ii'og. Fihppijns kerstlied 
'Ang Pasko ay Sumapit'. 
Vijfmaal 7. P. (samenhan
gend). Zingende kinderen. 
Jozef met Maria en Kmd, 
de Drie Koningen, engelen, 
kerstversieringen. Alle zegels 
met deel tekst van kerstlied. 

GRENADA 
i5g'og. Amerikaanse 
stripfiguren 'Teenage Mutant 
Ninja Turtles'. 
Velletje met viermaal $ 2.50. 
Donatello, Leonardo, Rap
hael, Michelangelo. 

GRENADA/CARJUACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
i5g'og. Bezoek paus Bene
dictus VXI aan Israël. 
Velletje met viermaal $ 2.50. 
Paus resp. portret (met door
lopend beeld op rand), met 
Israëlische president Simon 
Peres, tijdens bezoek aan 
Tempelberg, tijdens bezoek 
aan joods museum Heichal 
Shlomo. 

GUINEE 
i5i2'o6. Vervoermiddelen, 
II, schepen. 
Tweemaal 2.000, 7.500, 
15.000, 20.000 F. (samen
hangend). Resp. onderzeeër 
'Virginia', onderzeeër 'Nauti
lus' bij wrak 'Titanic', onder
zeeër 'Typhoon', onderzeeër 
'Nautilus'; trimaran 'Gero
nimo', zeilschip 'Pen Duick 
VI', catamaran 'Orange II', <= 
trimaran 'Fujicolor'.Ook — 
blokken van de acht zegels CM 
met waarde 25.000 F. _ 
i5i2'o6. Vervoermiddelen, ^ 
III, auto's. = 
Viermaal 2.000, 7.500, ^ 
15.000, 20.000 F. (samen ^ 
hangend). Resp. TFord als 21 
brandweerwagen, driemaal u 
Amerikaanse brandweerwa 5 
gen, viermaal Japanse brand — 
weerwagen, viermaal Duitse, 
Franse en Britse brandweer f fl 
wagen; tweemaal racewagen 3 7 
Enzo Ferrari (18981988), 
racewagen Michael Schuma
cher (196g), racewagen Elvis 
Presley (19351977). Ook 
blokken van de zestien zegels 



met waarde 25.000 E 
i5i2'o6. Vervoermiddelen 
IV, tweewielers. 
Tweemaal 2.000, 7.500, 
15.000, 20.000 F, (samen
hangend). Wielrenners resp. 
Fausto Coppi (19191960) 
met routekaart Tour de 
France 1949, Miguel Induräin 
(1964) met routekaart Tour 
de France 1995, Jeannie 
LongoCiprelli (1958) met 
Olympische medaille, 
Bernard Hinault met kaart 
van Frankrijk; motorcou
reurs resp. William Harley 
(18801943) en motor met 
zijspan, Arthur Davidson 
(18811950) met racemotor. 
Waker Davidson (18761942) 
met historische motor, Wil
liam Davidson et motor met 
zijspan. Ook blokken van 
de acht zegels met waarde 
25.000 F. 
i5i2'o6. Vervoermiddelen 
V, vliegtuigen. 
Vijfmaal 2.000, 7.500, 
15.000, 20.000 F. (samen
hangend). Resp. Alberto 
Santos Dumont (18731932) 
met luchtschip uit 1901, 
Ferdinand Graf von Zeppelin 
(18381917) met luchtschip, 
piramide en sfinx, Henry 
Giffard (18251882) met 
luchtschip uit 1852, Ludwig 
Dürr (18781956) met Zep
pelin; admiraal Raymond 
Spruance (18861969) met 
gebombardeerd vliegdek
schip, admiraal Isoroku 
Yamamoto (18841943) in de 
slag bij de Midwayeilanden, 
landingsschip bij Normandië 
in 1944, generaal Douglas 
MacArthur (18841964) met 
vliegdekschip; Franklin D. 
Roosevelt (18821945) met 
jachtvliegtuig, keizer Hiro
hito van Japan (19011989) 
met bombarderende vlieg
tuigen, Winston Churchill 
(18741965) met vliegtuigen 
die Londen bombarderen, 
Charles de Gaulle (1890
1970) met slag in de Arden
nen; Airbustopmannen resp. 
Claude Lelaie met Airbus 
A380, Didier Evrard met 
Airbus, Fernando Alonso met 
Airbus A380, Jacques Rosay 
met Airbus A380; Concorde 
resp. in Muscat, Sydney, 
met testpiloot Andre Turcat, 
met paus Johannes Paulus II 
(19202005). Ook blokken 
van de twintig zegels met 
waarde 25.000 F. 
i5i2'o6. Vervoermiddelen, 
VI, ruimtevaart. 
2.000,7.500,15.000, 
20.000 F. (samenhangend). 
Kosmonauten resp. Denis 
Tito (1940) met ruimtestation 
Sojoez, Patrick Baudry (1946) 
met ruimtesonde 'Smart 

=> i', Takao Doi (1954) met 
~ ruimtecapsule 'Shenzhou', 
■X bemanning van verongelukte 
— 'Columbia'(feb. 2003); satel
% liet 'Sputnik i', kosmonauten 
= resp. Claudie Haigneré 
^ (1957) met ruimtestation 
^ ISS, Yang Liwei (1965) met 
" ruimtestation 'Shenzhou 5', 
" John Glenn (1921) met ruim
< tecapsule. Ook blokken van 
^ de acht zegels met waarde 

25.000 F. 

iO GUINEEBISSAU 
i56'05. Europese en Ameri
kaanse schilderijen. 
Velletje met zesmaal 350, vel
letje met zesmaal 400, velletje 
met zesmaal 450, velletje met 

zesmaal 500 F.; blok 2.500 F.; 
blok 3.000 F.; blok 3.500 F.; 
blok 4.000 F. Schilderijen van 
Modigliani, Picasso, Miro, 
Dali, Goya, Renoir, Manet 
Degas, Tarbeil, Benson, 
Whistler, Prendergast, 
Chase, Homer, Cezanne. 
i56'05. Overlijden paus 
Johannes Paulus II (1920
2005), IL 
Velletje met zesmaal 400 F.; 
blok 3.000 F. Portret paus. 
i56'05. China. 
Velletje met zesmaal 450 F.; 
blok 3.000 F. Resp. sneltrein, 
jachtvliegtuig, ruimtevaarder 
Yang Liwei, Mao Zedong, 
reuzenpanda, Chinese muur; 
goederenlocomotief 
i56'05. Motoren. 
Velletje met zesmaal 450 F.; 
blok 3.500 F. Verschillende 
motoren. 
i56'05. Sportwagens. 
Velletje met zesmaal 450 F.; 
blok 3.500 F. Verschillende 
Ferrari's. 
i56'05. Jachtvliegtuigen. 
Velletje met zesmaal 450 F.; 
blok 3.500 F. Verschillende 
jachtvliegtuigen uit periode 
rond Tweede Wereldoorlog. 
i56'05. Japanse schilde
rijen. 
Velletje met zesmaal 450 F., 
velletje met zesmaal 500 F.; 
blok 3.500 F.; blok 4.000 F. 
Schilderijen van Shinsui 
Ito, Kotondo Torii, Kodo 
Yamanaka, Hakuho Hirano, 
Morikane Narita, Totaji 
Ishikawa. 
i56'o5. Oud Egypte. 
Velletje met zesmaal 500 F.; 
blok 4.000 F. Verschillende 
scènes uit het oude Egypte. 
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i5'7''°5 Olympische Spelen 
2008 in Peking. 
Velletje met zesmaal 350 F., 
blok 2.500 F. Hardlopen, 
discuswerpen, paardendres
suur, wielrennen, boksen, 
zwemmen; motorrijden, 
ijshockey. 
i57'05. Bekende personen. 
Velletje met achttienmaal 
450 F.; blok 2.500 F.; blok 
2.500 F.; blok 3.000 F. 
James Dean, Marlon Brando, 
Clark Gable, Brigitte Bardot, 
Audrey Hepburn, Elizabeth 
Taylor, Mick Jagger, Elvis 
Presley, Freddie Mercury, 
Tina Turner, Michael Jack
son, Madonna, Ligin Wang, 
David Beckham, Mardy 
Fish, Lance Armstrong, Tim 
Duncan, Zurab Zviadauri; 
Marlene Dietrich; Elton John; 
Michael Ballack. 
i5'7''°5 Ontdekking van 
Neanderthaler 150 jaar 
geleden. 
Velletje met vijfmaal 500 F.; 
blok 3.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van Neander
thaler. 
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i5"7''05 Geschiedenis van 
de Tweede Wereldoorlog. 
Velletje met vijfmaal 550 F.; 
velletje met vijfmaal 600 F. 
Verschillende onderzeebo
ten, verschillende jachtvlieg
tuigen. 

GUYANA 
i49'09. Takutubrug. 
Blok $ 400.. Brug over 
Takaturivier tussen Guyana 
en Brazilië. Doorlopend 
beeld op rand. 
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INDIA 
iii'og. Dr. Rajkumar (1929
2006). 
5. R. Portret acteur en zan
ger met filmcamera. 
2ii'o9. Mahendra Lal Sircar 
(18331904). 
5. R. Portret homeopaat. 
2ii'o9. Apolloziekenhui
zen. 
5. R. Gebouwen, ziekenwa
gen, verplegend personeel en 
artsen met patiënt. 
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7ii'og. Danmal Mathur 
5. R. Portret voorman Indiase 
padvindersorganisaüe. 
Sii'og. Virchand Raghavji 
Gandhi (18641901). 
5. R. Portret filosoof en 
voorman Jainreligie met 
aanwezigen tijdens Wereld
parlement van religies in 
Chicago (1893). 

VIRCMANORAätlAVJr Q A N O H I 

iiii'og. Rajabhau Khobra
gode (19251984). 
5.. Portret advocaat en 
politicus. 

INDONESIË 
28io'o9. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
jipex 2009, vogels. 
Velletje met zesmaal 2.500 
Rp. Aceros corrugatis, Har
pactes kasumba, Actenoides 
burung, Cairiba scutulata, 
Argesianus argus, Ciconia 
stormi. 

jii'og. Fauna en flora in 
provincies, II. 
Vel met elfmaal 2.500 Rp. 
(met sierveld). Plant en 
dier: Vatica bantamensis 
en Rhinoceros sondaicus 
(WestJava), Polyantus 

tuberosa en Gallus varius x 
Gallus gallus (OostJava), 
Nephellum rambutanake en 
Polyplectron schleiermacheri 
(CentraalKalimantan), Coe
logyne pandurata en Orcaella 
brevirostris (OostKaliman
tan), Peper betle en Lutjanus 
sanguineus (Riouwarchipel), 
Magnolia candollii var. can
dollii en Elephus maximus 
sumatranus (Lampung), 
Santalum album en Varanus 
komodoensis (OostNusa 
Tengara), Pandanus conoi
deus en Paradisea rubra 
(WestPapoea), Diospyros 
celebica en Macrocephalon 
maleo (CentraalCelebes), 
Diplocaulobium utile en 
Bubalis depressicornis 
(ZuidoostCelebes), Lansium 
domesticum en Notopterus 
chitala (ZuidSumatra). Op 
sierveld zegels uitgegeven 
1993: Yvert 1326 (Jasminum 
sambac) en Yvert 1329 (Vara
nus komodoensis). 
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JAPAN 
232'o9. Animatiefiguur 
'GeGeGe no Kitaro'. 
Velletje met tienmaal 80 yen 
(samenhangende paren met 
doorlopend beeld). 
Tien verschillende afbeeldin
gen uit tekenfilms. 
23'09. Vaderland. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Boer aan het werk bij Tama, 
kinderen planten rijst bij 
Miyagi, huis bij Hiroshima, 
voorjaar in Hokkaido, bloei
end veld bij Kyoto, door wa
ter aangedreven vermaler bij 
Oita, landhuisje in Numazu, 
berghelling bij Miyoshi, 
straatbeeld in Izumo, winkel 
in Uonuma. 
23'og. Bezienswaardighe
den van prefectuur Nara, I. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Todaijitempel, Buddhabeeld 
in Todaijitempel, Ashura
standbeeld in Kofukuji
tempel. Nationaal Museum, 
tweemaal KasugaTaisha 
heiligdom (doorlopend 
beeld), herten (Cervus nip
pon), historisch woonhuis, 
tweemaal Narapark (doorlo
pend beeld). 
i73'o9. 'Manga'figuren in 
wekelijkse tijdschriften. 
Velletje met tienmaal 80 yen; 
velletje met tienmaal 80 yen. 
Verschillende personages 
resp. Osokumatsokun, 
Kamui, Paman, Dame Oyaji, 
profgolfer Saru, Makoto
chan met bezem, bokser 
Gangbare Genki, Urusei 
Yatsura, Cyborg 009, Touch; 
8man, honkballer Star of the 
Giants, GeGeGe no Kitaro, 
Tensai Bakabon, Tomorrow's 
Joe, Tiger Mask, Karate Baka 
Ichidai, Ai to Makoto, Tsuri
kichi Sampei met vis, Tonda 
Kappuru. 
ig3'09. Voorjaar in Yoshino 
(Nara). 
80 yen. Bloeiende kersenbo
men en tempel. 
io4'o9. Gouden bruiloft 
keizer Akihito en keizerin 
Michiko. 
Tweemaal 80 yen (samenhan
gend). Zilveren bonbonnière. 

zijden waaier. Ook velletje 
met de twee zegels. 

i74'09. Detective Conan. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Verschillende afbeeldingen 
uitTVserie en tekenfilms. 
204'09. Week van de 
filatelie. 
Velletje met zesmaal 80 yen. 
Schilderijen met verschil
lende pioenrozen. 

ICAZACHSTAN 
i6ii'o9. looste Geboorte
dag van Abdilda Tazhibayev. 
180 t. Portret dichteres en 
schrijfster. 
löii'og. Traditionele natio
nale spelen. 
140,180 t. Spelen op paarden 
resp. 'Atomyraulstyru', 
'Tymakuru'. 

KOEWEIT 
252'o9. Nationale feestdag. 
25, 50,150 E; blok 250 f 
(ongetand). Portretten 
van Emir Sabah alAhmad 
alDschabir asSabah (1929) 
met vlaggen en moskee. 

KOREA NOORD 
i3'o9. Volksopstand tegen 
Japanse bezetting 90 jaar 
geleden. 
90 w. Demonstratie in 
Pagodapark. 
Sj'og. Internationale vrou
wendag 100 jaar. 
35 w. Vrouw met kind, dan
seressen en duiven. 
85'09. Postzegeltentoon
stelling IBRA 2009 (Essen), 
overdrukken zeppelinzegels. 
Velletje met 20 op 40, 40 op 
80,109 op 120,168 op 240 w. 
Verschillende zeppelins. 
ig6'og. Kim Jong II 45 jaar 
in Centraal Comité. 
Velletje met 3,12,120,170 w. 
Partijleider resp. aan schrijf
tafel, in fabriek, in laborato
rium, in grootkeuken. 
206'o9. Wereldpostvereni
ging UPU* 135 jaar. 
50 W. Embleem organisatie 
met trein, schip, vliegtuig, 
brieven en wereldkaart. 
io8'og. Innovatie in alle 
sectoren. 
12 w. Arbeider met mobilo
foon. 
ig'og. Vissen. 
15, 60,140,160 w. Resp. 
Theragra chalcogramma, 
Cyprinus carpio, Euthynnus 
pelamis, Mugil cephalus. 
Ook postzegelboekje met de 
vier zegels. 

2g'og. Vriendschap met 
Chinese Volksrepubliek en 
60 jaar diplomatieke betrek
kingen. 
Velletje met tweemaal 60 w.; 
velletje met tweemaal 5o w. 
Resp. tweemaal drie zegels 
op zegel; tweemaal vijf zegels 
op zegel. 



i i-og-'og. Postzegeltentoon
stelling BirdPex 6 (Antwer
pen). 
12, go, 170 w. Vogels resp. 
Coturnicops exquisitus. Por-
zana pusilla, Porzana fusca. 
In velletje met tweemaal 12, 
tweemaal 90 en eenmaal 
170 w. met sierveld waarop 
uilen. Alle zegels met beeld
merk tentoonstelling. 
22-9-'og. Kim Jong Suk 
(1917-1949). 
Velletje met 90,100 w. Resp. 
portret oorlogsheldin en 
li|fwacht Kim II Sung, met 
soldaten. 
5-io-'o9. Vogels. 
3, 12, 99, 266 w. (samen
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van Patalea 
minor met resp. slak, vis, 
krab, garnaal. Alle zegels met 
pandabeeldmerk WWF. 

zo-io-'og. Reptielen. 
15, 50, i io, 160 w. Resp. Cha-
maeleo jacksonii, Naja naja, 
Caretta caretta, Crocodylus 
niloticus. 
2i-io-'o9. Internationaal 
filatelistisch festival 'Italia 
2009', voetbal. 
Velletje 210 w. Spelmoment 
tijdens wereldkampioen
schap voetbal in 2006. 
Op rand team van wereld
kampioen Italië en spelmo
ment uit wedstrijd Noord-
Korea-Italié. 

KOREA ZUID 
i-i2-'og. Chinees Nieuwjaar, 
jaar van de tijger **. 
250 w. Tijger en ijskristallen. 

1 
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MALEISIË 
26-io-'o9. Kroning sultan 
Muhriz van Negri Sembilan. 
30, 50,1 . - RM. Tweemaal 
portret, portretten van sultan 
Muhriz en echtgenote Aisah 
Rohani. Alle zegels met 
staatswapen deelstaat. 

MAROiaCO 
24-io-'o9. Ingenieursoplei
ding Mohammadia vijftig 
jaar. 
3.25 Dh. Gebouw in Rabat. 
jo-io-'og. Poorten in Ma
rokko. 
7.8oDh. BabMehdia. 
ö-ii-'og. 'Marche Verte' 
(Spaanse Sahara). 
^ » ^ J ^ ' w ^irwwwm'»^»'» 

MARSHALLEILANDEN 
i4-9-'09. Arenden. 
Achtmaal 44 c. (samenhange 
nd). Pithecofaga jefFeryi, 
Aquila rapax, Polemaetus 
bellicosus, Haliaeetus voci-
fer, Haliaeetus leucocepha-
lus, Theratopius ecaudatus, 
Aquila chrysaetos, Harpia 
harpyja. 

: MARSHALL: MARSHALL 
ISLANDS : ISLANDS 
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5-io-'o9. Honden. 
Vijfmaal 44 c. (samenhan
gend) ; velletje met viermaal 
98 c. Resp. beagle en Boston 
terrier, cocker spaniel en 
Chesapeake Bay retriever, 
Alaska malamute en basset, 
coonhound en foxhound; 
Engelse schaapshond, Ierse 
setter, Welsh springer spa
niel, west highland terrier. 
i j- io-'og. Kerstkransen. 
Vijfmaal 44 c. (samenhan
gend) Verschillende kransen: 
kerstkrans, traditionele 
krans, tropische krans, 
koloniale krans, krans met 
chilipepers. 

2-ii-'og. Bedreigde dier
soorten. 
Vel met twaalfmaal 44 c. Gro
te miereneter (Myrmecopha-
ga tridactyla), caracal (Cara
cal caracal), wilde yak (Bos 
grunniens), reuzenpanda 
(Ailuropoda melanoleuca), 
zwartvoetbunzmg (Mustela 
nigipes), zwarte neushoorn 
(Diceros bicornis), gouden 
leeuwaapje (Leontopithecus 
rosalia), Afrikaanse olifant 
(Loxodonta africanus), 
Perzisch damhert (Dama 
dama mesopotamica), ijsbeer 
(Ursus maritimus), ocelot 
(Leopardus pardalis). Gorilla 
(Gorilla gorilla). 
24-ii-'og. Prehistorische 
dieren. 
Vijfmaal 44 c. (samenhan
gend). Mastodont op prairie, 
Eohippus eet boombladeren, 
mammoet in sneeuwstorm, 
sabeltandkat op rots, drin
kende mastodont en jong. 
8-i2-'og. Schelpen. 
Viermaal 44 c. (samen
hangend). Tonna olearum, 
Pecten Jacobeus, Gibbula 
Magus, Argonauto argo. 

MEXICO 
5-io-'og. Universiteit van San 
Louis Potesi, 150 jaar. 
$ 6.50. Gebouw. 
g-io-'og. Wereldpostdag. 
$ 10.50 Envelop met zegel, 
duif en 'papiervliegtuig'. 

i2-io-'og. Stad Chihuahua 
300 jaar geleden gesticht. 
$ 6.50. Kathedraal en stand
beeld ontdekkingsreiziger 
en stichter Antonio Deza y 
Ulloa. 

2-ii-'og. Mexicaanse tradi
ties 'Dag van de doden'. 
Tweemaal $ 6.50 (samenhan
gend). Volkskunst: beeldje 
met vrouw, rad met stoeltjes. 
4-ii-'og. looste geboortedag 
Juan Bosch (1909-2001). 
$ 10.50 Portret oud-president 
en koepel van regeringsge
bouw. 

MICRONESIË 
4-g-'og. Vlinders. 
28, 44, 98 c. $ 1.05; velletje 
met zesmaal 75 c. Resp. He-
bomoia glaucippe, Talicada 
nyseus, Chilades pandava, 
Kaniska canace; Idea iasonia, 
Papilio memnon, Papilio 
polynestor, Graphium 
agamemnon, Mycalesis pat-
nia, Artrophaneura jophon 
jophon. 
4-g-'og. Vissen, 
22, 28, 61, 78 c , $ 1.24, 2.30; 
velletje met viermaal 94 c. 
Resp. Acanthurus leucoster-
non, Premnas biaculeatus, 
Centropyge loriculus, Tha-
lassoma lunare, Pygoplites 
diacanthus, Nemateleotris 
magnifica; Balistoides con-
spicillum, Anthias squami-
pinnis, Nemateleoris decora, 
Paracanthurus hepatus. 
4-9-'og. Dolfijnen. 
22, 88, 95 c., $2 .80; velletje 
met zesmaal 75 c. Resp. 
Tursiopa aduncus, Sousa chi-
nensis chinensis, Lissodel-
phis peronii, Lossodelphis 
borealis; Tursiops truncatus, 
Sotalia guianensis, Sotalia 
fluviatilis, Delphinus delphis, 
Delphinus capensis, Sousa 
chinensis. 

splendidus. Alle zegels met 
pandabeeldmerk WWF. 

MONTSERRAT 
25-g-'og. Dieren van het 
regenwoud. 
Velletje met $ i . io, 2.25, 
2.50, 2.75; blok met S 5.-. 
Resp.Iguana iguana (groene 
leguaan), Diploglossus 
montserrati (hagedis), 
Alsophis antillensis manselli 
(slang), Dasyprocta leporina 
(agouti); Sturnira thomasi 
vulcanensis (vleermuis). 

30-io- 'og. Bomen van het 
regenwoud. 
$ i . io, 2.25, 2.50, 2.75, 5.-. 
Resp. Tamarindus indica, 
Cocos nucifera, Artocarpus 
altilis, Crescentia cujete, 
Cordia sebestena L. 
27-ii-'og. Dolfijnen. 
Velletje met viermaal $ 3.55; 
blok $ 7.-. Resp. Delphinus 
delphis, Tursiops truncatus, 
Stenella attenuata, Stenella 
longirostris; Grampus 
griseus. 

4-i2-'og. 100 jaar Britse mari
neluchtvaartdienst. 
Velletje met $ 0.70, i . io, 
2.25,2.50, 2.75, 5.-. Vlieg
dekschepen resp. HMS Royal 
Ark II, HMS Furious, HMS 
Argus, HMS Illustrious, 
HMS Ark Royal IV, HMS 
Invincible. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
26-io-'og. Jeugdzorg. 
59+26,110+45,168+75, 
285+125 c. Afbeeldingen in 
kader Internationaal jaar van 
de Astronomie resp. oude man 
met kind en maan, kinderen 
en telescoop met sterren, kin
deren kijken naar ruimteveer, 
mensen op de maan. 

4-g-'og. Zeeschelpen. 
22, 79 c , $ 1.39,1.56. velletje 
met zesmaal 75 c. Resp. 
Clea nigericans, Achatina 
fiilica Pamacea canaliculata, 
Cyclophorous diplochilcus; 
Thais bitubercularis. Conus 
caracteristicus, Amphidro-
mus glaucolarynx, Anadara 
pillula, Cyprea erronea pyri-
formis, Thais aculeata. 
Nov. 20og. WWF*, manda-
rijnvis. 
26, 35, 44, 98 c. (samen
hangend). Verschillende af
beeldingen van Synchiropus 

NEPAL 
8-io-'og. Federale republiek 
Nepal. 
2.- R. Contouren landkaart, 
bergen en vlag. 

S-io-'og. Vlinders. 
Vel met zestienmaal 10.-
Verschillende vlinders. 

R. 

NIEUW-CALEDONIÉ 
6-ii-'og. 'Blockhaus' van 
Canala. 
120 F. Stenen legerbastion 
uit 1882 met huizen en palm
bomen. 
ö-ii-'og. Zeevaartmuseum in 
Noumea tien jaar. 
75. 75 F- (samenhangend). 
Gebouw en schepen, 
landkaart met navigatie-in-
strument en archeologische 
vondsten. 
6-ii-'og. Rivier 'La Tontouta' . 
Tweemaal 110 F. (samen
hangend met tussenstrook) 
Tweemaal landschap met 
rivier en op tussenstrook 
bloem (Xanthostemon 
longipes). 
ö-ii'og. Vrolijk kerstfeest, 
i io F. Kerstman en rendier 
met gitaren. 

6-ii'og. Westelijk kustge
bied op werelderfgoed lijst 
Unesco*'. 
110 F. Kustbeeld met zee-
koeien (Dugong dugong) 
met Unesco-beeldmerk. 

6-ii-'og. Joemy. 
75 F. Mascotte voor Spelen 
van de Pacific in 2011. 

NIUE 
i4-g-'og. Frankeerzegels. 
Aanvulling melding 11/751. 
Velletje met 10, 20, 30, 50 c , 
$ I.-, 1.20; velletje met $ 1.40, 
1.70, 2.-, 3.-, 5.-. 
Resp. kokospalm, zons
ondergang met bootjes, 
bultrugwalvis (Megaptera 
novaeanghae), regenboog 
boven oerwoud, strand bij 
Hio, rotsen aan kust bij 
Talava; waterpoelen bij Limu, 
kalksteengrotten, snorke
laars, panoramisch beeld van 
kustlijn met palmbomen, 
grotten van Liku. Alle zegels 
met beeldmerk toeristenbu
reau Niue. 

25-ii-'og. Kerst. 
30, 80 c , $ 1.20,1.40. 
Glas-in-loodramen uit resp. 
Ekalesia Millenniumhal met 
man in toegewijde houding, 
Lakepa Ekalesia-kerk met 
duif en olijftak, Lakepa 
Ekalesia-kerk met wijnglas 
en stukjes brood, Ekalesia 
Millenniumhal met man in 
toegewijde houding. Ook vel
letje met de vier zegels. 
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OEZBEKISTAN 
gio'og. Architectuur langs 
de zijderoute. 
350, 750 (S); blok 1.250 (S). 
Resp. Moskee in Khiva, 
mausoleum in Samarkand, 
moskee in Samarkand met 
op rand kaart met route en 
kamelen. 

^ ^ ^ * 
^

PAKISTAN 
iS'og. Fonds voor vluchte
lingen in Swatvallei. 
5. R. Eerste minister Gillani 
met kind in vluchtelingen
kamp. Acht zegels in vel
letje met zestien siervelden 
waarop beelden van vluch
telingenkamp. Verkoopprijs 
velletje 100. R. 
ii8'og. Week van de min
derheden. 
5. R. Gebouwen van diverse 
godsdiensten. 
i48'o9. Onafhankelijk
heidsdag. 
Mannen in woestijn met 
schoolbord en vlag. 
i58'09. Soefiheilige Hazrat 
Musa Praak Shaheed. 
5 R. Graftombe. 
löS'og. Gezamenlijk naar 
Vrede. 
5. R. Vredesduif. 

iio'og. Volksrepubliek 
China zestig jaar. 
5. R. Chinese vlag en landkaart. 

loio'og. Pakistan poliovrij. 
Tweemaal 5. R. Portret 
Aseefa Bhutto Zardari, doch
ter vermoorde oudpremier, 

= met moeder en kind. Zegels 
~ met identieke afbeeldingen 
•^ zijn gedrukt met Engelse of 
— Urdutekst. 

E POLJOJ=REE WWISTAN 

PALAU 
gii'og. WWF*, koraalduivel. 
Viermaal 53 c. (samenhan
gend). Verschillende afbeel
dingen van Pterois volitans. 
Alle zegels met pandabeeld
merk WWF. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
4ii'09. Traditionele kano's. 
85 t., 3., 3.70, 6. K.; velletje 
met 85 t., 3., 3.70, 6. K.; 
blok 10. K. Resp. open 
zeekano, gewone zeilkano, 
tweemaster handelskano, 
vlerkprauw; viskano, stam
menkano, viskano, reizigers
kano; wedstrijdkano. 

2i2'o9. Traditionele 
dansen. 
I., 3., 4.65, 6.30 K.; velletje 
met I., 3., 4.65, 6.30 K.; 
blok 10. K. Verschillende 
dansen. 
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PERU 
256'o9. 20oste geboorte
dag Louis Braille (i8og
1852). 
Tweemaal 2.50 S. (samen
hangend). Portret, brail
letekst. 
27'og. Wereldrabiësdag. 
5.50 S. Hond met embleem 
gelegenheid. 
37'og. Peruviaanse cul
turen. 
Tweemaal 2. S. Kaart van 
Chimurijk met voorwerpen 
van metaal en textiel, kaart 
van Huaririjk met voorwer
pen van keramiek en textiel. 

87'09. looste geboortedag 
Ciro Alegria (i9ogig67). 
2.50 S. Portret van schrijver 
en pohticus. 
io7'o9. Archeologie. 
7.50 S. Ruines bij Cajamarca. 
i77'og. Rivieren en meren. 
Tweemaal 2.50 S. Amazone
rivier, boot op Titicacameer. 
2i7 'o9. Filatelistenassoci
atie zestig jaar. 
2. S. Delen van verschillende 
Peruaanse zegels met beeld
merk gelegenheid. 

38'og. Peruaanse gastro
nomie. 
Velletje met vijfmaal 3. S. 
'Tacacho con cecina' 
(gestampte gekookte ba

naan met vlees en worst), 
'Ocopa'tgekookte eieren 
met aardappelen en saus), 
'Cevice de conchas negras' 
(gemarineerde vis met mos
selen), 'Picante de papa con 
coy frito' (pikante aardappe
len met gebakken varkens
vlees), 'Frejoles con cabrito' 
(gebakken geit met bonen). 
Op rand kookpan. 
68'o9. Incapad van Qha
pac Nan. 
Velletje met 6., 6., 6., 
7.50 S. Resp. Q'eswachaka
brug over rivier Apurimac, 
man op trappen, trappen
sector, ruines van Huarau
tambo. 
io8'o9. Handelsovereen
komst met China. 
7.50 S. Peruaanse president 
Alan Garcia en Chinese pre
sident Hu Jintao schudden 
handen. 
ig8'og. Exportproducten. 
Tweemaal 2.50 S. Resp. Ca
via (Cavia porcellus), koffie. 

268'o9. Prehistorische 
fossielen. 
Blok 7. S. Baguatherium 
jauregui. 
3i8'og. Weekdieren. 
Velletje met viermaal 6.50 S. 
Verschillende slakken. 
i2io'o9.160 Jaar Chinese 
immigranten in Peru. 
8.50 S. Chinese draken en 
zon. 

i3io'og. Nationaal Antro
pologisch Museum. 
5.50 s. Museumgebouw. 

POLYNESIË 
5ii'og. 'Het jonge meisje 
van BoraBora'. 
500 F. Zegelopzegel Yvert 
203 (1955) met meisje in 
klederdracht. 

ST. KITTS 
(ST. CHRISTOFFEL) 
jg'og. Prinses Diana (1961

1997)
Velletje met viermaal $ 2.. 
Verschillende afbeeldingen 
prinses in avondkleding. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
4ii'o9. IJsgang blokkeert 
haven van St. Pierre. 

Velletje met viermaal € 0.56. 
IJsschotsen en schepen. 
Schip in ijs en mensen met 
rund, ijsschotsen en schip, 
haven met schepen in het ijs. 
Op rand ijsschotsen, man, 
poststempel en huizen. 

25ii'og. Kerst. 
€ 0.56. Geboortescène met 
kerstboom, kinderen en 
cadeautjes. 

ST. VINCENT 
i8'og. Zeevogels. 
$ 1.20,1.80, 3., 5.; velletje 
met viermaal $ 2.50; velletje 
met tweemaal $ 3.. Resp. 
Calidris fuscicollis, Egretta 
tricolor, Sula dactylatra, Sula 
sula; Pelecanus occidentalis, 
Ardea herodias, Egretta 
thula, Podilymbus podiceps; 
Larus delawarensis, Limno
dromus griseus. 

i8'og. Internationale post
zegeltentoonstelling Phila
korea, behoud poolgebieden 
en gletsjers***. 
Velletje met viermaal $ 3.; 
blok $ 6.. Verschillende 
afbeeldingen van pinguïns. 
iSg'og. Postzegeltentoon
stelling StampExpo 400, 400 
jaar New York. 
Velletje met viermaal $ 2.50. 
Cartograaf en ontdekkings
reiziger Samuel de Cham
plain (15701635), uitvinder 
stoomboot Robert Fulton 
(17651815), zeevaarder en 
poolonderzoeker Henry 
Hudson (15651611), zegel
opzegel Yvert 165 (1909). 

SURINAME 
2iio'o9. Schaken. 
SR$ o.io, 0.20, 0.30, 0.40, 
0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 
1., i . io, 1.20,1.30,1.40, 
1.50,1.60,1.70,1.80, i.go, 
2., 2.10, 2.20, 2.50, 3., 
4.50, 4.80, 4.90, 5.. (zegels 
vormen deel van schaakbord 
met 64 velden). Stelling uit 
schaakpartij tussen Botwin
nik (Rusland) en Keres 
(Estland) in 1948. 

■ ï 
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4ii'o9. Bedreigde prima
ten. 
SR$ I., 1.50, 2., 2.50, 3., 
5. 7., 8., 9.. Apen resp. 
Aotus Trivirgatus, Alouatta 
Palliata, Cacajoao Calvus, La

gothrix Lagotricha, Pithecia 
Pithecia, Callithrix Mauesi, 
Alouatta Seniculus, Gorilla, 
Cercopithecus Diana. 

TAIWAN 
ii2'o9. Chinees Nieuwjaar, 
jaar van de tijger**. 
NT$3 50,13.; blok NT$ 12.

Driemal verschillende 
tijgerkop 

gi2'og. Anticorruptie 
campagne. 
NT$ 5., 25.. Tweemaal 
wereldbol met kaart Aziè in 
verschillende kleuren. 
20i'io. Bloemen, III. 
NT$7., 15., 20., 34.. 
Resp. Michelia champensis, 
Duranta repens cv. Lass, 
Ixora chmensis, Lagerstoe
mia speciosa. 

THAILAND 
48'o9. Frankeerzegel. 
3. B. Portret koning Bhu
mibol. 

TUNESIË 
25io'og. Verkiezingen. 
250 m. Stembus en envelop
pen. 

7ii 'og. 22ste verjaardag 
'verandering' (verklaring 
7ii ' i987). 
390 m. Mensen in kring en 
getal 22. 

TURKMENISTAN 
iö'og. Architectuur. 
'S ' (ongeperforeerd), 'D' . 
Tweemaal gebouw. 

27'og. Fauna. 
'G', 'A', 'O' , 'G', 'S ' , 'T', 'D' 
(samenhangend). Resp. 
pelikaan, luipaarden, reiger, 
lynx, hert, patrijs, steenbok. 

27'og. Zoogdieren. 
'G', 'K', 'D' (samenhan



gend). Resp. steenbok, 
gazelle, gazelle. 
lyS'op. Vijftien jaar neu
traliteit. 
Velletje met viermaal 
5.000 m. (Turkmeense tekst). 
Presidenten, president achter 
tafel, president, vlaggen. Ook 
velletje met Engelse tekst. 
2j-8-'og. Ideologisch boek 
'Ruhnama' in de kosmos. 
Velletje met tweemaal 
5.000 m. Lancering raket, 
boek van oudleider Sapar 
MuratNiyazar. 

URUGUAY 
23io'o9. Upaep*, traditio
nele spellen. 
$ 12, 37. 'LaTaba' (bikkel
spel) resp. hand met klompje 
hard materiaal, spelende 
mensen. 
öii'og. Museum Gouverne
mentshuis. 
$ 12 (met sierveld). Gebouw 
met op sierveld presidentiële 
sjerp. 
i7ii'09. Kerst. 
$ 12. Schilderij 'Geboorte' 
van Edgardo Ribeiro (1921). 

^,.^^''*"''%. 
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igii'og. Frankeerzegels, 
exportproducten. 

$ 10; 25. Resp. tomaten en 
komkommers; druiven, 
avocado's, appelen, bananen 
en citrusfruit. 
24ii'o9. Vijftig jaar ontwik
kelingsbank BID*. 
$ 37. Ook, globe met kaart 
ZuidAmerika en beeldmerk 
bank. 

VANUATU 
25ii'09. WWF*, vogels. 
26, 35, 44, 98 vt. Vier ver
schillende afbeeldingen van 
Esacus gignateus. Alle zegels 
met pandabeeldmerk WWR 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
263'o9. Centrum voor 
strategische studies en 
onderzoek, i., 1.50, 2., 
4. Dh. Resp. boeken en 
tijdschriften, bibliotheek met 
computer, mediazaal met 
monitoren, gebouw. Ook vel
letje met de vier zegels. 
i7'09. Ontdekking bescha
ving van UmmAlNar 50 jaar 
geleden. 
I., 1.50, 4. Dh. Driemaal 
ronde graftombe. 

VERENIGDE NATIES 
52'io. Serie 'munten en 
vlaggen lidstaten', IV. 
Drie velletjes met achtmaal 
US$ 0.44; Zw.Fr. 0.85; 
€ 0.65. Vlagen munt van 
resp. Bahamas, Jamaica, 
Panama, Guatemala, Hon
duras, Koeweit, St. Lucia, 
Jemen; Equatoriaal Guinee, 
Laos, Argentinië, Marokko, 
Seychellen, Mauritanië, Su
dan, Brunei; Roemenie, Slo
venië, WitRusland, Malta, 
Azerbeidzjan, Bangladesh, 
Swaziland, Jordanië. 

WALLIS EN FUTUNA 
io8'o9. 'Pétanque'. 
105 F. Pétanquespeler met 
bal. 

30io'o9. Monseigneur 
Michel Darmancier. 
500 F. Wapenschild van voor
malig bisschop van Wallis en 
Futuna. 

i2ii'o9. Tradities. 
115 F. Man maakt Kavadrank. 

ZUIDGEORGIË 
EN ZUIDELIJKE 
SANDWICHEILANDEN 
9ii'09. Koralen. 
55, 65, 90 p., £ i.io. Resp. 
Thouarella sp., Paragorgia sp., 
Stylaster sp., Thouarella sp. 

23i2'o9.100 jaar postkan
toor. 
65, 65, 90, 90 p. (per paar 
samenhangend). Resp. eerste 
postschip SS Chalote, oude 
posthut met mannen en roei
boot, postkantoor in 200g, 
schip MS Pharos SG. 

ZUIDPOOLGEBIED 
BRITS 
6ii'og. Klimaatverande
ring. 
Vellet|e met viermaal £1.10. 
Verschillende afbeeldingen 
van gevolgen klimaatver
andering op ijskap van 
Zuidpool. Op rand kaart van 
deel Zuidpool. 
óii'og. WWF*, krabbenrob. 

British Anlarclic Tmilory dS 
«  * _ ER 

£1.50 

27, 65 p., £ i.io, 1.50 (sa
menhangend) .Verschillende 
afbeeldingen van Lobodon 
carcinophaga. Alle zegels 
met pandabeeldmerk WWF. 

óii'og. Vijftig jaar Antarc
tisch Verdrag. 
27. V. 55. 55.65. 65 p(per 
waarde samenhangend). 
Resp. zeerob, walvis, storm
vogel, pinguïn, inktvis, kwal. 

*: Gebruikte afkortingen: 
BID Banco Interameri

cano de DesaroUo. 
Unesco United Nations 

Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espafia y 
Portugal 

UPU Universele Post Unie 
WWF World Wildhfe Fund 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): i52'io tot 22'ii 
Jaar van de tijger. 

*** Ongeveer veertig landen 
hebben dit jaar postzegels 
uitgegeven met het thema 
'Behoud de poolgebieden en 
gletsjers'. De invulling van 
het thema is vrij, maar alle 
zegels dragen het beeldmerk 
met ijskristal. 

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 (of van een 
fotokopie daarvan). Op een 
andere wijze kan het niet, 
omdat er een getekende 
machtiging nodig is om het 
verschuldigde bedrag van uw 
bank of girorekening af te 

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

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

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

AHENTIE! 

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

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

■■■■■IL 
■■■■■■■■II 

Bi 

!■! 
■■Il ■■■ (■!■■■■ ■■■■■■ 

IB 
10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

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

Naam: zijn/haar eigen bankof gironummer. 

Straat en nummer: 

PC+Plaats: 
(handtekening) 

Telefoon: 
Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 

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

Ten name van: verschijnen van 'Filatelie'. 
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BIJZONDERE 
VROUWEN 

Het is WDpolitica Neelie 
Kroes gelukt om com
missaris van de Europese 
Commissie te blijven. 
Ze moest weliswaar 
genoegen nemen met de 
Digitale Agenda, maar 
onze eigen 'IJzeren Dame' 
zag dat niet als een de
gradatie. Bovendien heeft 
ze enige ervaring op het 
gebied van telecommu
nicatie, dat in haar porte
feuille zit. Ze was immers 
eerder als staatssecretaris 
verantwoordelijk voor de 
PTT. Ze bleek een groot 
voorstander van de ver
huizing van de Centrale 
Directie van de PTT van 
Den Haag naar Gronin
gen. Later als minister 
van Verkeer en Waterstaat 
behoorde de verzelfstan
diging van het staats
bedrijfder PTT tot haar 
kerntaken. Ze liet toen 
al zien dat er met haar 
niet te spotten viel, maar 
tegen de koningin kon 
ze niet op. Toen Neelie 

Kroes bij het naderen van 
de zestigste verjaardag 
van koningin Beatrix had 
aangekondigd, dat er een 
verjaardagspostzegel zou 
komen, bleek de vorstin 
daaraan geen behoefte te 
hebben. In plaats daarvan 
verscheen in ig88 een 
serie postzegels gewijd 
aan moderne kunst. JVlet 
haar staat van dienst zou 
Kroes zelf in aanmer
king komen voor een 
postzegel, maar of dat er 
ooit van komt is nog de 
vraag. Nederland is tot nu 
toe niet zo scheutig met 
portretzegels en al hele
maal niet als het vrouwen 
betreft. 

Integer 
In andere landen ligt 
dat anders. Bijvoorbeeld 
Duitsland heeft jarenlang 
een permanente serie 
postzegels gehad met als 
onderwerp vrouwen van 
verdienste. Tussen 1986 
en 2003 verschenen een 
kleine veertig postzegels 
gewijd aan uiteenlopende 
vrouwen als de actrices/ 

zangeressen Mariene 
Dietrich (i) en Hildegard 
Kneff (2), de schrijfsters 
Marieluise Fleisser (3) en 
Bertha von Suttner; en de 
schilderes van bloe
men en insecten Maria 
Sibylla Merian. Daarnaast 
werden tal van andere 
vrouwen in de loop der 
jaren met een postzegel 
geëerd, zoals onlangs 
Marion Dönhoff (4). Deze 
invloedrijke vrouw trad 
in 1946 toe tot de redactie 
van het liberale weekblad 
Die Zeit, negen jaar later 
werd ze plaatsvervangend 
hoofdredacteur om ver
volgens in 1968 hoofd
redacteur te worden. In 
1972 verwisselde ze die 
functie voor die van uitge
ver, wat ze tot haar dood 
in 2002 bleef 
De integere Dönhoff, die 
in 1933 ervoor koos om 
Duitsland te verlaten, 
genoot zoveel aanzien, 
dat ze eind jaren zeventig 
door menigeen gezien 
werd als de ideale kandi
daat voor het president
schap van de Bondsrepu

bliek. Ze bedankte echter 
voor de eer. 

Verjonging 
De Britse Royal Mail gaf 
in 2008 een serie van acht 
zegels uit gewijd aan bij
zondere vrouwen. Onder 
hen was Elizabeth Garret 
Anderson (5) die in 1908 
de eerste vrouwelijke bur
gemeester in het Verenigd 
Koninkrijk werd. Ze was 
ook buiten de politiek bij
zonder actief Anderson 
was de eerste Britse vrouw 
die de medicijnenstudie 
met succes afrondde en 
het Elizabeth Garrett 
Anderson ziekenhuis voor 
Vrouwen oprichtte. Een 
andere vrouw die in de 
serie voorkwam was de 
strijdbare Barbara Castle 
(6), een socialistische 
politica die in de jaren 
zestig minister werd. 
Dankzij haar inspan
ningen zouden vrouwen 
het recht krijgen op 
gelijke betaling in gelijke 
functies. Tegen de partij
discipline in wilde ze de 
machtvan de bevriende 

vakbonden verminderen, 
wat haar bij partijgenoten 
niet geliefd maakte. Haar 
grote tegenstander was de 
latere ministerpresident 
James Callaghan. Toen 
hij eenmaal zijn kabinet 
mocht samenstellen 
schoof hij Casüe meteen 
terzijde met de medede
ling, dat het tijd was 
voor verjonging. In haar 
memoires schreef Casüe 
dat ze er levenslang spijt 
van had, dat ze toen niet 
meteen had opgemerkt: 
"Dan zou ik maar met 
jezelf beginnen". Ironisch 
genoeg zou de opvol
ger van Callaghan, de 
roemruchte 'iron maiden' 
Margaret Thatcher, er niet 
voor terugdeinzen om de 
macht van de vakbonden 
met alle middelen te bre
ken. Had Casde haar zin 
gekregen, dan zouden de 
vakbonden waarschijnlijk 
beter afzijn geweest. 
Ook in 2009 wijdde de 
Royal Mail twee zegels 
aan prominente vrouwen. 
In de serie belangrijke 
Britten werden weliswaar 
acht mannen geëerd, 
maar ook de voorvecht
ster voor vrouwenrechten 
Mary Wollstonecraft (7). 
In 1759 verscheen haar 
boek A Vindication of the 
Rights of Women, waarin 
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ze onder andere ageerde 
tegen al die mannen die 
vonden dat vrouwen geen 
schoUng behoefden. Ze 
hoefden immers toch al
leen maar het huishouden 
te doen. Zij zou elf dagen 
na de geboorte van haar 
dochter Mary sterven, 
die later de beroemde 
roman over het monster 
Frankenstein schreef. 
De andere vrouw in de 
Britse postzegelserie van 
20og is Judy Fryd (8) die 
geconfronteerd werd met 
het gebrek aan goed on
derwijs voor haar dochter 
met leerproblemen. Ze 
besloot om het heft in 
eigen hand te nemen en 
richtte IVlencap op, de 
organisatie voor ouders 
met een geestelijk gehan
dicapt kind. Onder haar 
bezielende leiding wist de 
organisatie een omslag 
tot stand te brengen in het 
denken over bijzondere 
vormen van onderwijs. 

Filmsterren 
De Verenigde Staten eren 
met de regelmaat van 
de klok hun bijzondere 
vrouwen. In 2008 werd 
Bette Davis opgenomen 
in de serie Hollywood 
Legenden. Davis stond 
bekend om haar pittige 
uitspraken, maar ze was 

toch vooral een groot 
actrice. Ze was de eerste 
vrouw die tien keer werd 
genomineerd voor een 
Oscar. Toen de regisseur 
Cecil B. De Mille werd 
gevraagd om een definitie 
te geven van het woord 
"filmster", antwoordde 
hij "Bette Davis" (9). In 
de postzegelserie zijn 
inmiddels ook HoUy-
woodsterren als Lucille 
Ball, Audrey Hepburn, 
Marilyn Monroe en Grace 
Kelly opgenomen. De 
laatste zou dit jaar tachtig 
zijn geworden als ze niet 
in 1982 was verongelukt. 
In Monaco leeft de herin
nering aan de geliefde 
vorstin voort. In de jaren 
zestig werd de inmid
dels tot prinses Gracia 
geworden Grace gevraagd 
voor een comeback op het 
witte doek, maar tot haar 
grote verdriet stemde haar 
echtgenoot prins Rainier 
daar niet mee in. De 
speciale herdenkingsze
gel voor prinses Gracia's 
tachtigste geboortedag 
laat haar zien tijdens de 
Oscaruitreiking van 1954 
(10). Ze kreeg de hoge 
filmonderscheiding voor 
haar rol in The Country 
Girl. Minder bekend in 
ons land is de Deense 
actrice Bodil Kjer (11), die 

Denemarken de eretitel 
First Lady van het Deense 
theater kreeg. Kjer schit
terde in de film Babette's 
Feast over verborgen 
verlangens. Deze film ver
wierf een cultstatus tot ver 
over de Deense grenzen. 

Telegraaf 
Een beroemdheid van an
dere orde is Juliette Dodu 
(12) die op het telegraaf-
kantoor van Pithiviers 
de vijandelijke berichten 
van de Duitsers wist te 
onderscheppen. Daarmee 
konden de levens van 
40.000 Franse soldaten 
in 1870 gered worden. Ze 
werd zelf echter gearres
teerd door de Duitsers, ter 
dood veroordeeld, maar 
kon na de wapenstil
stand bevrijd worden. De 
heldin van de oorlog van 
1870 werd beloond met 
hoogste onderscheiding 
van Frankrijk, het Legion 
d'Honneur. Onlangs 
kreeg ze een eigen Franse 
postzegel. 

Sporttalenten 
Bij al deze bijzondere 
vrouwen vraagje je af of 
er in Nederland de laatste 
tijd dan helemaal geen 
postzegels gewijd zijn aan 
onze eigen vrouwelijke 
helden. Toevallig versche

nen er vorig jaar twee ze
gels, waarop vrouwen met 
naam werden genoemd. 
Drie vrouwelijke sporters 
zijn afgebeeld op zegels 
gewijd aan Nederlandse 
sporttalenten. 
Ervaren topsporters 
treden op als mentor van 
topsporters in spe. Lobke 
Berkhout is een van die 
mentoren (13). Deze 
zeilster won een zilveren 
medaille in Beijing en 
werd vier keer wereld
kampioen in de 470-klas-
se. Berkhout is mentor 
van de judoca Mareen 
Groefsema, die in Londen 
een Olympische me
daille hoopt te halen. Een 
ander afgebeeld talent is 
rolstoeltennisster Aniek 
van Koot (14), die ook 
graag naar Londen zou 
willen. Haar mentor is 
Marko Koers, de atleet die 
negenvoudig Nederlands 
kampioen is op de 1000 
meter hardlopen. 

Nederlandse vrouwen van 
verdienste 
Ik begon deze aflevering 
van Thematisch Panora
ma met Neelie Kroes die 
misschien ooit nog eens 
op een Nederlandse post
zegel wordt afgebeeld. 
Eerlijk gezegd vind ik het 
hoog tijd voor een mooie 

serie verdienstelijke 
Nederlandse vrouwen en 
dan niet zo'n fantasieloze 
set persoonlijke zegels, 
waarin Mies Bouwman 
en Annie M.G. Schmidt, 
respectievelijk onze 
'koningin van de televisie' 
en de ongekroonde 'ko
ningin van Nederland', al 
zijn vertegenwoordigd. 
Maar fraai verzorgde ze
gels zoals de Duitse post 
uitgaf voor de Zweedse 
kinderboeken schrijfster 
Astrid Lindgren (14). Wie 
er nog meer op een zegel 
moeten komen? 
Wat dacht u van onze 
adete Fanny Blankers-
Koen (15), minister 
Marga Klompé, spionne 
Mata Hari (16), heldin van 
Haarlem Kenau Simons
dochter Hasselaer, verzet-
strijdster Hannie Schaft 
(17), dichteres Henriette 
Roland Holst en Jacoba 
van Beieren, de laatste 
gravin van Holland, om er 
maar een paar te noemen? 
Sommige van hen werden 
wel al op buitenlandse 
zegels en stempels afge
beeld, maar wachten nog 
op een plek in de Neder
landse eregalerij. Je zou 
bijna zeggen: "Het moet 
niet gekker worden!" 
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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 YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN; KAUFMÄNNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODERNAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 

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

Oost-Europa + alle motieven + raritei 
ten: Filateliebeurs Loosdrecht. Pzh. 
R. Wiktor. Telefoon 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13, 6135 CS, Sittard. 
Telefoon 046-4512751. 
E-mail rnhert-wiktor(g)home.nl 

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

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

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

Nederland frankeergeldig euro 
zonder gom 0,29 - 0,34 - 0,39 - 0,44 
50%. C. Cruyssen. 
Telefoon 06-25162155. 

Br. Commonwealth (1937-2009) free 
pricelist for more than 20000 postfris 
offers. L.B.Pedersen, Kirkevaenget 

317, 8310 Tranbjerg, Denmark. 
www.l.RP-stamps.dk 

Z.g.a.n. stereomicroscoop met ingeb. 
Verl. 20-40xvergr. In houten koffer 
met slot. Prijs n.o.t.k. E.G.F. Habers. 
Telefoon 0543-514930. 

Ned. kindbedankkaart, FDC's, fran
keergeldig (00k gevr.), pb, maxikrt., 
pf, gest. J. Laman Trip. 
Telefoon 0499-474163. 

Republiek Indonesië voor al uw 
manco's, postfris en nieuwtjes. 
Beperkte voorraad gestempeld/FDC's/ 
vellen en A-nrs. Info en prijslijsten: 
mennosnoek(g)hetnet.nl Telefoon 
06-14511744 of 0228-318267. Per 
post: M.Snoek, Verlaat 27,1601JW 
Enkhuizen. 

GEVRAAGD 

Grote collecties en partijen van de 
gehele wereld. Contante betaling. D. 
van der Toorn. Telefoon 070-3388427 
ofo6-5iii8436. Bezoek aan huis. 
Geen object te groot. 

Goede collecties en verzamelin
gen tegen contante hoge prijzen. 
M.E.v.Bakel. Telefoon 06-24480382. 

Gevraagd voor fil. brief met stempel 
DEB118 TEXEL brief met geperf 
zegel N.B.V. van Texel 1922-1945. 

F. Leijnse. Telefoon 0527-612658. 

Roodfrankeringen in grote partij of 
verzameling. Rolf Folkerts. 
Telefoon 0478-583337. 

Dringend te koop gevraagd postze
gelverzamelingen en munten. Be
zoek aan huis mogelijk. Bredenhof 
Telefoon 010-4826725. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de vereniging 
voor alle verzamelaars van Engeland 
en gebieden. Maak eens kennis, bel 
070-3860232, zieyyvyvy.sgbritannia. 
nl Blad, meetings, 4 grote veilingen, 
boekjes en veel verzamelplezier. 
Join the club, see you! 

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

De Filatelistenvereniging Zuidelijk 
Afrika bestaat reeds ruim 20 jaar. 
Maak eens kennis met ons, 5 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(g)planet.nl 

Contactgroep Frankrijk Verzame
laars (CFV), brieven en postzegels 

van Frankrijk en voorm. Franse Kol., 
eigen blad, veilingen, rondz., 
4 bijeenkomsten p.j. in De Bilt. Contr. 
19 euro. Info: Pietjan Zwaag. 
Telefoon 020-6277894. 
E-mail: p.zwaag(^hccnet.nl 

Postzegel-, Ansichtkaarten- en Mun-
tenbeurs zaterdag 30 januari NVPV 
afd. Bodegraven 9.30 -16.30 uur in 
Rijngaarde i, Dronenwijk, Bodegra
ven. Semihandelaren aanwezig en 
ruiltafels. Semihandelaren in post
zegels, munten en ansichtkaarten 
kunnen nog huren, 5 euro per tafel 
van 120 - 8-. D. Verwoerd. 
Telefoon 06-53260579. 

Zend mij 200-300 zegels buitenland, 
zelfde aantal kwaliteit retour. G. 
Damen, Boutensstraat 8, 4942 DN, 
Raamsdonksveer. 

Ruilen 250 zegels W.Europa 
zelfde aantal retour. J.v.Meeteren, 
Pr.Beatrixstraat 68a, 4024 HN, 
Eek en Wiel. 

Zaterdag i mei Nunspeet Grote Ver-
zamelaarsbeurs sporthal "de Brake", 
Oosteinderweg 19 van 10.00 tot 16.00 
uur. Inl. telefoon 0341-256163. 

Op 6 februari 2010 is er weer de Post-
zegelbeurs te Nijverdal, Constantijn-
straat 7a, van 10.00-16.00 uur. Inl. 
en reservering P. van Os. 
Telefoon 06-24109133. 
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Nu te koop: de cd-rom 'Filatelie 
Jaargang 2008'. Alle elf edities uit de 

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

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

voor Philatelie in Dordrecht, onder vermelding van 'Jaargang 200S op 
cd-rom'. Let op: vermeld bij uw overschrijving naar welk adres de cd-rom 

moet worden gezonden. Met de toezending kan enige tijd gemoeid zijn. 
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WIJ HOUDEN DEZE MAAND EEN GROTE BALANS OPRUIMING 
MET KORTINGEN TOT 30% OP VEEL PARTIJEN EN RESTANTEN 

KOM LANGS! 

WIJ VERWACHTE WEER VEEL NIEUWE KILOWAAR O.A. 
CANADA GROOT, MISSIE U.S.A., MISSIE DUITSLAND, 
ZWEDEN GROOT, IJSLAND GROOT, JAPAN GROOT, 

OOSTENRIJK GROOT, FINLAND GROOT. 

t 
-^lAANBIEDINGEN VAN DE MAAND 

GRIEKENLAND^ " ° ^ ^ * ^ M C A ' iï^'Nu2?!^^>^00STENRIJK^U S.A 
GEEN EURO'S ^ NU 85/" ^ ^ 
NU25- - ^ / ^ f - -4 

WIJ ZIJN AANWEZIG OP DÉBEUR^N LOOSDRECHT 
MET ONZE NIEUWE VOORRAAD GESTEMPELD. MOETEN WIJ IETS 

VOOR U MEEBRENGEN, LAAT DIT DAN TIJDIG WETEN. 

w m )m kisiül M \mmÉSiÊ^j^m 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL 1x 5x lOx 

L4/8 16BUWIT 6,40 5,50 5,25 5,00 4,75 
L4/16 32 BLZ WIT 9,90 8,00 7,50 7,00 6,75 
L4/24 48BLZWff 15,20 12,25 11,40 10,70 10,20 
L4/32 64 BLZ WIT 19,60 14,50 13,50 13,20 12,75 
WIHE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PBft 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 

msmimsmmmmmmmM 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,()A' 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BUNCO NU 19,00 

IK ILO^ * BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE U .SA NORAAAAL 165,00 NU 140,00 
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LAND OMbcHRlJV iNu lOü yr ^ i ü u i 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 

ENGELAND 
ENG GEBIEDEN 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 

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 Lö>STIG 
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 LONDEN 
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 
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29,50 
25,00 
55,00 

23,50 
34,00 
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33,50 
29,50 

36,00 
19,50 
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32,50 
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30,00 
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^{Rietdijkü 
Presenteert veiling 395, voorjaar 2010 

De collectie "W. Stomp". 
De grootste, particuliere, collectie brieven en omslagen van de 

Napoleontische Nederlanden ooit in Nederland geveild. 
Werkelijk een unieke veiling! 




