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Goudprijs BV 
Uw goud verkopen? Wij zijn gespecialiseerd in: 

i^iu. 
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M 

■ 
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Baren Sieraden 

124659 
peet« 
12455 # 

24 hour Gold 
24622,53 ^ +39.23 

4 ^ ^ ^ 

Goudprijs BV is onderdeel van 
De Ruiter BV in Klaaswaal. 

Bezoek ook onze showroom. 

24 hour Silver 

379. 
378. 

£** nou 

l'ZW 
Bekijk de actuele koers op www.Goudprijs.nl 

UI) u*> 1 ^ ig 

Price in EüR per kg 
8 9 Ot. 12 l ö 

D«c 1 9 ' 29n 015:2$ NY T I M » 

Price m EUR per kg 

De Ruiter B.V. | Industrieweg 13 | 3286 BW Klaaswaal 
Tel. 0186571366 I info@deruiterbv.nl — 

http://www.Goudprijs.nl
mailto:info@deruiterbv.nl


DUTCH S T A M P 2 0 0 0 

Engeland & 
Engelse Koloniën 

Kavel 70 , SG 132 , 
Cert. Richter 1 9 9 4 , 

Cat £ 9 , 0 0 0 

Kavel 7 3 , SG 135 , 
WM Anker, wit papier. 

Cat. £ 4 , 0 0 0 

Kavel 144 , S G O l O b , 
Opdruk blauw-zwart. 

Cert. RPS 1957, 
Cat. £ 3 , 2 5 0 

Kavel 150 , SG 0 2 5 , 
Cert. BPA 1 9 9 1 , 

Cat. £ 8 , 0 0 0 

Speciaal-veiling 
van exclusieve stukken en rariteiten. 

6 maart 2010 

Kavel 75, SG 137,Cert. Richter 1990, 
Cat. £ 4,500 

Onze veilingcatalogus is ook in te zien en 
te downloaden op onze vernieuwde website. 

www.dutchstamp.nl 

Kavel 193, SG Spec L237, 5 £ Telegraphs, 
Cat. £ 1,000 

Maanderpoort 11 te Ede. 
Tel. 0318-610334 
E-mail 
postzegels@dutchstamp.nl 

71 
Volgende veiling: 24 april 2010 Frankrijk en Koloniën 

http://www.dutchstamp.nl
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VAN I 
POSTZEGH 
/ lU/ÜXU' '^uu/s fSSO 

U heeft een kwalitatief mooie verzameling, kostbare 
postzegels of bijzondere poststukken die u zo gunstig 
mogelijk te gelde wilt maken? U vindt dat uw bezit 
optimale aandacht verdient? De best mogelijke 
presentatie? De hoogst mogelijke opbrengst? 

Dan bevelen wij u graag Van Dieten Postzegelveilingen 
aan. Sedert 1892 zijn u al circa 75.000 tevreden inzenders 
voorgegaan! U krijgt eerlijk én deskundig advies. Uw kost
bare bezit is bij ons in vertrouwde handen! 

Voor onze veil ing 618, die op 7 en 8 juni a.s. za[ plaatsvinden, zijn ons al diverse prachtige en 
waardevolle inzendingen toevert rouwd. Profiteert u ook van onze internationale klantenkring 
(in 49 landen aanwezig). Uw inzending zien wij dan graag tegemoet voor 1 nnei. 

'** f"" 
Capelle aan den I, Inzendingen kunt u doen op onze kantoren in Capelle aan dën IJssel of Enschede. U kunt ook 

met ons een afspraak maken om een (waardevolle-of omvangrijke) inzending bij u thuis op te 
halen. Ü kunt ook alti jd om een vri jbl i jvend advies of afspraak verzoeken, klein of groot. 

Veiling 617 is onze eerste digitale veil ing. Deze vindt plaats op 19 april a.s. U vindt een rijk 
aanbod aan postzegels en vooral poststukken. Het is een reguliere veil ing, echter, ^tekst en 
beeldmateriaal staan alleen op internet. U kunt hiervoor nog inzenden to t 1 april 2010. 

Bel (010) 284 55 60, ofbezoekwww.vandieten.nl . U vindt alle benod igde informatie! 

Het Filatelistisch Team Van Diëten Postzegelveil ingen: 

M.J.A. (Mathieu) Tieroiff 
MT@vanclieten.nl 
Directie, expert, taxateur 
Lid NVPH, ifsda 

P. (Pim) van der Voort 
Pvd V@va n d i ete n. n I 
Expert, taxateur, keurmeester 

H. (Henk) Vleeming 
HV@vandieten.nl 
Directie, expert, taxateur, 
Lid NVPH, keurnneester 

H. (Hans) Snellenberg 
HS@vandieten.nl 
Taxateur, veilingmedewerker 

P. (Peter) Storm van Leeuwen 
PSvL@van,dieten.nl 
Costerusridder, expert, 
gecertificeßrd RégisterTaxateur 

C. (Cees) Leeflang 
CL@vandieten.nl 
Taxateur, veilingmedewerker 

^»v l d ifsda .„HiäHHp 
Wi dSDicis üsiiKiaOons 

Van Dieten Postzegelveilingen B.V. 

Kantoor Enschede: 
Hengelosestraat 76-78 • 7514 AJ Enscinede 

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

Hoofdkantoor, kijk- en veilingzalen: 
Lylantse Baan 3, 2908 LG • Capelle aan den IJssel (ZH) 
Postadres: Postbus 5015 • 2900 EA, Capelle a/d IJssel ' 
T 010-2845560 • F 010-2845565 • E info@vandieten.nl 

http://ofbezoekwww.vandieten.nl
mailto:MT@vanclieten.nl
mailto:HV@vandieten.nl
mailto:HS@vandieten.nl
mailto:CL@vandieten.nl
mailto:info@vandieten.nl
mailto:info@vandieten.nl


EILINGEN 
Vci/ifU/C/l .>i/U{.s fSßJ. 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 
9 september 1949, bladzijde 209 

,/£TS^^ 

mifS^^'jim 
H 

WJ 

VEILING 28, 29 EN 30 SEPTEMBER 
J. L. VAN DIETEN 

NOORDEiNDE 37 - DEN HAAG. 

Kijkdagen in DEVENTER, EINDHOVEN, 
DEN HAAG. Catalogus gratis op aanvraag. 

• / 

'Geen woorden maar daden, al bijna 125 jaar!' 

w w w . v a n d i e t e n . n l 

il 'iHiffl 

de 617^ (digitale) veiling vindt plaats a.s. 19 april, de 618^ (reguliere) veiling op 7 en 8 juni 

http://www.vandieten.nl


GROTE ALGEMENE VERZAMELBEURZEN 
MET RUIM AANBOD FILATELIE !! 

Meer dan 200 m tafel / open 09.30 ■ 16.00 uur 

HENGELO 
zo 7 maart 

Hotel van der Valk 

EMMEN 
za 13 maart 

Hotel Eden (Giraf) 
Bornsestraat 400, 7556 BN V. Schaikweg 55, 7811 HN 
(Pal aan Al, Afrit 30) (bij Parkeren Oost) 

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

Nijmeegse 
Postzegel en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

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

GROENLANDIJSLANDFINLANDÄLAND 
POSTFRISGEBRUIKTPOSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 
BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 

WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, 

Tel: 0313419041 
Fax; 0313413295 
email p/hronh@bart.nl 

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

ansichtkaarten  alle andere verzamelingen 

V!̂ \!̂ \!̂ o(ä© (̂2)®(7@ftCP(o)(3lj'oöD0 
Veilinghuis "De Voorstraat" 

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

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 
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13 

14 

KILOWAAR 
WINTERAANBIEDINGEN 

250 gr FRANKRIJK GROOTFORMAAT € 28,
zeer veel 2009uitgiften 
250 gr JAPAN GROOTFORMAAT € 34,
megavariatie met bloczegels 
100 gr JAPAN FURISATO € 13,
enorme variatie regionale zegels 
500 gr NOORWEGEN MISSIE ook met h.w.'s 
100 gr BELGIË GELEGENHEIDSZEGELS zeer nieuw 
100 gr ZWEDEN GROOTFORMAAT met veel nieuw 
(250 gr €21,) 
500 gr AUSTRALIË MISSIE met 
veel grootformaat en nieuw 
100 gr FAROEREILANDEN eigen import met h.w.'s 
50 gr MONACO veel nieuw en h.w.'s 
100 gr OOSTENRIJK GROOTFORMAAT 
voornl. Eurozegels 
250 gr LUXEMBURG met 
veel eurozegels en hoge waarden 
250 gr FINLAND GROOTFORMAAT € 13,
dubbel papier maar zeer nieuw 
100 gr GUERNSEY/JERSEY € 12,
met een grote variatie (250 gr € 28,) 
100 gr LIECHTENSTEIN geweldige variatie met h.w.'s € 30,

24,
14,
9,

35,
15,

19,
16,

Door schaarste aan goede kilowaar zijn levertijden niet uit te sluiten 

Bezoek mogelijk na telefonische afspraak. Levering uitsluitend op vooruitbetaling op 
gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720. Betaling ook mogelijk met creditcard 
(VISA, MASTERCARD) en Paypal. . 
Portovrij vanaf € 75,; daaronder € 3,verzendkosten ^ i—. j 
extra. Bij aankoop van 4 of meer items 5 % korting. S " " " ' j 
Bestellingen onder € 35, kunnen wij helaas niet uitvoeren. 
Aanbiedingen zolang de voorraad strekt, prijsvtfiizigingen voorbehouden) 

Paypal 

Postzegelhandel J. VAN HAARLEM 
Postbus 330, 6500 AH Nijmegen 

Tel. 024-3777730 
Email: j .haarlem@wxs.nl 

NEDERLAND postfris: 
NVPH 173Sc (Geboortezegel in offsetdruk) € 5,00 
Idem in maller HB1735c € 195,00 
NVPH 1756c (Huwelijkszegel in offsetdruk) € 17,00 
Idem in maller H BI 756c £ 800,00 

NIEUWE (Januari 2010) PRIJSLIJST GROOT BRITTANNIË 
(uitsluitend postfris) IS VERSCHENEN. Gratis toezending op aanvraag. 

Ik ben specialist in Nederland & O.G.D., Groot Brittannië, 
Australië (t/m 2006), Nieuw Zeeland, Canada, Zuid Afrika, 

Antarctica c& Falkland (buitenland uitsluitend postfris). 

Grote Markt 1 ^ 8011 LV Zwolle 
tel. 0384213838 (fax 4226330) 
INGbank 3931929 
Email: boomstamps@home.nl 
Winkel geopend: dinsdag t/m zaterdag 
10.0012.30 en 13.3017.00 uur. 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

?4e Capelse postiegelbeurs 
Zaterdag 27 en zondag 28 februari 2010 
Capelle a/d IJssel, in de Trefterp, Marsdiep 1 

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

Voor inlichtingen: 
Tel.: 06 51245528 (Hr. A.J. ElshofO 

JFILATELISTENVERENIGINGyi 

SSEL & LEKSTREEK' 
B e u r z e n 2 5 / 2 6 s e p t e m b e r en 2 7 / 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 

IJ 

http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
http://www.muntenenpostzegels.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:hronh@bart.nl
mailto:j.haarlem@wxs.nl
mailto:boomstamps@home.nl
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Filatelie (vi'aarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad uoor Philatelie in Den Haag 

De officiële mededelingen vin de 
Konmklijke Nederlandse Bond van 
Fl la tel IS ten verenigingen KNBF en de 
pagina s van De Posthoorn vallen buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie 

Hoofdredacteur 
Frits N|io AIJP 
Postbus 84 3645 ZK Vinkeveen 
Telefoon 06 51536872 

0297 213090 
Email redüctie@)defiiatelie nl 
Website www d^latehe nl 

Advertentieverkoop 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 i349CGAImere 
Jeamnede Irove 
Telefoon 036 53 84 528 
Telefax 036 53 84880 
inJo(3>bureaudetroye nl 

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

(0900 2265263) 
Telefax 0251 31 04 05 
Mutaties www aboland nl/blad^latehe 

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

'Hoe word ik abonnee^' 
Er zijn twee abonnementsmethoden 
1 een collectief abonnement 
U kunt lid worden van een vereniging 
diebij Filatelie is aangesloten het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit 
van uw verenigingscontributie 
2 een individueel abonnement 
hiervoor kunt u zich m uv België 
aanmelden bij Abonnementenland 
in Uitgeest (zie Abonnementen ) 
voor € 28,75 (Nederland) € 47,05 
(buitenland standiard) o t€ 71,25 
(buitenland priority) Een individueel 
abonnement gaat per de eerste van 
een willekeurige maand in het loopt 
minimaal een jaar (11 nummers) 
Abonnementsbeemdiging zie Opzeg 
ging abonnement 

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

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

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

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

Copyright 
© 2010 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer 
32 000 exemplaren 

ISSN nummer 0166 3437 

Inhoud Filatelie 
Uit de wereld van de filatelie 

Verzameigebied Nederland 

Verzamelgebied België 

De Posthoorn 

Maximafilie 

Nieuw op het postkantoor 

Bondspagma s 

Pos twaardes tukken 

Postzegelboekjes 

Regio Noord 2010 

WIJ lazen voor u 

Olympische Spelen 

Machinestempels 

Die moeilijke Russen' 

IBM s Thomas John Watson Sr 

Vervalsingen herkennen 

Luchtpost + Carnaval 

Filatelistische Evenementen 8c Stempels 

Olympiadezegels 1928 

Nieuwe uitgiften 

Thematisch panorama 
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84/85 

86 
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92 

93 

94/95 

96/97 

98/99 

100 

102/103/104 
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128/129 

130/131 
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Machinestempels: 
vloek of zegen? 
114 
Waarom 
Nederland 
links 'vlagt' 
Vlagstempels zijn al jarenlang omstreden 
door de uiteenlopende belangen van 
de verzamelaars en de postbedrijven 

Computerheld IBM 
120 

Over IBM's 
grondlegger 

Thomas John 
Watson Sr en de 

oorsprong van 
dit Amerikaanse 

computerbedrijf 

Olympiadezegels 1928 
Bi^^ggrgagin^ 130 
Alsof het alle jaren feest was geweest 
gaf Duitsland in 1994 een postzegel uit 
ter ere van het loo-jarige bestaan van 
het Internationaal Olympisch Comité 
(IOC) Maar een feestuitgave kan het 
niet worden genoemd Vaak stonden de 
Olympische Spelen bij Duitsland in die 
honderd jaar in het teken van poütiek of 
- erger- oorlog Een overzicht 108 

Advertentie-index 

Over plaatfouten 
inde 

Olympiadezegels 
van 1928 die niet 

in de catalogi 
van Mast en van 

Willigenburg 
staan vermeld 

Ackerman 

Apeldoornse De pzh 

Boomstamps pzh 

Bredenhof postz imp 

Corinphila Veilingen 

Crimpen Postzegelhandel 

Dieten V Pzv 

Dutch Stamp 2000 

Friesland Postzegelveihng 

Gartner Christoph Auktionhaus 

80 Haarlem J v Pzh 

142 Herschei tRon pzh 

74 Hogeschool Filateliedagen 

143 Hollands Glorie pz+mh 

106 Lodewijk pzh 

76 Meinhardt PW 

72 M PO 
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81 Nijs de Wim pzh 

lo i Noord Postzegelmanifestatie 

74 PPC 105 

74 Rietdijk pzv 144 

129 Ruiter De pzh 70/142 

83 Safe Nederland 80 

74 Sandafayre 83 

80 Smits Philately 78 

82 Voorstraat de Veilinghuis 74 

74 WB Evenementen 74 

82 IJssel enLekstreek Fil Ver 74 
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ADVERTEREN? Bel voortaan Bureau de Troye! 
Telefoon 036-5384528 

Het maandblad Filatelie is Qflicial Partner van de AIJP (Association Internationale des Journalistes Philoteliques) en lid 
van de ASCAT (de internauonale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschriften) 

75 
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postzegelhandel 

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

2. betere losse waardes van de wereld en rariteiten 

3. complete stocks en voorraden 

4. FDC's, jaargangen, veilen en blokken 

Momenteel zoeken we specifiek 
en betalen topprijzen voor: 
Landenverzamelingen doorlopend tot minimaal 2005 (postfris, gestempeld, 
FDC, ieder land van de wereld). Daarnaast alles van: Nederland en Koloniën, 
Zuid-Amerika, China, Spanje en gebieden, alle Britse Koloniën, Rusland, 
Midden-Oosten en Scandinavië en Muntenverzamelingen. 

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

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

Marcel Steenhuis Clemens Smits 

mailto:pzhcrimpen@xs4all.nl


elverzameling in goede handen! 

n^«5 Aankoop frankeergeldige zegels (onder nominaal) 
LAND 

Andorra Fr. 
Andorra Sp. 
Australië 
Azoren (vanaf 2002!) 
Belgié 
Canada 
China Rep. ,m 
Cyprus i | 
Czech Rep (from 1993) 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Finland 
Frankrijk M 
Griekenland ^ 
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 JM 
Malta m 
Monaco 
Nederland 
Nederlandse Antillen 
Nieuw Zeeland 
Noorwegen — 
Oostenrijk m 
Polen (vanaf 2000) 
Portugal (vanaf 2002!) 
San Marino 
Singapore 
Spanje 
Thailand M 
USA m 
Vaticaan 
Zweden 
Zwitserland 

i 
^a^ 
,::,..:::... „i 

K s ' 

■ 
m 

B'' t 
" ^ 

^ ^ 

m 
1 

•itir'-i 

>^u& 

w 
m 
m 

1 

i 

i 

1 

i 
wÊ> 

i 
i 

ft 

1 

10 Fr. 
100 Ptas 
1 AUD 

100 BEF 
1 CAD 
1 CNY 

10CZK 
10DKK 

1 GBP 
10 FIM 
10 FFR 

1 GBP 
10HKD 
100 HUF 

1 GBP 
1000 ITL 
100 JPY 
1 GBP 
1 CHF 

10MYR 

10 FFR 
1 NLG 
10ANG 
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 V | 
€ 0,24 1 
€ 0,03 ^ 
geen aankoop 
€0 ,15 
€0 ,88 
geen aankoop 
€0 ,62 
€0 ,55 
€0 ,67 
geen aankoop 
€0 ,35 
€0 ,48 
€0 ,18 
geen aankoop 
€0 ,35 
€0 ,17 
€0 ,42 
€0 ,35 
€0 ,33 
geen aankoop 
geen aankoop 
€0 ,50 
geen aankoop 
€0 ,52 
€0 .19 ^ ^ 
€ 1.00 H | 
€0 ,14 ■! 
€ 0,40 1 
geen aankoop 
€0 ,12 
geen aankoop 
geen aankoop 
€0 ,21 
€0 ,21 
€0 ,80 
€0 ,42 
geen aankoop 
€ 0,42 » a ™ 
€ 0,40 WÊÊ 

aankoop in 
€ periode 

0,25 
0,23 

0,50 

0,82 

0,50 
0,50 
0,52 

0,52 

0,45 

0,50 
0,45 

0,55 
0,45 
0,52 

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 
12% commissie. (VERGELIJK DAT EENS MET DE PERCENTAGES DIE VEILINGEN BEREKENEN) 

Langegracht 42c I 3601 AJ Maarssen I email: pzhcrimpen@xs4all.nl 

mailto:pzhcrimpen@xs4all.nl


Ainsterdamsestraat |^«| | | l - 3551 CX Utrecfrt^ '^j f 
Tel.: 030-2443170 {24 uurs bestelllïn) ' ^ %^*' 

info@filatelie.net ^ Bank!uMLaM|-378 / Giro: 7227081 
WWW.FII#TiUE.IiBT - )llMrai||lPS|QNTMEWEB.COit 

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 party ongetande i p v 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 Catw ruim 1350 euro 
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 materiaal 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 w o 1865 l d , 2d, 6d en Ish, tanding 
14x12 1/2 3d Ish, 1874 opdruk l p op Ish, 1884 t/m Ish etc op albumbladen, catw 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 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte (dubbele) collectie Bundespost en Berlijn 1945-1975 in 2 luxe 
Lindner albums Zeer goed gevulde collectie met Amenkaanse en Britse zone, Bundespost 1949-
1963 en Berlijn 1948-1975 Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (Michel no's) Bundes
post 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 bnef, 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 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Costa Rica 1868-1970 in blanco album Leuke 
collectie met ook wat bneven 
12782 Cuba 1855-1947. Prijs: € 475,00 
Uitgebreide ongebruikte/gebruikte collectie + doubletten incl 1874 t/m 1 p ongebruikt, klassiek 
deel zeer uitgebreid, vaak ongebruikt en gebruikt aanwezig, diverse uitgaven ook ongetand 
aanwezig, opgefleurd met diverse brieven in zelfgemaakt album Zelden aangeboden' 
12756 Curacao 1915-1947. Prijs; € 150,00 
Kleine ongebruikte/postfnssestartverzameling WO 1915 1/2ct/m35c*, 1936 sluier sene onge
bruikt etc in duur Kabe album 
12684 Denemarken 1851-1998. Prijs: € 380,00 
Collectie Denemarken gebruikt van 1851-1998, ongebruikt en postfris 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 postfns 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 S8, S11/14, S20, 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 uitgaven 
o a Germania, infia, Fredenk 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 briefstukjes met o a beter Hindenburg, bladen uit post
zegelboekjes. Hitler etc insteekboek Catw Michel2009 1940euro 
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 
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 matenaal, met ook wat doubletten Hoge cat waarde 
12769 Engelse koloniën. Prijs: € 225,00 
Kleine postfnsse en ongebruikte collectie Engelse kolomen met wat betere zegels en wat blok
ken van Arabische Staten Cat waarde volgens vorige eigenaar 1100 pond (Stanley Gibbons) 
12734 Fiji 1871-1902. Prijs: € 640,00 
Schitterende ongebruikte/gebruikte speciaalverzameling op tandingen en papiersoorten verza
meld, wo 1871 opdruk serie, 1876/7 opdrukken, 1882 Ish op tanding/kleur verzameld, 5sh on
gebruikt 1892 opdrukken etc opgezet op blanco bladen met veel dure uitgaven, catw 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 bevat 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, bneven, plaatfouten en variëteiten, op volgorde opgezet in zelfge
maakt album Schitterende en unieke collectie" 
12811 Frans Guyana 1887-1947. Prijs: € 550,00 
Vnl ongebruikte collectie Frans Guyana 1887-1947 vanaf de vroegste uitgaven, opdrukken 
Allegone met betere waarden, veel complete series, port luchtpost enz wo Yvert no 5,13,14, 
16-20, 24, 25, 28, 30-42 *, 43-48, 73-74, 95-96 *, 137-142 *, 152-156 " Cat waarde 2830 eu
ro Op albumbladen in map 

12807 Frans Guyana 1892-1947. Prijs: € 400,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Frans Guyana 1892-1947 op blanco bladen in map Bevat 
tevens wat Inini Cat waarde Guyana 1800 en Inini 135 euro 
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 
12802 Frans Somalië 1894-1962. Prijs: € 625,00 
Zeer goed gevulde ongebruikte collectie Frans Somalië 1894-1962 op albumbladen in map 
Collectie IS op enkele zegels na compleet en in zeer mooie kwaliteit Cat waarde ca 3150 
euro 
12799 Frans Somalië 1894-1966. Prijs: € 350,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Frans Somalië 1894-1966 op albumbladen in 
map Mooie collectie in zeer mooie kwaliteit Cat waarde ca 1850 euro 
12803 Frans Somalië 1894-1967. Prijs: € 625,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Frans Somalië 1894-1967 op zelfgemaakte albumbladen in 
map Goed gevulde collectie, cat waarde ca 3150 euro 
12810 Gabon 1904-1931. Prijs: € 450,00 
Goed gevulde, vnl ongebruikte collectie Gabon 1904-1931, waarbij veel betere waarden Ook 
iets gestempeld Beginjaren ruim aanwezig, waarbij o a port Cat waarde 2850 euro Op al
bumbladen in map 
12809 Gabon 1904-1932. Prijs: € 225,00 
Mooie, meest ongebruikte collectie Gabon 1904-1932 Incl 1904 1 Fr, 1910 35 c t/m 1 Fr & 5 
Fr * , 1932 5 Fr t/m 10 Fr * Cat waarde 1090 euro Op albumbladen in map 
12788 Gabon 1904-1978. Prijs: € 325,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Gabon 1904-1978, waarbij veel klassiek en betere waarden 
Beginjaren veelvuldig en in senes aanwezig, WO port Cat waarde 2000 euro Op albumbladen 
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 l d op 6d gebruikt, 1889/02 t/m 20sh, 1902 t/m 20/-, George V Vm 5sh, 
George VI t/m lOsh etc in album Mooie collectie 
12724 Griekenland 1896-1996. Prijs: € 1.250,00 
Prachtige meest ongebruikte/postfrisse 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 sene t/m lOOdr, de meeste goede uitgaven van de jaren 50 
luchtpost met alle goede voor-oorlogse senes etc in dik insteekboek 
12656 Griekenland en gebieden. Prijs: € 200,00 
Collectie Gnekenland en gebieden met vnl oud gebruikt, ongebruikt en postfns matenaal, veel 
doubletten In insteekboek 
12742 Griekenland en gebieden. Prijs: € 1.050,00 
Interessante collectie/doublettencollectie met alleen al circa 180 hermeskoppen van de diverse 
drukken incl de betere uitgaven en ongebruikte zegels interessante stempels, 1886/8 getand 
en ongetand, 1896 Olympiade t/m 2dr ongebruikt en lOdr gebruikt, 1900 uitgaven etc etc Ook 
uitgebreid gebieden, in 2 kleine zelfgemaakte albums 
12797 Guadeloupe 1884-1903. Prijs: € 380,00 
Ongebruikte, gebruikte collectie Guadeloupe 1884-1903, Michel no 1/11 compleet, sene 1891 
(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 
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 materiaal zoals opdrukken 1884-1890, Allegorie 
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 materiaal met ook wat opdrukafwijkingen 
12751 HongKong 1870-1997. Prijs: € 475,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie HongKong 1870-1997 in 3 Canadese voordrukal-
bums Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (Michel no's)-163-168 242-243,431-434, 
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 maten
aal 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 brieven begin jaren '50, met veel verschillende frankenngen wo ook aangetekend, al
le verstuurd naar Aden Camp' Zelden aangeboden' 
12658 Irak. Prijs: € 190,00 
Insteekboek met postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van Irak, waaronder Britse Bezetting 
en moderne postfnsse series 
12812 Italiaans Somalië 1923-1957. Prijs: € 850,00 
Schitterende ongebruikte collectie, redelijk compleet incl vele toppers met o a 1903 serie, 
1906 40cop10anna* 1906/7 serie 1916 rode kruisset, 1922/23 opdruk series, 1926 opdruk
ken, 1926 sene t/m 10 lire, 1935 serie t/m 25 lire, 1934 luchtpost sene t/m 25 lire etc op al
bumbladen Cat w Sassone 4300+ euro' 
12819 Ivoorkust 1892-1944. Prijs: € 350,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Ivoorkust 1892-1944, ovenwegend in ongebruikte en mooie 
kwaliteit Beginjaren vergaand compleet Cat Yvertoa no 8,11-13 14,18-20,21-35 Metoa 
luchtpost en port Cat waarde 1765 euro Op albumbladen in map 
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12818 Ivoorkust 1892-1944. Prijs: € 300,00 
Collectie Ivoorkust 1892-1944 in overwegend ongebruikte kwaliteit Vnjwel compleet met o a 
luchtpost port en pakketpost Cat waarde 1600 euro Mooie kwaliteit, op insteekbladen in 
map 
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 in-
steekboek 
12743 Kenia, Uganda, Tanganyika. Prijs: € 180,00 
Leuke kleine stempelverzameling op groot aantal verschillende zegels met heel veel verschil
lende stempels wc kleine plaatsen, in stockboek 
12690 Liechtenstein 1912-1956. Prijs: € 750,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie Liechtenstein 1912-1956 in Davo luxe album Collectie bevat 
veel beter matenaal 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 
12697 Liechtenstein 1912-2005. Prijs: € 920,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie Liechtenstein 1912-2005 in twee luxe Kabe albums met cas
sette 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 lUlaita 1860-1982. Prijs: € 675,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Malta 1860-1982 in Schaubek album Zeer goed 
gevulde collectie met veel beter materiaal 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 Maita 1955-1984. Prijs: € 145,00 
Malta, vnl postfnsse collectie 1955-1984, met o a veldelen en blokken Op blanco albumbla-
den in klemband 
12762 IVIartinique 1886-1945. Prijs: € 550,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie Martinique 1886-1945 in Lindner album Collectie bevat ook 
luchtpost en port Hoge cat waarde 
12813 IVIartinique 1886-1947. Prijs: € 400,00 
Prachtige ongebruikte collectie, verregaand compleet met veel dure uitgaven 1892 t/m Ifr, 
1904 opdruk sene, ook port en luchtpost, op albumbladen Yvert cat w 2040 euro 
12704 Nederiand brieven. Prijs: € 375,00 
Doos met brieven Nederland met leuke stempels Bevat grootrondstempels, kleinrondstempels, 
puntstempels etc Ook wat postwaardestukken Penodeca 1870-1900 
12778 Nepal 1881-1990. Prijs: € 750,00 
**/*/0 zeer uitgebreide collectie met beter klassiek deel met papiervarieteiten, keerdruk-paren, 
bneven en blokken deels met doubletten in album + insteekboek Zelden aangeboden' 
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 sene 1907 serie met 3 parels 1909 sene met 1 pa
rel, 1910/20 sene t/m 60 ore (25 ore mist) verder ogenschijnlijk compleet incl alle goede se
ries dienst compleet in Schaubek album Schitterende collectie met enorme cat w 
12765 Nouvelle Caledonie 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 materiaal 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 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1987 in 3 blanco Importa albums 
Collectie IS goed gevuld met veel klassiek materiaal en ook betere zegels zoals (Michel no's) 
156 418-424, 442-446**, 672**, 673**, Va-Vd** (Hitler opdrukken) 674-692", 693-696** (ge
keurd), 772-775**, 852**, 853**, 941*969**, etc Mooie collectie, hoge cat waarde' 
12663 Oostenrijk 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 oa . aardig Albanië, Montenegro, Roemenie en Servië, in 
zeer goedgevuld album Enorme cat w 
12805 Polynesië 1979-1990. Prijs: € 600,00 
Map met postfrisse veldelen Polynesie 1979-1990 Ook veel kleinbogen aanwezig Cat waarde 
ruim 6900 euro 
12670 Portugal blokken. Prijs: € 115,00 
Insteekboek met postfnsse 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 
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 
12794 Reunion 1885-1947. Prijs: € 575,00 
Uitgebreide, vrijwel complete, ongebruikte en gebruikte collectie Reunion 1885-1947 op zelfge
maakte bladen in map Collectie bevat ook port en pakketzegels Cat waarde 2915 euro 
12727 Rusland 1945-2007. Prijs: € 1.550,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Rusland 1945-2007 in 4 Schaubek albums en 2 insteek-
boeken Collectie is zeer goed gevuld en bevat zeer veel blokken Zeer grote hoeveelheid 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 materiaal na 1977) Klassieke deel tot jaren 30 spaarzaam gevuld, maar met di
verse toppers wo 1860 2r ongebruikt, 1866 2c, 12c, 20c, toppers 1875 25c, 40c t/m 10p (cat 
2800 euro'), 1878 4p lOp burgeroorlog, blokken laatste 25 jaar zo goed als compleet aanwe
zig, inclusief extra's als rolzegels in stnppen etc Hoge cat waarde' 
12652 Spanje 1952-1984. Prijs: € 425,00 
Postfnsse collectie Spanje 1952-1984 in 4 luxe Lindner albums Goed gevulde collectie met ook 
beter materiaal zoals (Michel nos) 1021-1023**, 1025-1026**, 1066-1067", 1084-1087**, 
1097-1102** etc Ook (dubbel) gebruikt materiaal aanwezig en tevens wat ongebruikt en ge
bruikt matenaal van 1936-1952 
12747 Sport landen A-B collectie. Prijs: € 225,00 
Veelal postfrisse collectie met o a ongetand materiaal, veel Afghanistan, Albanië, FIS ski-serie 
Oostenrijk, Bahamas, Bermuda, Bhutan etc in album 
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 vorige eigenaar een cat waarde van 2900 euro Collectie bevat ook 
veel beter materiaal zoals (Yvert nos) 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 
Postfnsse 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-
serie van de fakkelloop van de Olympische Spelen in Lake Placid, 1980, in 2 Borek albums 
12738 U.S.A. beter materiaal/B.O.B. Prijs: € 1.700,00 
Stockboek vol met bijzonderheden klassiek met honderden afstempelingen, zegels met grill, 
strippen van 3 ongebruikt met randinschnft, 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 
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 matenaal, 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 
postfnsse blokken tot 2000, wat thuislanden wat Rhodesie, Nyassaland, veel Zuid West Afrika, 
Namibië etc Zeer mooie kavel, zeer veel materiaal 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 series), 1931 serie t/m 20sh (vanaf 1/3 
in paren), dienstsenes op blanco bladen Mooie fnsse 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 materiaal zoals (Michel nos) 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('), 273,277, 285('), etc Mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
12661 Zwitseriand 1851-1983. Prijs: € 1.100,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1851-1983 in Scott album Mooie col
lectie me toa 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* (achter
kant 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 materiaal van
af 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 postfns (2x), etc Zeer veel mate
naal, 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 d e bon in e n o n t v a n g e e n j a a r lang kos te loos o n z e prijslijst 

iNFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Gebootledatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

- ^ -

Kies één van onderstaande mogelijklieden: 

O ja, stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst 

O il< wil mijn verzameling verkopen, neem contact 

met mij op via tel. nr. 

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



Ned. Ir dië 
postfris zond 
plakker 
24 XX 
25 XX 
27 XX 
38/39 XX 
41/47 XX 
50 XX 
54 XX 
56 XX 
65a XX 
67a XX 
77a XX 
115/28 XX 
130 XX 
131 XX 
133 XX 
135/37 XX 
138/41 XX 
141/A XX 
142/48 XX 
149/59 XX 
160/66 XX 
165 los XX 
167/70 XX 
171 XX 
172/75 XX 
176/79 XX 
181 XX 
182/85 XX 
186/94 XX 
195/04 XX 
209 XX 
210 XX 
211/15 XX 
216 XX 
217/20 XX 
221/25 XX 
226/27 XX 
228/29 XX 
230/34 XX 
235/38 XX 
239/40 XX 
241/45 XX 
246/52 XX 
253/59 XX 
260 XX 
262 los XX 
263 los XX 
264 los XX 
266/71 XX 
269/70a xx 
269/70b XX 
273 XX 
277 XX 
278 XX 
280 XX 
287+ C XX 
288 XX 
289 XX 
290/92 XX 
293/97 XX 
304/16 XX 
326/32 XX 
337/46 XX 
(goed getand 
351/61 XX 
359 los XX 
360 los XX 
361 los XX 
383/88 XX 
Lp 1/5 XX 
Lp 6/10 XX 
Lp 11/12 XX 
Lp 13 XX 
Lp 14/16 XX 
Dienst 
1/7 XX 
Brandkast 
1/7 XX 
Porto 49/52 

XX 
Porto 41/48 

XX 
Porto 53/68 

XX 

Nrs. NVPH 

r 

35,

55,

98,

2,

98,

25,

12,
80,

10,
45,

150,

—
17!50 
17,
55,

38,

28,

120,

120,

575,

325,

90,

28,

2,50 
38,

19,

15,

19,

16,

8 8 

45,

54,

—,
5,

28,

15,

2,50 
7,75 

12,
5,

2,75 
9,75 

12,
98,

4 2 

75,

75,

9,
7,50 
7,50 
3,

33,

35,

135,

275,

40,

225,

14,
19,50 
7 50 

14,

77,

174,

24,

60,

90,

120,

48,

60,

—,
30,

88,

425,

440,

44,

22,

11, 

Ned. Indië 

.. 
NED. INDIE 
NW. GUINEA 
INDONESIA 
vanaf 33% netto 

Ongebr met plakker 
1x + Cert X 
1 fraai (x) 
2 (X) 
3 (X) 
4 (X) 
5 (X) 
6 (X) 
7 (X) 
8 (X) 
9 (X) 
10 (X) 
11 (X) 
12 (X) 
13 (X) 
14 (X) 
15 (X) 
16 (X) 
Tanding 
13B (X) 
5G (X) 
12G (X) 
17/22 X 
23/30 X 
31/37 X 
40/47 X 
48/57 X 
58/59 X 
Tanding 
59A + C X 
40/49a X 
60/61 X 
63/80 X 
67 a X 
70 a X 
71a X 
74 a X 
76 a X 
77 a X 
78 a X 
79 a X 
81/98 X 
85 f X 
90 f X 
92 f X 
94 f X 
95 f X 
96 f X 
97 f X 
99/114 X 
115/28 X 
129/34 X 
134A X 
135/37 X 
138/41 X 
141 A X 
142/48 X 
149/59 X 
160/66 X 
167/70 X 
172/75 X 
176/79 X 
181 X 
182/85 X 
186/10 X 
211/15 X 
217/20 X 
221/25 X 
230/34 X 
241/45 X 
246/252 X 
253/59 X 
260 + C X 
262 X 
264 X 
265 X 
266/71 X 
274/76 X 
277 X 
278 X 
279 X 
280 X 
281 X 
282/86 X 
287 + C X 
288 X 

Indonesia volgens 

180,

60,

210,

6,
3,50 

50,

4, 
24,

32,

12,
3,50 

12,
54,

12,

20,

13,
46,

225,

100,

80,

45,

188,

85,

20,

72,50 
77,

520,

36,

105,

124

18,
5,50 
5,50 

22,50 
25,

70,

70,

210,

140,

22,50 
24,

7,50 
5,50 

12,
7,50 

140,

14,
30,

34,

10,
12,50 
5,50 

67,50 
12,

135,

98,

9,

11 , 
5,50 
5,

5,50 
59,

6,65 
9,

5,25 
4,50 
3,50 
4,

27,50 
275,

50,

17,50 
16,
3,50 
3,

24,

25,

3,
99,50 
10,

20,
224,

30,

Ned. IndIë 
Ongebr met plakker 
289 X 160,

282/86 Da (X) 34,

290/92 X 10,

293/97 X 16,

Zonder w m 
330 b + C X 325
345 X 20,

346 X 42,

351/61 X 130,

359 X 20,

360 X 47,

361 X 60,

371 X 5,

374/88 X 90,

Lp 1/5 X 9,50 
Lp 6/10 X 5,75 
Lp 13 X 11, 

Lp 14/16 X 15,

Porto 
1 +C X 198,

4 X 25,

9 AIV X 155,

9BIV X 155,

11 CIV X 20,

Plaatfout 
9fc X 147,50 
5fdA X 18,

l l f d B X 22,

6fhA X 18,

5/13 X 98,

14/22 X 78,

23/39 X 24,

41/48 X 17,50 
49/52 X 34,

Dienst 
1/7 X 64,

1 f X 10,

5 f (x) 135,

8/27 X 70,

26 A fa X 7,

27 C fa X 35,

Brandkast 
1/7 X 124,

Indonesia 
RIS 3/25 X 240,

Ned.lndlë 
mooi gebruikt 
1 goede rand 70,

1 fraai 30,

2 goed 98,

2 fraai 44,

3/16 110,

Div tandingen 
leverbaar, gaarne 
mancoli|st 
21 goed 17,50 
24 16,50 
30 25,50 
37 A 15,
37 B 17,50 
60 B 6,

61 B 27,50 
80 35,

97 3,

98 38,

63 a 2,40 
64 a 2,40 
65 a 5,

66 a 5,

67 a 20,

68 a 5,

70 a 5,

71 a 5,

74 a 10,

76 a 9,

77 a 10,

78 a 9,

79a+C 198,

89 f 7,

92 f 10,

96 f 12,

Ned. Indië 
Ongebr gebr 
135/37 12,50 
136 f 224,

149/59 150,
160+Cert 74,

165 24,

166 77,

166 fr 30,

167/70 7,50 
172/75 9,50 
176/79 4,60 
182/85 3,50 
195/10 15,

201 los 5,20 
209 los 8,

217/20 7,50 
221/25 4,50 
230/34 3,

241/45 2,75 
256 los 15,

262 los 35,

264 los 10,

265 los 10,

266/71 2,50 
269/70 a 5,

269/70 b 5,

278 28,

288 20,

289 88,

292 7,70 
293/97 15,

345 10,

346 42,

Goed getand 
359 5,

360 20,

361 41 , 

Porto 
1 — , 
2 48,

3 15,
4 12,

5/13 14 40 
14/22 1 5 

Plaatfout 
18 fc X 58,

18 te 44,

34 10,

49/52 38,

52 los 28,

Dienst 
1/7 48,

7 los 42,

1 h 7,50 
6h 120,

7 h 45,

15fa + C 320,

17 24,

Indonesia 
nrs Zonnebloem 1 
1/11 XX 174,

24/38 XX 125,

41/63 XX 375,

+ Cert 
RIAU1/22X 320,

Ned. Nw. Guinea 
1/9 XX 8,

10/18 XX 27,50 
19/21 XX 2 3 

22/24 XX 24,

22/24 (0) 17,50 
UNTEA 
1/191 XX 24,

1/191 (0) 28,

1/1911 XX 29,50 

Zonnebloem cat xx=postfns zonder plakker, 
x=ongebr. met plakker, (x) = ongebr, zonder gom of nagegomd, geen teken 
mooi gebri ikt of bil NNG (0) BIJ opdracht boven € 150, franco levenng. 
Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt. Postgiro 271040. Geen winkel, 
bezoek gaarne na telef. afspraak. 

J.H. Ackermann 
R O S E N D A E L 2  1 1 2 1 H H L A N D S M E E R ■ T e l . 0 2 0  4 8 2 3 9 6 6 

ACS NieuwZeeland 2010 

Nieuwe catalogi 
Gibbons catalogus Brits Commonwealth 18402009, In kleur 79,00 
KPC catalogus Korea & ZuidKorea 2009/2010, in kleur 32,50 
OBP speciale catalogus België & Gebieden 2010, in kleur 25,00 
Yvert catalogus OostEuropa deel 1 Landen AP 2010 44,00 
Philotax catalogus Plaatfouten BRD & Berlijn 2009, in kleur 49,90 
AG catalogus stempels Duitse cokinies, 17e editie 2009 35,00 
US Postal Service catalogus USA 2010, in kleur 27,90 
Scott speciale catalogus USA & Gebieden 2010, in kleur 69,00 
Scott catalogus USA 2010, in kleur 19,90 
Afinsa spec. cat. Portugal, Azoren, Madeira 2010 in kleur 42,90 
Fischer speciale catalogus Polen 2010, in kleur 24,90 
Philatelia Hungarica spec. cat. Hongarije 2010, in kleur 45,00 

5ASCC ZuidAfrika & Gebieden 2010 

www.collectura.com 
ING 125.34.14 FortisBank 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 veraendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturering 
werkelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

»Winkeltijden: dinsdag t/m vrijd^ 10.0017.00 • zaterdag 10.0016.00 

http://www.collectura.com


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

SPORTCENTRUM DE HULLEN, CEINTUURBAAN ZUID 6, 9301 HX 

*« 

L'f?<«?%i|iH 
L>..^v9 

",^Ä' 
| ß W '   . .w 

J^.... ^ 1 
Grootste eendaagse filateliebeurs van Nederland ! 
► 1500 m2 zaal gevuld met filatelie ► meer dan 50 (inter-) nationale standhouders 
► promotiestands (thematische) verenigingen ► taxatiestand (beëdigd taxateur) 

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

► (S/M r/5 PENDELDIENST VAN & NAAR BUSSTA TION RODEN I! 
ZAAL OPEN 10.00  17.00, Entree € 4,00 (vanaf 16 jaar) 

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

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

I 

Postzegelveiling Friesland 
H. Zondervan, beëdigd taxateur Filatelie 
Mr. P.J. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 
tel.: 058 2122096 
fex.: 058 2129180 
mail: pzvfries@xs4aiLnl 
website: www pzvfhesland nl 

Onze 121e veiling worden gehouden op 

zaterdag 6 maart 2010 
in zalencentrum Intermezzo aan de Stationsweg 6 Ie 
Leeuwarden Lo.v. deurwaarder J. Venema. 

Kijkgelegenheid op: 
Donderdag 4 maait van: 13.00 18.00 uur 
Vrijdag 5 maart van: 10.00 18,00 uur 
Zaterdag 6 maart van: 08.0011.30 uur 

Voor deze veiling hebben w | dnreise zeer mooie nalalensehafipen 
ontvangen. 
Enkele afbeekfingen mogen u overtuigen van de inkuil tanilie Neman. 
Rondom 2000 kavels iiomen ter weHng, waaronder tevens vel% 
stoddioeken en dozen. 

De volgende veflingen zuHen wonlen gehouden op 5 juni en 1 ^ ^ 
oktober 2010. 
Inzendingen dagelqks moge^ ten kantare. 
Voor grotete objecten komen w^ graag Uj u langs. 
Renteloze voorschotlBn zqn raoge^k. 

Op aanvraag zendervwij iî x>nz0 catalogus gratistoe, 

\ 
9jcsp nr SSv,nr 2 breedrandig 
n ^ 32 , tdcgram 7 en Specamensct 

Uit coUet^ie Fraoknïk lütpanj La \ 

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


^ 1 MUNTEN' EN POSTZEGELORGANISATIE 

VEILING 26 &27 EEBRUARI 2010 
- rOSTZEGELS, ANSI 6.\AR1A -

K\NTOOFL\DRES M P O : ENERGIEWEG ,. 3401 MD IISSELSTEIN 
TEL: -31 'OoO-bOo3"i44 - FAX: -31 iO'30-601'-''8'^5 - WWW'.WPO.Sl 

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

12 

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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



Postzegel en Muntenhandel 
HOLLANDS GLORIE ^^^ 
CamplaanS 2103 GW Heemstede 

Hg@stampdeaier.nl www.stampdealer.nl 
Bestellen:Tel 023 5477444 / Fax 023 5291605 / Email: Hg@stampdealer.nl / per post. 

Banktek 4208936 U kunt natuurlijk ook afhalen in de winkel, indien u ons tevoren 
l)ericht dan zorgen wij dat wij uw bestelling gereed hebben. 

Geopend: ma/di op afspraak, wo t/m zaterdag 09.30 18.00 (za 17.00). 
Bij verzending per post verzendkosten altijd extra. Vrijblijvende aanbieding. 

DAVO LUXE SUPPLEMENTEN NEDERLAND 2009 
Pnjs 
€23,50 
€10,00 
€25,75 
€ 16,75 

€3,25 
€7,75 

Luxe 
nol 
no 2 
no 3 
no 4 
no 6 
no 8 

(wit papier) 
Basis 
Extra 
Velletjes 
Velletjes Extra 
Blauwdrukken 
Mooi Nederland 

inhoud 
197/203 A86«9 
198a,200a,202a,203a 
V80/V88, VB23,VB24 
V79a,V83a,V84a etc. 
NVPH7 
MNV19,MNV20,MNV2 

Aantal 

Deze supplementen zijn eveneens in SL uitvoering levert>aar (zonder strookjes) 

LET OP! 
LUXE BAND NEDERLAND VII €32,00 
N u inclusief L supp 2009 basis 

van 155,50 nu maar € 45 ,00 

D A V O SUPPLEIVIENTEN G E Ï L L U S T R E E R D V E R Z A M E L E N 2009 

GV (gekleurd met tekst) 
GV Nederland 
GV Velletjes 
GV Mooi Nederland 
GV Mooi Nederland 

Inhoud 
2009/6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6 
2009/5.1,5.2,5.3,5.4,5.5 
De 5 blokjes Mooi Nederland 
Verzameiblokje 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 ( 2005 2009) 
, _ _ .  ^ _ , Zolang de voorraad strekt 

LET OP BEIDE albums samen slechts : 

Gelijk maar meebestel len: 
DAVO L Band Nederland VI (zonder Inhoud) 
DAVO L Band Nederiand Velletjes III (zonder inhoud) 
DAVO L Band Nederiand zonder nummer! 
DAVO L. blanco bladen met of zonder opschrift Nederiand 
DAVO PTTmapjes album Christal Neutraal (zonder nr) 
DAVO PTTmapjes album extra set bladen 
DAVO Eersledag Enveloppen Album Nederland Standaard 
DAVO Eerstedag Envetoppen 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 SDecialeCataloaus2010 DVD (CollectaRoml 
LEUCHTTURM Klemstroken 1 2 KILO WIT € 34.50 
LEUCHTTURM Klemstroken 1 2 KILO ZWART € 34.50 

Aanbieding Leuchtturm lnsteel<boeken Ie 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 
L 4/16 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 
LSP4/30 60 bladz. zwart (adviesprijs € 21,90) 5 stuks € 74,50 

Prijs 
€16,65 
€13,00 
€14,25 
€3,40 
€5,80 

€60,00 

C 40.00 

€ 82.00 

€ 75,00 
Prijs 
€32,00 
€32,00 
€32,00 
€5,00 

€29,00 
€8,50 

€26,00 
€36,00 
€7,00 

€29,90 
€26,90 
€26,90 
€ 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 

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

Wereldcatalogus Stanley Gibbons 
Stamps of the World 2009 
5 delen ■:-y"cee'. " ^ e , / Van € 320. NU voor maar 

€24,50 

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 Vt)laden per pak 

€125 .00 

€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 diametef € 4 9 , 5 0 
Idem: staand tafelmodel met een krachtige 3+12 dioptrie lOcm 
glazen lens, is ideaal voor gedetailleefd werk €39,50 

Meld Li aan bii onze WERELDNIEUWTJESDIENSl 
Postzegels van de landen en motieven van uv 

TIP! 
U kunt zich nu bi| ons opgeven voor de postzegeluitgiften Lb.v. 

het WK  Voetbal 2010 in Zuid Afrika 

DON'T MISS OUT 
ON SANDAEAYRE^ 
GREAT NEW YEAR SALES 

BRITISH COMMONWEALTH 
As always a huge offering of stamps, sets, collections, 
accumulations, stocks, postal history, proofs and all 
things philatelic from Aden to Zululand. 

B R m S H NORTH AMERICA 
Rare and Interesting Items from 
Newfoundland, New Brunswick, ^ 
Nova Scotia, P.E.I. & Canada. 

la 
Ï) ! CLASSIC EUROPE 

Coming soon some outstanding collections 
, of early Europe Including LombardyVeneUa 

' *JJ '^','>f. j Italian States, France & Greece. 

Thousands of lots every month. 
A new sale closes every week 
Send the coupon today for your FREE 

introductory mailbid catalogues or access our 
online sales at: www.sandafayre.com 

THE W O R L D S MOST EXCITING STAMP SALES 

SANDAFAYRE LTD, KNUTSFORD, WAI6 8XN, UK 
Tel +44(0)1565 653214 Fax. +44 (0)1565 65 1637 ^ 

PLEASE SEND ME MY FREE INTRODUCTORY 
SANDAFAYRE CATALOGUES 

Name

Add ress' 

Email: 

My collecting interests are' 

(NL) 

• See lo ts t ha t on l y m a t c h y o u r Interests 
• N o u n w a n t e d cata logues • F R E E t o reg is ter and use 

' Just emai l y o u r detai ls t o s t a m p r e g i s t e r ( @ ) s a n d a f a y r e . c o m 

mailto:Hg@stampdeaier.nl
http://www.stampdealer.nl
mailto:Hg@stampdealer.nl
http://www.sandafayre.com


lyWSHi E 
ASTERIX IS 5 0 JAAR JONG 

Om het 50-jarige jubi
leum van de beroemde 
stripheld Astérix in 2009 
te vieren, heeft de Franse 
La Poste een velletje van 
zes verschillende bijzonder 
originele postzegels uit
gegeven. Op het kleinste 
zegel ooit uitgegeven staat 
het hondje Idéfix met kluif 
en op de grootste zegel 
prijkt de zware Obelix met 

zijn menhir. Die is voor
zien van een laagje echte 
steenpoeder met heus 
reliëf, een zegel met de 
Gallische dorpelingen, een 
paar zegels met Astérix en 
wellicht een paar druppels 
toverdrank op de zegel van 
Panoramix! Van het 
€ 5,20 kostende velletje 
gaat €i,54naarhet Franse 
Rode Kruis. Er wordt 

ook een postzegelboekje 
uitgegeven. 

UNGLOPENDE 
DECEMBERZEGELS 

Al enige jaren is het 
binnen Philatelistenver-
eniging Zuid-Limburg 
Maastricht gebruik om op 
de eerste bijeenkomst in 
januari de decemberze-
gels van het voorgaande 
jaar onderling uit te 
wisselen. Zo ook dit jaar. 
Groot was de verbazing 
van voorzitter Bernard 
Witter om te zien, dat 
sommige zegels er wel 
erg lang onderweg waren 

geweest. De afstempeling 
laat een datum april ig86 
zien. Deze zegels zijn 
dus al gelopen, voordat 
zij ontworpen zijn. Knap 
staaltje uit Amsterdam! 
Bij het doorlopen van de 
ingebrachte zegels heeft 
een van de leden zelfs nog 
een identieke afstempe
ling gevonden. Wellicht 
zijn er nog meer filate
listen die een dergelijke 
afstempeling in zijn/haar 

bezit hebben? Laat het de 
redactie weten en zien! 
Op andere december-
zegels van 2009 heeft 
Gerard van der Eem 
ernstige perforatiefouten 
gevonden. Ook hier zijn 
we erg benieuwd naar 
uw reacties, als u die ook 
heeft opgemerkt met 
bewijsmateriaal! 

In de afgelopen weken 
is de volgende mutatie 
in het overzicht van bij 
Filatelie aangesloten ver
enigingen doorgevoerd: 

's-Gravenhage 
ZUID-HOLUNDSE POSTZE
GEL VERENIGING "ZHPV" 
M.J. Vogel, Abeelzoom 
52, 2719 GT Zoetermeer. 

NVPH INTERNET WAARBORG: 
VEILIG KOPEN OP INTERNET 

Internet biedt veel moge
lijkheden voor verzame
laars om postzegels en 
bijbehorende artikelen 
via het internet te kopen. 
Echter kan de kwaliteit 
van het aanbod en/of de 
betrouwbaarheid van de 
leverancier via internet 
niet of nauwelijks worden 
beoordeeld. NVPH inter
net waarborg is sinds i 
januari hét keurmerk voor 
bij de NVPH aangesloten 
postzegelhandelaren die 
verkopen aan particulie
ren via internet. Zij doen 
dit via de eigen website, 
of via bijvoorbeeld E-bay, 
JVlarktplaats of Catawiki. 
Alle aangesloten leden 
zijn te herkennen aan het 
NVPH Internet Waarborg 
logo. Deze bedrijven 
onderschrijven de Speci

ale Voorwaarden NVPH 
Internet Waarborg en de 
certificaatregeling NVPH, 
leven de gedragsregels 
na en zijn aanspreekbaar 
op de relevante wet- en 
regelgeving. 
Als de uiterlijke of anders 
afgesproken termijn van 
levering hoe dan ook 
overschreden wordt, zal 
verkoper hiervan koper 
in kennis stellen. Koper 
heeft dan de mogelijkheid 
om de koopovereenkomst 
zonder kosten te ontbin
den. Meer info hierover 
opvyww.nvph.nl 

100 JAAR LUCHTVAART
VELLETJE GENOMINEERD 

Ontwerpbureau Mijk-
senaar kreeg in oktober 
2008 de opdracht voor het 
velletje 100 jaar gemo
toriseerde luchtvaart. 
Het bureau moest tien 
afzonderlijke kleurrijke 
zegels maken, waarvan het 
formaat was bepaald met 
€ o, 44 frankeerwaarde 
en Nederland 200g moest 
worden vermeld op de 
zegel. Vader Paul en 
zoon Meijer Mijksenaar 

gingen op zoek naar tien 
historische luchtvaart
hoogtepunten tussen 1909 
en 2009. De ontwerpers 
kwamen zo tot tien 
tophits van de eerste 
vlucht in Leur in igog tot 
de traumahelikopter in 
2009. De afbeeldingen 
werden over de scheur-
rand afgedrukt om zo 
een panoramisch beeld te 
creëren. Bij de presen
tatie toonde TNT zich 
enthousiast, maar wel 
stonden vrijwel alle vlieg
tuigen aan de grond, een 
eyeopener! Ook moesten 
drie afbeeldingen worden 
vervangen, waaronder die 
waar een KLM-Boeing 747 
achter een naastgelegen 
woonhuis opstijgt. Dit gaf 
teveel associaties met de 
geluidshinderproblema-
tiek rond Schiphol. En 
TNT Post wilde de postze
gelwaarde anders vermeld 
zien. Na deze aanpassin

gen naderde het velletje 
zijn tweede en definitieve 
versie. Het velletje gaat 
op voor mooiste post-
zegelontwerp van 2009, 
benieuwd of dat is gelukt! 
Bijgaand een weergave 

van het afgekeurde eerste 
proefvelletje, dat nergens 
te koop of verkrijgbaar is. 
Voor meer info, klik op 
u)U)U). mij ksenaar.comj 
postzegeIs_ioojaarlucht 
vaartj 

GEZEGELDE PLAATHOEZEN 
VAN ROYAL MAIL 

De Britse Royal Mail geeft 
een serie van tien verschil
lende postzegels uit met 
plaathoezen van tien 
wereldberoemde Britse 
popalbums die als klas
siekers kunnen worden 
bestempeld. Afgebeeld 
worden ondermeer Led 
Zeppelin>s <IV>, Rolling 
Stones 'Led it Bleed', Pink 
Floyd 'The Division Bell' 
en Mike Oldfield's 'Tubu
lar Bells'. Het velletje kost 
GBP 3,90 en kan worden 
besteld via de website van 
Royal Mail. 

HELLMAN VEILINGEN NAAR 
PHILATELIC SERVICE FINLAND 

Het grootste en interna
tionaal bekendste Finse 
veilinghuis Hellman aucti
ons, opgericht door Kaj 
Hellman is overgenomen 
door staatsbedrijf Phila
telic Service of Finland. In 
20og bedroeg de omzet 
ongeveer € 1,3 miljoen, 
dat voornamelijk bestond 
uit Finse en Russische 
filatelie. De overname zal 
de positie van Philatelic 
Service of Finland verster
ken als een hoofdrolspeler 
in de verzamelmarkt. Vol
gens directeur Tatu Unti-

nen zal het nieuwe bedrijf 
een noemenswaardige rol 
spelen in Noord-Europa. 
Kaj Hellman blijft er 
werkzaam als veiling-
expert en handelaar. De 
services van Philatelic 
Service of Finland bestaan 
uit verzamelaarveilingen, 
publicaties, import van 
verzamelapparatuur, 
internet en postorderver
koop verzamelobjecten. 
In 20og bedroeg de omzet 
van Philatelic Service 
of Finland circa € 1,4 
miljoen. 

TNT'S REDMAIL 
IN HET ROOD 

TNT-dochter Redmail in 
Oostenrijk stopt wegens 
de nieuwe postwet met 
de bezorging van brief
post. Volgens TNT wordt 
ondanks de liberalisatie 
te weinig markt vrijgege
ven door de Oostenrijkse 
Post voor concurrenten. 
Redmail gaat voort
aan alleen nog kranten 
bezorgen. 
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WIGGERS DE VRIES VERDER 
ONDER CORrNPHILA VEILINGEN 

Sinds I januari 2010 
maakt Postzegelveiling 
Wiggers de Vries BV deel 
uit van het bedrijf waartoe 
o.a. de oudste en meest 
gerenommeerde veiling
iiuizen van Zwitserland en 
Duitsland, Corinpliila en 
Köhler behoren. Gerard 
Garritsen, al 35 jaar 
werkzaam bij de veiling 
waarvan de eerste 14 
jaar onder leiding van de 
heer Wiggers de Vries en 
sinds 1988 als eigenaar/ 
directeur, is overtuigd van 
de voordelen. De laatste 
jaren is de postzegelmarkt 
sterk veranderd, dankzij 
nieuwe communicatie
middelen kunnen verza
melaars probleemloos 
wereldwijd kopen. Bij 
verkoop wil men echter 
liever zo dicht mogelijk 
bij huis terecht en is een 
stap over de grens vaak 
een stap te ver. Door de 
uitgebreide expertise en 
ervaring waar wij nu over 
beschikken, het invoeren 
van 'on Line' bieden en 
de mogelijkheid om een 
internationaal klanten
bestand te informeren 
over het aanbod op de 
Nederlandse markt, kan 
men nu ook hier "wereld
opbrengsten" realiseren. 

Corinphila, net als uw 
blad Filatelie opgericht in 
1921, heeft sinds 1925 in 
totaal 160 veilingen ge
houden; daarnaast geven 
zij in hun reeks "Edition 
d'Or" boeken uit van 
bekroonde tentoonstel
lingscollecties die zo als 
referentie voor verzame
laars behouden blijven. 
Verder beschikken zij 
over de meest uitge
breide bestanden inzake 
Zwitserse en Nederlandse 
filatelie; van belang om 
van bijzonder materiaal 
de herkomst te kunnen 
nagaan en vermelden. 
De directie in Nederland 
wordt uitgebreid met de 
heren Karl Louis en Dieter 
Michelson, directeur 
respectievelijk vicevoor
zitter raad van beheer Co
rinphila Zürich. Garritsen 
en zijn team gaan na 204 
veilingen in Amstelveen 
verder onder de naam 
Corinphila veilingen bv. 
Voor 2010 belooft de 
verkoop van de unieke 
collectie 'Nederland en 
O.R.' met variëteiten van 
drs. L.G. Klaassen een 
filatelistisch hoogtepunt 
te worden. In het voorjaar 
(8, 9,10 en 15 april) komt 
het ie gedeelte ter veiling. 

ZEGELEEND 

De BosnischServische 
republiek Srpska heeft 
in haar zoektocht naar 
veilige onderwerpen zijn 
toevlucht gezocht tot de 
aloude vertrouwde 2CV 
ofwel Lelijke Eend van 
het vermaarde Franse 
automerk Citroen. Later 
zullen meer modellen van 
deze klassiekers volgen 
uit exotische oorden als 
Mozambique. Opvallend 
is, dat postadministraties 
steeds vaker teruggrijpen 
op klassiek geworden 
ontwerpen en thema's. 
Onder verzamelaars 
bevinden zich vermoede
lijke veel 'babyboomers' 

die zich met voor hen 
aansprekende onderwer
pen aangetrokken voelen 
om postzegels te blijven 
verzamelen. Of deze 
onderwerpkeuze tot meer 
omzet leidt bij de post
bedrijven, is vooralsnog 
onbekend, maar leuk is 
het wel voor de Citrofiel. 

ZEGELOPZEGEL CATALOGUS 
ZOEKT AANVULLINGEN 

Omdat Jan van Lin, lid van 
Philatelica Emmen, zelf 
het thema Zegelopze
gel verzamelt, had hij er 
behoefte aan te weten wat 
er op dit gebied allemaal 
is uitgebracht. Deze zoek
tocht leidde tot dit lijvige 
boekwerk. 
Meestal wordt er gespro
ken van Zegel op zegel, 
maar hij noemt het liever 
filatelistisch materiaal op 
postzegels. In zijn verza
meling, en dus ook in 
deze catalogus, heeft hij 
ook brieven en stempels 
op postzegels opgeno
men, zolang ze maar 
duidelijk als afbeelding op 
de zegel staan. Fantasie
zegels e.d. wil hij zoveel 
mogelijk voorkomen. 
Hoewel hij nauwkeu
rig te werk is gegaan, 
pretendeert hij niet, dat 
de opsomming volledig 
is. "Elke keer vind ik weer 
nieuwe items, terwijl 
andere alsnog verwijderd 
worden", aldus Jan van 
Lin. "Op en aanmer
kingen, evenals aanvul
lingen blijven welkom." 
Deze catalogus is zo veel 
mogelijk uptodate, maar 
de allerlaatste gegevens 
ontbreken nog. Daar komt 
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men vanzelf wel achter. 
"Ik heb gebruik gemaakt 
van de Duitse Michel 
catalogus, en ook die 
nummering aangehouden, 
zelfs voor Nederland en 
(voormalige) Nederlandse 
gebieden. Identieke zegels 
met opdruk, overdruk, 
zelfldevend zijn niet 
opgenomen. De meeste 
afbeeldingen komen uit de 
wereldcatalogus van Post
beeld. Toch is het me nog 
niet gelukt, alles compleet 
te krijgen", erkent Jan. 
Vanaf 2010 is, vanwege de 

omvang, de catalogus in 
twee delen gesplitst: de 
scheidslijn ligt bij het jaar 
2000. Deel I kan met 155 
pagina's ongewijzigd blij
ven, terwijl in deel 2 van 
momenteel 45 pagina's 
elk jaar de nieuwste aan
vullingen bijgevoegd wor
den. Als ZoZ verzame
laars zich geroepen voelen 
deze unieke catalogus te 
helpen aanvullen of deze 
willen kopen voor € 45, 
kunnen zij zich wenden 
tot samensteller Jan van 
Lin, telefoon 0591620146. 

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

L.H. Tholentrofee 2008 

Voor deze prijs voor de beste filatelistische rubriek of bijdrage 
in de nietfilatelistische 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 voor postzegelverzamelaars 
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SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
e-mail: info(a)gaIeoptix.nl 
website: www.galeoptix.nl/fila/druIctech.htm 

Gestart met mijn 28e jaar 
als rubrieksredacteur blijf 
ik nog steeds enthousiast 
over de filatelie. Welke 
tak van filatelie het beste 
bij je past - de posthisto
rische, de thematische of 
de druktechnische - het 
is een zeer persoonlijke 
keuze. De thematische 
tak heeft pas laat de 
enorme schwung gekre
gen die het verdiende, 
de posthistorische tak 
is terug van weggeweest 
echter de druktechni
sche zat/zit lang in het 
verdom-hoekje althans 

in Nederland. In het 
Verenigd Koninkrijk lijkt 
slechts een druktechni
sche tak te bestaan dank
zij de onuitroeibare QEII 
in Machin-uitvoering... 
De postzegelhandel en 
catalogus-makers spelen 
in het VK daar adequaat 
op in. De Nederlandse 
situatie is tegenoverge
steld. Afgezien van een 
enkele oprisping betref
fende de 19e eeuwse 
postzegels is er - zo 
lijkt het - geen studie 
meer gedaan naar de 
druktechnische kant van 
de Nederlandse postze
gels uitgeven in de 20e 
eeuw. De zegels van het 
afgelopen decennium 
daarentegen zijn goed 
gedocumenteerd terug te 
vinden alleen - en dat is 
het pijnlijke - in grosso 
modo ons maandblad Fi
latelie en op het internet. 

Lichtpuntjes zijn de 
oprichting van een Spe
cialistenvereniging voor 
Persoonlijke Postzegels 
onlangs (aanmelden via 
ppz2og(a)live.nl) en de 
net uitgekomen nieuwe, 
zesde editie van de plaat-
fouten catalogus van 
W. Mast. 

Deze is te bestellen voor 
€37.90 op: 

u)U)u;.postze()elhuys.nl/ 
index.php'page=produi<t_ 
detaiIsfeprod_id=cataloflus 

Het afgelopen jaar heb 
ik me intensief bezigge
houden - na er bij toeval 
in terecht te zijn geraakt 
- met de druktechnische 
filatelie van Argentine. 
Er is daar een re-vival van 
de langlopende emissie 
1935-1957 aan de gang 
met als voorlopig hoog
tepunt de uitgifte van een 
speciaal catalogus (D.A. 
Bardi) van die emissie 
met een diepgang die de 
afgelopen 70 jaren niet 
was bereikt, zij het dat 
slechts enkele maan
den eerder een speciaal 
catalogus was verschenen 
voor geheel Argentinië 
(Gottig&Jalil). Me verder 
verdiept hebbend in die 
materie kan ik inderdaad 
slechts vaststellen dat ook 
daar het onderzoek 50-60 
jaar heeft stilgelegen en 
nu volop op gang komt! 

Moge in het komend 
jaar ook in Nederland 
het onderzoek naar de 
postzegels van de 20e eeuw 
weer opgepikt worden en 
uiteindelijk leiden tot een 
goede toegankelijkheid van 
de onderzoeksresultaten. 

DE PERSOONLIJKE DECEMBER POSTZEGELS 2009 (VERVOLG) 

In de vorige rubriek was 
de afbeelding zoals op het 
internet te zien afgebeeld. 
De werkelijke zegels zien 
er zo uit: '=i' 

DE POSnARiEVEN 
BUITENUND IN 2010 

We waren er zo aan 
= gewend geraakt. Elk jaar 
= gaan de buitenland tarie-
21 ven omhoog en vaak wordt 
= er in het najaar nog wat 
= bijgedrukt. In 2003 was 
^ het niet-prior tarief bin-
^ nen Europa 55c, in 2004 
S 57c - beide jaren leverde 
™ dat een „moeijlijke"variant 
2 op, in 2005 61C, in 2006 
^ 65c, in 2007 67c, in 2008 

70c, in 2009 74c. En nu 
voor 2010??? Niets zo lijikt 
het, de buitenland basis
tarieven zijn ongewijzigd. 
In het najaar hebben we 
de „kleerhanger oog" als 
2e variant gehad en daar 
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DE HANGBLOKJES 
VOOR HET BUITENLAND 

Zoals al eerder gemeld 
zijn zowel de 77c als de 
95c verschenen voor
zien van het nieuwe type 
hangoog. Nieuw is de 
74c Kon. Beatrix met die 
variant. 
Bij de 95c lijkt het zwart 
een nieuwe cilinder te 
hebben gehad; daarop 
wijsteen 'plaatfout' die 
niet eerder was gesigna
leerd. 

Tarieven brievenbuspost* 

Binnenianci 

DE KON. BEATRIX-ZEGELS 
VAN44C 

Het blokje met 10 zegels 
van 44c voorzien van het 
nieuwe type hangoog EN 
de ellips-tanding dook 
begin december op. 
Opvallend is een nieuwe 
cylinder voor de groene, 
tweede zegel-kleur. 
Het cilinder-nummer is 
weliswaar niet aange
past, maar dankzij een 
kenmerk dat zich over 
drie zegels uitstrekt 
hoeven we daarover geen 
twijfel te hebben. 

EDE'RLAOD 

bij bleef het? Voor 2010 zal nieuwe variant bijkomen, 
er ongetwijfeld weer een 1 wees gerust! 

http://www.galeoptix.nl/fila/druIctech.htm
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EMISSIES FEBRUARI 
2010 
Het gaat om de volgende 
emissies in februari 2010: 

 22.02 Jeugdfilatelie 
Largo Winch 

 22.02 Een literaire 
wandeling door 
Brussel 

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

Jeugdfilatelie • 
Winch 

Largo 

Op 22 februari 2010 
verscheen een blok met 
10 (=2x5) zegels van (i) 
(=0.59) gewijd aan de be
vorderingvan de Filatelie 
voor de jeugd. Hiervoor 
is zoals al veel vaker een 
stripfiguur uitgekozen. 
Dit keer „Largo Winch" 
van de bekende teke
naar Phillipe Francq en 
verhaal schrijver Jean van 
Hamme. 

De hoofdpersoon is Largo 
Winch, zijn echte naam is 
Largo Winczlav. In 2008 

ook een film gemaakt 
onder de titel „Largo 
Winch". 
Zie ook http://www.lar
gowinch. com/NL/index. 
html 

Philippe Francq (geb. Et
terbeek, 13.12.1961) 
Jean Van Hamme (geb. 
Brussel, 16.01.1939) 
De zegels zijn mogelijk 
al gedrukt op de nieuwe 
ofFsetpers die in Meche
len werd geïnstalleerd. 

Het zegelformaat is for
maat 3  40.20x27.66 mm 
 met een perforatiemaat 
II1/2 22/16 tanden hor./ 
vert. Een doorlopende 
perforatiegat in de zijran
den, geheel doorlopend 
in boven en onderrand. 
De cylinders omvatten 
vermoedelijk 4 blokken. 
Productbarcode op de 
linkerrand onder van het 
blok. 

Literaire wandeling door 
Brussel 

Op 22 februari 2010 
verscheen een postzegel
boekje met 5 zegels van 
(2) (=1.18) met afbeel
dingvan buitenlandse 

literatoren en de plekken 
in Brussel waarmee zij 
waren verbonden. Ont
werp Jean de Maesschalck 

 Paul Verlaine en Arthur 
Rimbaud 

 Charles Baudelaire 
 Multatuli 
 Charlotte en Emily 

Bronte 
 Victor Hugo 

Paul Verlaine (geb. Metz 
30.03.1844  gestorven 
Parijs 08.01.1896) 
Arthur Rimbaud (geb. 
Charleville 20.10.1854 
 gestorven Marseille 
10.11.1891) 
Paul Verlaine schoot 
Arthur Rimbaud op 10 juli 
1873 in diens linkerpols 
in Brussel in het hotel 
„A la Ville de Courtrai" 
in de Brouwerstraat na 
een ruzie over Rimbaud's 
geplande terugkeer 
naar Parijs. Een gedenk
plaatje herinnert aan het 
gebeuren. Verlaine werd 
veroordeeld tot twee jaar 
gevangenisstraf in een 
Brusselse gevangenis. 
In Brussel publiceerde 
Rimbaud zijn „Saison en 
enfer". 
Charles Baudelaire (geb. 

Parijs 09.04.1821  gestor
ven Parijs 31.08.1867). 
In 1864 vertrekt Baudelaire 
naar Brussel om daar een 
uitgever voor zijn volledige 
werken te vinden. Hij slaagt 
daar niet in. Hij schrijft 
in Brussel zijn „Pauvre 
Belgique" een pamflet, vol 
minachting, vol schimp en 
scheldpartijen over de Bel
gen ("het stomste volk ter 
wereld") en hun gewoon
tes, over het gebruik van de 
Franse taal, etc. 

Multatuli (pseudoniem 
van Eduard Douwes Dek
ker) (geb. Amsterdam 
02.03.1820  gestor
ven NiederIngelheim 
19.02.1887) 
Multatuh schreef zijn 
Max Havelaar in 1859 op 
een Brussels zolderka
mertje van de herberg 
„Au Prince Beige" in 
de Bergstraat (Rue de 
la Montague), schuin 
tegenover het postkan
toor. Inmiddels is dit 
stadslovartier gesloopt en 
onherkenbaar veranderd. 
Wel is op de plaats van 
het logement een (tweeta
lige) gedenkplaat aange
bracht met de verkeerde 
spelling Edward. 

Charlotte Bronte (geb. 
Thornton 21.04.1816 
 gestorven Haworth 
31.03.1855) 
Emily Bronte (geb. Thorn
ton 30.07.1818  gestor
ven Haworth 19.12.1848) 
Charlotte en Emily Bronte 
studeerden een jaar lang 
(18421843) aan het Pen
sionnat Heger in Brussel 
in het Quartier Isabelle. 

Victor Hugo (geb. Besan
^on 26.II.1802  gestor
ven Parijs 22.05.1885) 
Victor Hugo kwam 
 ongerust over de 
consequenties die de 
staatsgreep van Louis Na
poleon voor hem zouden 
hebben  op 11 december 
1851 in het toenmalige 
Brusselse Zuidstation 
thans het Rouppeplein 
 aan, vermomd als 
letterzetter Jacques 
Firmin Lanvin. Hij nam 
zijn intrek in de Violet
straat Toen bekend raakte 
wie die Lanvin wel was, 
mocht de auteur zich niet 
alleen op de Grote Markt 
vestigen, maar zelfs met 
medeweten van de Brus
selse burgemeester een 
tijdlang zijn vals paspoort 
gebruiken. Op de Grote 
Markt woonde hij enkele 
weken op het nummer 
16, maar verhuisde dan 
naar het nummer 2627, 
naast het Broodhuis, 
waar zich thans een ge
denkplaat voor de auteur 
bevindt. 

De zegel is vermoedelijk 
in vierkleuren offsetdruk 
gedrukt op de nieuwe 
offsetpers en verder af
gewerkt [perforatie e.d.] 
bij de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. 

Het zegelformaat is for
maat I: 2X 27.66x24mm 
met een perforatiemaat 11 
i/2:ii 3/4 16/28 tanden 
hor./vert. Doorlopende 
perforatie in de boven en 
onderranden. Het blokje 
is ingeplakt in een kaft. 
Productbarcode op de 
kaft van het boekje. 

De platen omvatten ver
moedelijk vier blokken. 

http://www.lar
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TOESTEMMING 
Het overnemen van arti
kelen uit De Posthoorn is 
toegestaan, maar alleen met 
bronvermelding. 

IHELVETIA ^ ^ ; 

TIMBRE DE SERVICE • UNION POSTALE UNIVERSELLE 
SILVIA BRUULHARDT 

HONDERD JAAR POSTMONUMENT 
Een van de oudste internationale 
organisaties is de Wereldpostver
eniging (UPU). In het hart van de 
Zwitserse plaats Bern staat een 
monument, dat herinnert aan de 
oprichting van de UPU in 1874. 
Het is een beeld in brons en gra

niet. Het stelt een wereldbol voor 
met daaromheen vijf vliegende 
mensen met een briefin hun hand. 
Zij verbeelden de vijf continenten 
en het wereldwijde postvervoer. 
Het beeld van de Franse beeldhou
wer René de Saint-Marceaux werd 

in 1909 feestelijk onthuld. Om het 
eeuwfeest van het beeld te vieren 
gaven Frankrijk en Zwitserland een 
gemeenschappelijke postzegel uit. 
Het monument is inmiddels al op 
800 postzegels te zien, maar een 
Nederlandse is daar niet bij. 

BRAZILIAANS VOETBAL IN HONGKONG 
Komende zomer zal alles 
weer in het teken staan 
van voetbal. Dan wordt 
namelijk in Zuid-Afrika 
het WK-voetballen gehou
den. Om vast in de stem
ming te komen tonen we 
hier een tweetal voetbal
zegels. De postdiensten 
van Hongkong en Brazilië 

gaven gezamenlijk een 
serie voetbalpostzegels 
uit. Het profvoetbal 
bestaat in Hongkong 
nog maar sinds 1968. 
In het begin was het 
Engelse voetbal het grote 
voorbeeld. Dat was niet 
zo raar, want Hongkong 
was tot 1997 een Britse 

kolonie. Tegenwoordig 
kijkt men meer naar Bra
zilië als het om voetbal 
gaat en ook dat is niet 
vreemd. Er spelen name
lijk nogal wat Brazilianen 
in Hongkong. Het natio
nale team van Hongkong 
speelt nog niet op WK 
niveau, maar wat niet is 
kan nog komen. Ze kun
nen in elk geval veel van 
de Braziliaanse spelers le
ren. Brazilië won het WK 
al vijf keer: in 1958,1962, 
1970,1994 en 2002. Het 
land doet ook nu weer 
mee in Zuid-Afrika. 

VOGEL VAN VORIG JAAR 
De bosuil was door de 
Vogelvereniging van 
Estland uitgeroepen tot 
Vogel van het Jaar 2009. 
Daarom gaf de post
dienst van Estland een 
postzegel uit met een 

DAAN'S 
PERSBERICHTEN 
In het Leidsch Dagblad 
stond dat de brief van 
een Duitse soldaat die 
was gelegerd aan het 
Russische front meer dan 
zestig jaar na verzending 
was aangekomen bij de 
dochter van de geadres
seerde, die toen zes jaar 
oud was. Soldaat Willi 
Schenk schreef op 7 juli 
1941 een brief aan zijn 
"Lieve Anne en de kleine 
meid ...". De brief werd 
teruggevonden in een 
bunker. Willi was gesneu
veld en lieve Anne leefde 
ook niet meer, maar de 
"kleine meid" die inmid
dels bijna 70 jaar was 
heeft de brief eindelijk 
kunnen lezen. 

Daan Koelewijn 

LEO GRANDEL OVERLEDEN 

Vlak voor de kerst be
reikte ons het droevige 
bericht dat Leo Grandel 
op 79-jarige leeftijd 
was overleden. In de 
jaren tachtig was Leo 
Bondscommissaris 
van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-
Verenigingen. Hij hield 
zich speciaal bezig met 
jeugdzaken. Enthousiast 

onderhield hij de con
tacten tussen JeugdFi-
latelie Nederland en de 
Bond. Lange tijd was hij 
jeugdleider in Castricum 
en jurylid bij JFN. Hij 
deed het jurywerk altijd 
heel precies en met ken
nis van zaken. Helaas 
moest hij om gezond
heidsredenen stoppen 
met jureren, wat hij heel 
erg vond. Voor al het 
werk dat hij had gedaan 
voor de jeugd kreeg hij 
van jFN de Zilveren 
Speld. 
Leo wist heel erg veel 
van filatelie. Hij was 
gespecialiseerd in 
luchtposten Zuid-
Afrika, maar hij had ook 
een mooie thematische 

collectie over goud. Hij 
deelde zijn kennis graag 
met anderen, via boeken 
en artikelen, in juryge-
sprekken of zo maar 
tijdens een autoritje als 
hij je naar het station 
bracht. Verderop in 
dit nummer van De 
Posthoorn plaatsen we 
ter herinnering aan Leo 
een van de vele artikelen 
die hij voor de jeugd 
schreef. 
Met gevoelens van 
vriendschap en warmte 
denken we aan hem 
terug. We wensen zijn 
vrouw Do veel sterkte 
bij het verwerken van dit 
enorme verlies. Moge 
Leo rusten in vrede. 

Jeffrey Croeneveld 

mooie afbeelding van 
deze uil. De bosuil heeft 
grote donkere ogen, die 
goed te zien zijn op het 
speciale eerstedagstem-
pel. 
Het leuke is dat bos-
uilen nooit ver weg te 
vinden zijn van plekken 
waar mensen zijn, zoals 
in de bomen bij boer
derijen of landhuizen, 
maar ook op begraaf
plaatsen en in parken. 
Bosuilen zijn niet zo 
kieskeurig wat hun eten 
betreft. 
Ze houden van kleine 
knaagdieren, maar 
ook van vogels, kik
kers, vleermuizen en 
wurmen. 

ADRESWI|ZICINCEN 
Een vriendelijk verzoek 
aan de abonnees van De 
Posthoorn. 
Alle adresv/ijzigingen, 
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 



Wel eens op een -g 
paard je^etenf 
Galoppeerde hy meteen we^? 

%e Nnnen bestjevaariyk^yn, 
maar toch vooral erj lief. 

Australia .^Ac 

Hier kan je niet op 
rijden 
Dit zijn pony's van 
de open vlakte in Au
stralië. Ze leven daar 
in verw/ilderde kud
des. Het is een zeer 
sterk paardenras, 
maar erg onaflianke-
lijk en zeer eigenw/ijs. 

Het Brabantse paard 
Dit is een nepzegel, 
maar voor ons w/el 
interessant. Want er 
staat een Brabants 
paardenras op. Vind 
je hem niet gew/eldig? 
Loeisterk, dat zie je 
zo. Zeer geschikt 
voor het w/erk op het 
land om de ploeg 
voort te trekken. 

Het tweespan 
Behalve dat onze 
Anky van Grunsven 
een gew/eldige ama
zone is, hebben v/e 
nog een beroemde 
Nederlander in 
de paardensport: 
IJsbrand Chardon. 
Mennen van een 
tweespan of een 
vierspan: hij kan het 
allemaal. Hij is tw/in-
tig keer Nederlands 
kampioen geworden 
en tien keer wereld
kampioen. Mennen 
is een prachtige 
tak van de paar
densport, en best 
moeilijk omdat je 
je paard van een af
standje moet sturen. 
Ik zit er liever op! 

Wilde pony's 
Net als de Brumbies 
van daarnet is dit 
ook een ponyras 
dat in het wild leeft. 
Ze stammen af van 
de Asturcon, een 
Spaans paardenras. 
De Shetlandpony, 
de Welsh- en de 
Connemarapony 

behoren allemaal tot 
dit ras. De schoft
hoogte is 1.20 meter, 
dus ik mag er niet 
op. Maar het is een 
goede kinderpony, 
dus houd hem in 
de gaten als je iets 
zoekt. 

De lieveling van veel 
kinderen 
Als je je ouders dan 
zo gek hebt gekre
gen om een pony 
voor je te kopen, ga 
dan op zoek naar 
deze stoute lieverd. 
Mensenkinderen, 
wat beleef je een 
lol met dit beestje! 
Hij doet nooit wat 
hij moet doen, gaat 
altijd zijn eigen 
weg, staat stil als 
jij in galop wil en 
springt ook geheid 
een meter hoog over 
een klein takje, ja, je 
bent gewaarschuwd! 

Ineens lag hij opzijn 
rug 
ik kreeg eens bij de 
manege een paardje 
dat vroeger in het 
circus had gewerkt, 
je snapt al, dat hij 
daar veel kunstjes 
had geleerd. Toen 
hij bij de manege 
kwam, was het de 
bedoeling dat hij 
dat niet meer deed. 
Wel, dat konden 

we vergeten. Op de 
gekste momenten 
kregen we ineens 
een "voorstelling" 
en dat was wel weer 
leuk om te zien. Niet 
voor degene die 
hem reed, want die 
moest wel zorgen 
dat hij er snel af 
sprong. Ik ging eens 
op dat paardje een 
buitenrit maken. 
We kwamen terug, 
en wat denk je? Zon
derwaarschuwing 
ging meneer rollen 
in het zand, met 
zijn zadel er nog op. 
Tja, dat brak toen in 
twee stukken, met 
zo'n dik paardje 
ondersteboven. 

Australia 

Racen 
Ik heb wel eens 
heel hard gereden, 
maar nog nooit op 
een racepaard. De 
paardenrennen is 
iets aparts. Er wordt 
namelijk heel vaak 
bij gegokt. Wie heeft 
ingezet op het win
nende paard komt 
wat rijker thuis. 
Maar ja, je moet wel 
weten wat je doet. 
En ik vraag me af of 
die gokkers wel van 
paarden houden, 
wat denk jij? 

Het veulen 
Als een merrie een 
veulentje gaat krij
gen, is het oppas
sen geblazen. Want 

K «-
soms moetje er bij 
zijn als het geboren 
wordt om te zorgen 
dat alles goed gaat. 
Probleem! Want de 
merrie wil het alleen 
doen, niemand in 
de buurt. Een vriend 
van mij had eens 
drie dagen bij zijn 
merrie in de stal 
gezeten, wachten op 
de geboorte. Plotse
ling moest hij even 
weg. Toen hij terug 
kwam was het veu
len geboren. Zo gaat 
dat met merries. 

Het postpaard 
Paarden zijn altijd 
gebruikt voor werk. 
Bij de post konden 
ze paarden ook goed 
gebruiken, om de 
post te vervoeren. 
Dat paard moest 
lange einden lopen 
en niet bang zijn. En 
vooral niet schrik
ken als de postiljon 
op zijn posthoorn 
blies. Houd jij van 
paarden? Ideetje om 
deze zegels te gaan 
verzamelen? Succes 
er mee! 

*^iftflii^^^P(^>jf^ffl'*iirtiJtt'ft*^fptfl*rf*?'Hi^*'# 

GooB*«^ vjev*v 
uyÄjut«-



XoAoM/ 
EEN APART ONDERWERP 

VOOR EEN THEMATISCHE VERZAMELING 
Ter herinnering aan Leo Grandel (1930-2009) plaatsen we deze maand 
een bewerking van een artikel dat hij in 1979 speciaal schreef voor Het 

Tolhuis, het clubblad van de Amsterdamse Postzegel Jeugdclub. 

Congres 
Deze keer eens een apart 
onderwerp. Het is zeker 
geen propaganda om te 
gaan roken ( i ) ! Het laat 
je alleen zien dat er met 
wat fantasie beslist leuke 
onderwerpen zijn voor 
een thematische verza
meling. Nederland heeft 
geen zegels uitgegeven 
die betrekking hebben 
op tabak, wel is er een 
poststempel gebruikt. 
Van 17 tot 24 september 
1951 werd in Amsterdam 
het Wereldcongres voor 
Tabak gehouden. Het 
was een groots evene
ment. Uit de hele wereld 
waren experts naar 
Nederland gekomen. Het 
congres werd gehouden 
in het Indisch Museum. 
Tegenwoordig heet dat 
het Tropenmuseum. 
Het was een uitstekend 
gekozen plaats. Uit eigen 
voorraad werd enorm 
veel materiaal tentoonge
steld tijdens het congres. 
Een grote publieke 

belangstelling was er 
helaas niet. De Neder
landse PTT vond dit 
congres geen postzegel 
waard. Wel kregen alle 
aan het speciale tijdelijke 
postkantoor aangeboden 
poststukken een speciaal 
poststempel (2). In het 
stempel is de tabaksplant 
afgebeeld. Aangetekende 
stukken kregen een spe
ciaal aantekenstrookje 
met de tekst "Wereldcon
gres voor Tabak 1951" 

Tabaksplant 
De tabaksplant is afkom
stig uit de Nieuwe We
reld. De plant behoort tot 
de familie van de Nacht
schaden, wat wil zeggen, 
dat onze aardappel en 
tomaat zeer nauw ver
want zijn met deze plant. 
De Europeanen wisten 
niets af van tabak totdat 
ze Amerika ontdekten en 
daar Indianen "toeback" 
zagen "suygen". De 
Europese ontdekkings
reizigers kwamen aan in 

West-lndië. Een van de 
landen in dat gebied is 
Cuba, het heeft veel ze
gels uitgegeven met tabak 
als onderwerp. Voor igoo 
was het zeldzaam als er 
zegels werden uitgeven 
met een ander onderwerp 
als afbeelding dan het 
staatshoofd of het staats
wapen. Cuba brak met 
die traditie en gaf al in 
1899 een zegel uit waarop 
duidelijk zichtbaar in de 
linkeronderhoek tabaks
bladeren zichtbaar zijn. 
Tabak was toen al een 
groot exportartikel. 

Roken is geen gezicht 
Van tabak worden niet al
leen sigaretten gemaakt, 
maar ook sigaren, shag, 
pijptabak en pruimtabak. 
Afbeeldingen van sigaret-
tenrokende mensen zijn 
mij onbekend. Inlichtin
gen bij postdirecties zeg
gen allemaal: "Rokende 
mensen afbeelden is niet 
ethisch!". Toch zijn er uit
zonderingen! Nederland 

gaf in 1974 een zegel 
uit met een afbeelding 
van de toneelschrijver 
Herman Heijermans met 
een grote sigaar in zijn 
mond (3). Engeland liet 
in hetzelfde jaar de grote 
staatsman Churchill 
zien met zijn beroemde 
Havanna sigaar (4). 
Pijprokers zien we een 
enkele keer. Een zegel 
van Trankskei (ook weer 
deel van Zuid-Afrika) 
laat een vrouw zien met 
een traditionele lange 
pijp (5). Deze pijpen zijn 
handgemaakt. Veel tabak 
komt uit Rhodesië (het 
tegenwoordige Zim
babwe) en het is dan ook 
niet vreemd dat het land 
zegels uitgaf gewijd aan 
tabak (6). Mozambique 
gaf jaren terug al een ze
gel uit met als afbeelding 
een tabaksplantage (7). 
Ik vond ook nog een leuk 
frankeerstempel van een 
Duitse tabaksfabrikant 
met twee pijprokende 
mannen (8). 

Foutje 
In sigaretten wordt 
tabak vermengd met 
nicotine. Als je dat 
eenmaal van dat stofje 
gerookt hebt wil je steeds 
meer. Daarom is het zo 
moeilijk om te stoppen 
met roken. Waar komt de 
naam nicotine eigenlijk 
vandaan? Meer dan 400 
jaar geleden leefde er in 
Frankrijk een schrijver 
met de mooie naam jean 
Nicot. Hij introduceerde 
de tabak m Frankrijk als 
medicijn en genotmiddel. 
In 1961 werd dit feit door 
de Franse PTT herdacht 
meteen postzegel (9). 
Helaas bleek later dat 
het plaatje niet klopte. 
De afgebeelde man was 
niet jean Nicot, maar een 
koopman uit Antwerpen 
Jan Nicquet. Ja, fouten 
maken blijft menselijk.... 

Leo Grandel 
(niet-roker) 
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PUZZEL FEBRUARI 2010 

Hier volgen de vragen van deze maand: 
1 Wie ontwierp het monument voor de Wereld

postvereniging? 
2. In welk jaar won Brazilië het WK voor het eerst? 
3 Hoe vaak werd IJsbrand Chardon Nederlands 

kampioen? 
4 Van welk ras stammen de Brumbies af? 
5 Wie werd er op een postzegel afgebeeld in 

plaats van Jean Nicot? 
6. Wat is een Zonnebeker? 
7, Welke grote staatsman werd op een postzegel 

afgebeeld met een sigaar? 

Stuur je antwoorden voor i april 2010 naar de re
dactie van De Posthoorn, De Goedemeent i , 1447 
PT Purmerend. Vergeet niet je naam en adres op te 
schrijven en filatelistisch te frankeren met geldige 
postzegels! Graag ook PUZZEL FEBRUARI 2010 
vermelden. 

ANTWOORDEN 
PUZZEL NOVEMBER 2009 

Hier volgen de antwoorden van de puzzel van 
november 2009:1. Den Bosch; 2. Geschiedenis, 
over vroeger en nu; 3. Henriette Ronner; 4. 0,03775 
kilometer per uur; 5. Klaas Vaak; 6. de hora. 

Na loting heeft uit Ricardo Buren uit Enschedé een 
prijsje gewonnen. 

Hartelijk gefeliciteerd! 

f 
n 9 

Meer dan 1250 jongens 

en meisjes gingen je voor! 

ifc::»^ De postzegelclub 

5 van JFN op internet: 

' de StampKids Club. 

Surf naar wwvy^stampkids.org 

' ?mw'E"^;Ti5''''r^" 

IK SPAAR POSTZEGELS OMDAT... 

...ik het een hele leuke 
hobby vind en omdat er 
hele mooie en grappige 
plaatjes bij zitten. Ik ben 
begonnen met sparen 
toen ik in mijn agenda 

een stukje tekst zag 
staan over postzegels 
verzamelen. Onderaan 
de pagina stond een site. 
Ik ben toen op die site 
gaan kijken: 
www.ieugdfilalatie.nl en 
daar stond weer een link 
naar de Stamp KidsClub. 
Ik merkte nadat ik 100 
gratis postzegels had 
gekregen dat ik het erg 
leuk vond. 
Dus ik bleef sparen. 
Ik spaar nog geen jaar 

maar heb nu al erg veel 
postzegels, maar ik wil 
er nog veeeeeeeeeeeel 
meer!!!!!!!!!!!. 

Saskia Libbinga (11 jaar) 

R O Y A L S C O T 

...er planten zijn die beestjes eten? 
In veel moerasachtige en warme 
gebieden op aarde komen vleesetende 
planten voor. Die zijn er in allerlei 
soorten. De plant op deze postzegel 
uit Thailand heet "Zonnebeker" (in 
het Latijn: Nepenthes). De uiteinden 
van de bladeren vormen een soort 
bekertjes. Boven aan de rand zit wat 

WIST j E DAT... 
nectar die insecten aantrekt. De insec
ten gaan de beker in op zoek naar nog 
meer van dat lekkers. Maar dan zitten 
ze gevangen, want de wanden van de 
beker zijn zo glibberig dat een insec
tenpootje er geen grip op heeft. Het 
insect komt dan onder in de beker in 
een vloeistof terecht en verdrinkt. Die 
vloeistof bevat allerlei stoffen, net als 
in jouw maag 
en darmen, die 
de prooi verte
ren. Een extra 
maaltje voor 
deze plant. 

Toon Oomens 

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

Op 7 december 2009 
kreeg Daan Koelewijn 
een koninklijke onder
scheiding. Het had Hare 
Majesteit behaagd om 
hem voor al zijn werk 
voor de (jeugd)filatelie 
lid te maken in de Orde 
van Oranje Nassau. 
Tijdens een feestelijke 
bijeenkomst in Boskoop 
kreeg Daan de versier
selen opgespeld door 

de burgemeester van 
Waddinxveen. Daar had 
zijn collega uit Boskoop 
speciaal toestemming 
voor gegeven. Het was 
goed om te zien dat uit 
het hele land mensen uit 
de wereld van de filatelie 
waren gekomen om 
Daan te feliciteren. Leuk 
was het dat niet alleen 
zijn vrouw, dochters en 
schoonzonen getuige wa

ren van deze bijzondere 
gebeurtenis, maar dat 
ook al zijn kleinkinderen 
alles met grote trots volg
den. Na afloop wilden ze 
graag met hun "konink
lijke" opa op de foto. Wij 
feliciteren Daan van harte 
met deze welverdiende 
onderscheiding en hopen 
dat hij haar nog lang zal 
mogen dragen! 
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OOGST 2009 III 

In het septembernummer 
is de oogst Nederlandse 
maximumkaarten van 
de eerste helft 2009 
behandeld en vorige keer 
de topper van het jaar 
"100 jaar gemotoriseerde 
luchtvaart in Nederland." 
Nu de rest van de gewone 
kaarten. Een volgende 
keer komen de kaarten 
met gelegenheidsstem-
pels nog aan bod. 
In juli verschenen muziek-
zegels Lg.v. het Wereld 
Muziekconcours van 
Kerkrade en het Korenfes
tival Europa Cantat, dat 
dit keer in Utrecht werd 
gehouden. De zegels met 
uitsluitend tekst vormden 
een lastige opgave. De 
tekst "lauchzet frolocket" 

verwijst direct naar het 
Weihnachtsoratorium van 
Bach en daarmee is kaart 
[i] een goede gewor
den. Stempel Utrecht is 
vanwege het koorfestival 
geplaatst. 
Enkele Braziliaanse 
onderwerpen van de 
velletjes "Grenzeloos 
Nederland" leenden zich 
goed voor maximum
kaarten. Zegel en kaart 
[2] geven het schilderij 
"Gezicht op Olinda" weer 
van Frans Post, dat in het 
Rijksmuseum hangt. Het 
stempel is dan natuurlijk 
uit Amsterdam. Zegel 
en kaart [3] tonen een 
bladzijde uit de "Historia 
naturalis Brasiliae" met 
als onderwerp de bloei 
en groeiwijze van de pas
siebloem van het geslacht 

Passifloracae. 
De sportzegels van eind 
augustus waren perfect 
voor de maximafilie. De 
tabs zijn meegeplakt op 
de kaart, omdat zo een 
vollediger beeld getoond 
wordt van de sport dan op 
de postzegel alleen. De 
mooiste kaart is [4] met 
het onderwerp turnen 
waar de krachtinspanning 
op het onderdeel paard 
mooi uitgebeeld is. Kaart 
[5] is humoristisch van 
aard met de judoënde kin
deren. Hier met stempel 
Zeist, de vestigingsplaats 
van Nederlands grootste 
sportbond. Vele plaatsen 
zijn goed als plaats van 
afstempeling als die sport 
daar beoefend wordt. 

Afgelopen september 
startte een kastelenserie 
in samenwerking met 
de Nederlandse Kaste
lenstichting, waarvoor 
de verzamelaar veel meer 
dan de nominale waarde 

I moet betalen, wat op ge
spannen voet staat met de 
ethische code van de UPU. 
De eerste zegel van het 
Muiderslot (gemeente 
Muiden) was wel tegen de 
nominale waarde te koop, 
waardoor de kaart [6] een 
uitstekende maximum-
kaart is, die 100% voldoet 
aan de FlP-regels. 

Ook in september 
verschenen zegels ter 
gelegenheid van de 
"Weken van de kaart" en 
de feestelijke kaart van [7] 
zal ieder aanspreken als 
die binnendwarrelt. 
De kinderzegels van dit 
jaar waren moeilijk voor 
de maximafilie door de 

I abstracte afbeelding van 
het motief "laat kinderen 
leren." De ontwerper 
van deze zegels heeft in 
samenwerking met de 
Stichting Kinderpostze
gels Nederland een boek
je postkaarten van zijn 
ontwerpen uitgegeven. 

Deze waren geschikt voor 
maximumkaarten,zoals 
afb. [8] laat zien. 
Als u meer wilt zien van 
zijn ontwerpen, kijk dan 
naar zijn website www. 
chnstianborstlap.com en 
ontdek wat hij nog meer 
voor kinderen, w.o. voor 
Unicef heeft ontworpen. 
Ten slotte de grootste 
kindervriend. TNT Post 
IS gestart met de uitgifte 
van aparte mapjes met 
drie postzegels, waarvan 
de meerprijs alleszins 
redelijk is als vergoeding 
voor de drie bijgeleverde 
prentbriefkaarten. Het 
mapje Sinterklaaszegels 
was populair en ook heel 
snel uitverkocht. Kees 
Verhulst, onze rubrieks
redacteur voor stempels, 
is op 5 December naar 
Sint Nicolaasga gereisd 
om de kaart [9] in het 
servicepunt in de C-iooo 
af te laten stempelen, 
waarvoor veel dank. 
Volgende maand: Rusland. 

Jauchzet, 
frohlocket! 

mailto:f2hedwardfr00n@hetnet.ni
http://chnstianborstlap.com
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100 JAAR RIJKSOCTROOiWET 1910 - 2010 

Ter gelegenheid van de 
loo-jarige Rijksoctrooiwet 
geeft TNT Post een spe
ciaal postzegelvel uit met 
tien unieke postzegels, 
een eerstedagenvelop, 
postzegelmapje en een 
Prestigeboekje. 
Vanaf ig 12 groeide het 
aantal octrooiaanvragen 
en in de jaren zestig en 
zeventig van de vorige 
eeuw waren er 14.000 tot 
18.000 aanvragen per jaar. 
Dat veranderde door de 
komst van het Europees 
octrooi. Het eerste Euro
pees Octrooiverdrag werd 
in 1973 door vijftien lan
den ondertekend. Twee 
jaar later was het mogelijk 
om met één aanvraag oc
trooi te verkrijgen voor 17 
landen. Het aantal nieuwe 
Nederlandse aanvragen 
daalde toen aanzienlijk. 

Er zijn door de eeuwen 
heen honderdduizenden 

WINTERUNDSCHAP MET 
SCHAATSERS 

Talrijke Nederlandse 
kunstenaars hebben 
zich in het verleden la
ten inspireren door de 
winter, lente, zomer en 
herfst met prachtige 
kunstwerken tot gevolg. 
In samenwerking met het 
Rijksmuseum geeft TNT 
Post nu een postzegelse
rie uit om deze bijzon
dere kunstwerken onder 
de aandacht te brengen. 
'Winterlandschap met 
schaatsers' is geschil
derd door Hendrick 
Avercamp, de bekendste 

schilder van Hollandse 
winterlandschappen. 
Momenteel is er in 
het Rijksmuseum een 
overzichtstentoonstel
ling te zien van Hendrick 
Avercamp. 
Op de foto de overhandi
ging van de eerste post
zegel 'Winterlandschap 
met schaatsers' aan Wim 
Pij bes, directeur van het 
Rijksmuseum door Katja 
Veen, manager Consu
mentenmarkt van TNT 
Post. Op de postzegel 
is een gedeelte te zien 

van dit schilderij van 
Hendrick Avercamp. 
De overhandiging vond 
plaats op de ijsbaan naast 
het Rijksmuseum in Am
sterdam. Bij het postze
gelvelletje wordt een luxe 
bewaarband geleverd 
tegen meerprijs. 

uitvindingen gedaan in 
Nederland. Hieruit een 
keuze maken voor het 
postzegelvel '100 jaar 
Rijksoctrooiwet' was een 
uitdaging voor ontwerper 
Theo Peters van Comma-S 
ontwerpers. "Een voor
selectie werd gemaakt 
door Octrooicentrum 
Nederland in overleg 
met de Orde van Oc
trooigemachtigden. Een 
uitvinding moest visueel 
aantrekkelijk zijn en tot 
de verbeelding spreken, 
zowel uit het heden als uit 
het verleden en er moest 
geschikt beeldmateriaal 
beschikbaar zijn. Alle 
postzegels samen vormen 
dus één geheel, maar 
iedere postzegel afzon
derlijk moet ook op eigen 
benen kunnen staan", 
zegt Peters. "Door onder 
meer kleurgebruik heb ik 
de eenheid binnen iedere 
postzegel benadrukt. 

Op elke postzegel is de 
naam van de uitvinder, de 
frankeerwaarde en een 
onderdeel van de uitvin
ding in dezelfde kleur 
afgebeeld, zoals: het rood 
van de zonneauto, het 
groen van de kettingkast 
en TNT Post-oranje op 
de postzegel die is gewijd 
aan de handschrifther
kenning. 
De postzegels zijn, 
zolang de voorraad strekt, 
verkrijgbaar bij de Collect 
Club in Groningen, via de 
Online winkel op www. 
tntpost.nl/collertcIub en bij 
de reguliere verkoop
punten. De geldigheid 
van de postzegels voor de 
frankering is onbepaald. 
De frankeerwaarde van de 
postzegel is € 0,44 en de 
oplage bedraagt 380.000 
velletjes. 

EMISSIES 2010 

12 januari 
• Mooi Nederland 2010 - Haarlem*: postzegelvel met 

5 dezelfde postzegels (gegomd) 
• Mooi Nederland 2010 - Middelburg*: postzegelvel 

met 5 dezelfde postzegels (gegomd) 
• Pers. Postzegels (III): Waddenvereniging: postzegel

vel met 10 dezelfde postzegels (zelfl;levend) 
9 februari 
• 100 jaar Rijksoctrooiwet: postzegelvel met 10 ver- , 

schillende postzegels (gegomd) Ä 
9 maart ^ 
• 75e Boekenweek: postzegelvel met i postzegel 

(gegomd) 
23 maart 
• Jubileumpostzegels 2010: postzegelvel met 10 post

zegels waarvan 5 verschillende postzegels (gegomd) 
29 maart 
• Weken van de Kaart: postzegelvel met 3 dezelfde 

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 verschil

lende postzegels (gegomd) 
27 april 
• Vuurtorens: postzegelvel met i postzegels (gegomd) 
22 juni 
• Mooi Nederland Leeuwarden*: postzegelvel met 5 

dezelfde postzegels (gegomd) 
• Mooi Nederland 2010 - verzamel**: postzegelvel 

met 5 verschillende postzegels (gegomd) 

*Alleen verkrijgbaar in genoemde plaatsen. 
**Alleen het verzamelvel is opgenomen in de Jaarcol
lectie Nederlandse Postzegels 2010. 
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WAAROM LID WORDEN VAN 
EEN GESPECIALISEERDE VERENIGING? 

De KNBF kent een relatief 
groot aantal gespeciali
seerde verenigingen en 
studiegroepen. In het vo
rige nummer van Filatelie 
kon u kennismaken met 
gespecialiseerde vereni
gingen die zich richten op 
bepaalde landen of gebie
den. Maar er bestaan nog 
andere specialisaties in de 
wereld van de filatelie. 
Bent u bijvoorbeeld 
geïnteresseerd in het 
verzamelen van brieven 
die met speciale of eerste 
vluchten vervoerd zijn, 
of met de geschiedenis 
van de luchtpost in het 
algemeen (aerofilatelie)? 
Zoekt u luchtpostbrie-
ven, luchtpostzegels of 
Cindarella's met betrek
king tot luchtvaart? 'De 
vliegende Hollander' is de 
vereniging voor verza

melaars van luchtpost, 
luchtpostzegels, speciale 
stempels, logo's, semi 
officiële postzegels, pos
tale documenten, foto's, 
enzovoorts. Opgericht 
op I januari 1936 is het 
de grootste Nederlandse 
vereniging op het gebied 
van luchtpost. 
Bent u meer geïnteres
seerd in postwaardestuk-
ken of poststempels? De 
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Nederlandse Vereniging 
van Poststukken- en 
Poststempelverzamelaars 
is dan iets voor u. De 
vereniging werd in 1946 
opgericht, na de fusie van 
de Nederlandse Vereni
ging van Poststukkenver
zamelaars en de Neder
landse Vereniging van 
Poststempelverzamelaars. 
De vereniging stelt zich 
ten doel: Het bevorderen 

TWEE KAPinEL RIDDERS OVERLEDEN IN 2 0 0 9 

Ons bereikte in 2009 
het droevige bericht, dat 
twee Kapittel ridders zijn 
overleden. Beide ridders 
traden toe tot het Costerus 
Kapittel in 2004: het wa
ren de heren Izaak Zabel 
en Hans Wicher. Beiden 
werkten nauw samen. 

Izaak Zabel werd geboren 
in 1926. Hij bestudeerde 
met Hans Wicher de 'i 
cent cijfer 1894' (zetting B) 
(NMP 1989). In samenwer
king met Wicher ontstond 
het boek: Het platen van 
de cijferemissie 1876/94 
(iggg). Verder schreef hij 
in 'Nederland onder de 
Loep' (mededelingenblad 
van de Arge Niederlande) 
over het complete vel van 
de '3 cent hangend haar' 
NVPH 34, de vier gebruik
te platen met alle primaire 
en secundaire plaatfouten 
(1976). Hij publiceerde in 
'De Plaatfout' van De Ne
derlandse Postzegelvereni
ging De Plaatfout over het 
ontstaan van de verticale 
paren van de '/z cent type 
I en II, resp. type II en I 
(2006) en een boekje over 

de 2'/j cent met uitvoerige 
gegevens over het aantal 
platen en afbeeldingen van 
de primaire en secundaire 
plaatfouten. De heer Zabel 
overleed op 30 september 
2009. 

Hans Wicher werd gebo
ren in 1932. Hij schreef 
in het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie: 
Nieuwe aspecten van de 

'/a cent zegel cijfer 1876 
(1986) en - in samen
werking met Izaak Zabel 
- de 'i cent cijfer 1894' 
(zetting B) (NMP 1989). 
De Nederlandse Postze
gelvereniging De Plaatfout 
publiceerde een gecor
rigeerde en aanvullende 
versie van de Va cent type 
II (2006). De heer Wicher 
overleed op 23 november 
2009. 

van de kennis en het ver
zamelen van poststukken, 
postale afstempelingen 
en filatelistische zaken, 
die buiten de algemene 
aandacht vallen alsmede 
de bestudering van de 
postgeschiedenis. 
Maar ook als thematische 
verzamelaar kan men 
terecht bij een vereniging: 
De NVTF is de grootste en 
enige algemene vereni
ging voor de thematische 
filatelie in Nederland. 
Thematische filatelie is het 
verzamelen van postzegels 
en poststukken over een 
bepaald, zelf te kiezen, 
onderwerp. In een thema
tische verzameling wordt 
het thema behandeld net 
als in een boek. Gaat het 
bijvoorbeeld over een dier 
dan komen onder andere 
aan de orde: geboorte, 
levenswijze, voeding, 
"huisvesting" (vogelnest), 
"familieleden" (verwante 
soorten) e.d. Dit verhaal 
wordt verteld aan de hand 
van poststukken en korte 
teksten. Poststukken zijn 
naast postzegels bijvoor
beeld postzegelboekjes, 
briefkaarten, poststem
pels en telegrammen. 
Zoekt u nog gerichter? 
Kijk dan eens op de web
site van de KNBF onder 
verenigingen. U vindt er 
vast een vereniging of stu
diegroep die u aanspreekt! 

MOOIE RESULTATEN TIJDENS ITALIA 2 0 0 9 

Van 21 tot en met 25 
oktober 2009 vond in 
Rome een groot filate-
listisch festival plaats in 
het Palazzo dei Congressi 
te Rome. Inschrijving in 
de tentoonstellingsklas
sen was mogelijk voor 
deelnemers uit Europa, 
Canada, de Verenigde 
Staten, Argentinië, Zuid 
Afrika en Australië. De 
belangen van de 12 Neder
landse inzenders werden 
behartigd door de nieuwe 
landscommissaris, de 
heer Max Plantinga. Vijf 
deelnemers ontvingen een 

Groot Vermeil medaille: 
M. Blank (The telegraph 
ofGreat Britain), A. 
Scheer (Masks of the 
Universe), D. Speksnijder 
(Founding father of the 
United States), P. van 
Nies (The family life of 
birds) en B. Hellebrekers 

Italia; 
2009 : 

€0,65 • 

(Geuzendam>s Catalogus 
van de postwaardestuk-
ken van Nederland en 
Overzeese Rijksdelen). 
Groot zilver: Mevrouw E. 
Limmen-Stegemeijer (Il
luminated Guards on the 
coast). Zilver: Mevrouw T. 
Bakker-Dijcks (Toys and 
games, not age-related). 
Door de KNBF was een 
ereprijs ter beschikking 
gesteld. Deze ereprijs, een 
Delfts blauw bord, werd 
toegekend aan Pasquala 
Polo met de thematische 
inzending Two wheels 
is life. 



WADA: DE VERVALSER DIE ZIJN WERK SIGNEERDE. 

De verzamelaars van klas
sieke zegels van Japan zul
len weten dat er meer dan 
lox zoveel valse zegels in 
omloop zijn dan echte. De 
reden: een zekere Kotaro 
Wada. Voor de verzamelaar 
van Japan is hier toch wel 
iets mee te doen. Allereerst 
kunt U enige basiskennis 
verwerven, daartoe wil dit 
artikeltje een aanzet geven. 
Daarnaast is er een vraag
baak voor de vraag of een 
zojuist aangekocht zegel 
echt is of niet. Daarvoor is 
de Bondskeuringsdienst 
voor U beschikbaar. 

Terug naar de zegels van 
Japan. U zult zich afvragen 
waarom nou juist van 
Japan zoveel vervalste 
zegels in omloop zijn? 
Voor de beantwoording 
van die vraag moeten we 
terug naar circa i8go, naar 
Tokyo. Daar was van 1885 
tot 1911 Kotaro Wada actief 
als handelaar in postze
gels. Kennelijk ontdekte 
hij dat er veel vraag was 
naar de - op dat moment -
niet meer in omloop zijnde 
Japanse postzegels met het 
'draakmotief'. Deze kleine 
vierkante zegels, met een 
ornament van draken en 
een geheel Japanstalige 
waardeaanduiding zijn 
gedurende een korte tijd 
in gebruik geweest. De 

originele zegels werden 
I voor I op kleine platen 
gegraveerd en werden een 
korte tijd later ook getand 
uitgegeven. Deze zegels 
zijn met primitieve mid
delen gedrukt, maar waren 
wel zeer fijn in detail. 
Wada heeft tegen circa 
i8go met behulp van de 
drukker Yoshisaburo 
Yamanaka duizenden 
vervalsingen gemaakt 
van o.a. de Drakenzegels 
uit 1871 en 1872. Wada 
was een 'oprecht' man, 
zo blijkt: hij voorzag zijn 
eerste vervalsingen van 
de aanduidingen 'sanko' 
(referentie) of'mozo' 
(namaak) in minus
cule Japanse karakters 
(zie afbeelding). Deze 
zegels verkochten heel 
goed in die tijd, vooral aan 
buitenlandse bezoekers. 
Wada heeft daarna nog 
tweemaal nieuwe koper
platen laten maken omdat 
de voorgaande versleten 
waren. In het begin voor
zag Wada zijn vervalsingen 
nog van de woorden sanko 
en mozo, maar later liet 
hij de woorden ook weg, 
zodat niet alle Wada-ver-
valsingen zijn 'signatuur' 
dragen. Ook heeft Wada de 
latere emissies van Japan 
vervalst (de zogenaamde 
Cherry Blossom emissies 
van 1872-76 en de oude 

Koban zegels van 1876 en 
1879). Ook deze voorzag 
hij gedeeltelijk van een 
signatuur. Wada maakte 
ook complete velletjes 
voor toeristen, met daarop 
zijn eigen vervalsingen 
en echte zegels geplakt. 
Deze complete vellen zijn 
tegenwoordig heel schaars 

alhoewel er ook daarvan 
veel gemaakt zijn, in 1900 
verkocht hij er alleen al 
50.000 vellen van aan 
een Parij se handelaar. De 
meeste vellen werden op
geknipt en complete vellen 
zijn nu heel schaars. 
In de periode dat Wada 
actief was, hebben ook 
andere Japanse verval
sers een graantje willen 
meepikken, maar Wada 
was veruit het meest actief 
Niet alle vervalsingen zijn 
even goed; de vervalsingen 
van Wada zijn vakkundig 
gemaakt en zijn heel over
tuigend. De gesigneerde 
exemplaren zijn gemak
kelijk te herkennen, maar 

de ongesigneerde zijn 
verraderlijk. 
Tegenwoordig is er echter 
een vrij volledig overzicht 
van de vervalsingen van de 
oude zegels van Japan en 
de Bondskeuringsdienst 
is tevens in het geluk
kige bezit van een grote 
referentieverzameling 
van - met name - Wada-
vervalsingen. Hierdoor 
heeft de BKD de mogelijk
heid om Japanse zegels 
ook te kunnen beoordelen. 
U kunt uw twijfelgevallen 
aan de BKD voorleggen, 
desgewenst in grotere 
aantallen tegelijk. Voor het 
adres verwijzen wij u naar 
het colofon. 

"JO TOUSSAINnOERNOOl" WORDT ONDERDEEL VAN DE HOGESCHOOL FILATELIE DAGEN 

Het "Jo Toussaint-
toernooi", het vroegere 
Bondsbekertoernooi, 
wordt ingebed in een 
postzegel totaal evene
ment dat door de Globe 
afdeling "De Vierstroom" 
is omgedoopt in "Hoge
school Filatehe Dagen". 
Aan de ene kant is die 
naam een verwijzing naar 
de locatie (Hogeschool 
van Hall Larenstein in 
Velp) en aan de andere 
kant wil de organisatie 
hiermee het niveau en de 
kwaliteit van het evene
ment benadrukken. 
Dit jaar wordt het evene-

REINDER LUINGE STELT ZICH VOOR 

Sinds enige tijd loop ik sa
men met Peter Teurlings 
mee met de activiteiten 
van het Bondsbestuur, 
om ervaringen op te 
doen en wellicht in de 
toekomst te kandideren 
voor een functie binnen 
het bestuur. Voor Peter 
Teurlings - voorzitter van 
de 's-Hertogenbossche 
Filatelistenvereniging en 
mijzelf- voorzitter van de 
Oosterhoutse Vereniging 
van Postzegelverzame
laars - een bijzonder inte
ressant gebeuren, vooral 
ook omdat de onderwer
pen, alhoewel ze allemaal 
met filatelie en postzegels 
te maken hebben, qua 

invalshoek vaak totaal 
afwijken van datgene wat 
wij binnen onze vereni
gingen zo gewend zijn. 
Wat vooral opvalt is de 
grote hoeveelheid aan 
onderwerpen en de grote 
werkdruk. De bestuursle
den hebben allen, zowel 
op hun specialistische 
terrein als ook in het 
algemeen, bijzonder veel 
zaken waaraan aandacht 
moet worden gegeven en 
waarvoor een groot aantal 
bestuursbijeenkomsten 
nodig zijn. Verder zijn er 
nog vele evenementen, 
jubilea, regiobijeen
komsten, internationale 
vergaderingen waar wordt 
verwacht dat het Bondsbe
stuur van haar belangstel
ling blijk geeft. 
Aan ons 'meelopers' is als 
taak gegeven te werken 
aan een plan voor de com
municatie en de PR van de 
Bond. Hierbij zullen we 
vooral rekening moeten 
houden met de verande
ringen in de communica
tie als gevolg van internet 
en email. Zeker de jongere 

generatie is onvoldoende 
bereikbaar, indien infor
matie niet beschikbaar is 
via deze kanalen. 
Verder zal veel aandacht 
worden gegeven aan het 
communiceren van datge
ne wat de Bond allemaal 
doet en nog meer kan 
doen. En aan alle informa
tie die nu al verkrijgbaar 
is. En natuurlijk willen we 
graag echte communicatie 
op gang brengen, dat wil 
zeggen in twee richtin
gen. Niet meer alleen van 
Bond naar verenigingen, 
maar ook stimuleren dat 
verenigingen en eventuele 
belangstellenden meer 
aan de Bond aangeven, 
wat zij vinden dat er zou 
moeten gebeuren en hoe. 
Vanuit de regio's zijn 
verschillende wensen ge
ïnventariseerd, variërend 
van hulp bij het werven 
van nieuwe bestuursleden 
tot ondersteuning bij 
ledenwerving en nog veel 
meer zaken die zeker in 
onze plannen aandacht 
zullen krijgen. Er is nog 
heel veel te doen. 

ment nog grootser aange
pakt en zal het naar twee 
dagen worden uitgebreid. 
Zaterdag en zondag 6 en 
7 maart. Het aanbod zal 
worden vergroot. Naast 
de lezingen zullen er 
op beide dagen veiHn-
gen zijn. Ook zullen er 
NVPH-handelaren aanwe
zig zijn. Bij de stand van 
Leopardi kunnen onder 
andere taxaties worden 
gedaan. Het postzegel
winkeltje van de Globe 
zal op deze dagen niet 
ontbreken. Diverse ge
specialiseerde verenigin
gen worden uitgenodigd. 
Naast het filatelistische 
aanbod zal er tevens 
plaats worden ingeruimd 

voor Numismatica en 
de altijd zo populaire 
ansichtkaarten. 
De Dagen van de Hoge
school Filatelie willen 
met dit postzegel totaal 
weekend een prominente 
plaats veroveren op de 
filatelistische evenemen
tenkalender. 
Noteer 6 en 7 maart 2010 
dus alvast maar in uw 
agenda. 
Inlichtingen; 
c.ursem(g)chello.nl of 
r.tenhoedtoi(g)cheHo.nl. 

LEDENPAS JAAR LANGER GELDIG 

De geldigheidstermijn 
van de ledenpas van de 
KNBF wordt met een jaar 
verlengd. Dat betekent 
dat de huidige pas, 
waarop als einddatum 
21 december 2009 staat, 
ook in 2010 bruikbaar 

blijft. Over de faciliteiten 
voor 2010 wordt u nader 
geïnformeerd. In elk 
geval zijn dat korting op 
Michel On Line en op de 
toegangsprijs voor Postex 
2010. De kortingsrege
ling is op vertoon van de 
ledenpas bij het Museum 
voor Communicatie ook 
verlengd. In de loop van 
2010 wordt de nieuwe 
ledenpas uitgebracht, die 
een looptijd van vijfjaar 
zal krijgen. 

WEBSITES VAN FILATELISTEN 

De KNBF biedt verza
melaars de mogelijkheid 
om een verwijzing ofwel 
'link' te laten plaatsen 
naar hun eigen website. 
Vele verzamelaars hebben 
een eigen website. En 
van vele onderwerpen 
en thema's kan men zo 
op eenvoudige wijze 
kennismaken. Posthis
torische onderwerpen. 

maar ook over stempels, 
postzegels, belastingze
gels, plaatfouten, noem 
maar op. Opgave bij de 
webmaster van de KNBF. 
Kijk op de website van de 
KNBF onder 'verenigin
gen' en dan 'filatelisten'. 
Een verwijzing naar de 
KNBF op de site van de 
verzamelaar wordt op 
prijs gesteld. 



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

Raadsel (2) 
In december 2009 vroeg 
ik of een van onze lezers 
een envelop met een op
gedrukte zakenpostzegel 
van 78 eurocent groen uit 
2004 (NVPH 2251) liad. 
L. de Kaper geeft de vol
gende reactie: 
'Ik weet nog dat ik 
november 2006 in Assen 
op het hoofdpostkan
toor (Forum) I<wam en 
daar achter de loket-
medewerl<ster in ieder 
geval twee verpakkingen 
met enveloppen met 
de blauwe 0,39 cent 
zakenzegel zag han
gen; twee verschillende 
formaten. Welke weet ik 
niet meer (...). Een week 
later ben ik teruggegaan 
om in ieder geval één set 
enveloppen te kopen. 
Maar, alles was weg. De 
medewerkster vertelde me 
dat de enveloppen naar 
Groningen teruggestuurd 
moesten worden. Ze wist 
niet of het opgeplakte of 
opgedrukte zegels waren. 
Ook niet of het om een 
pilot ging (...).' 
Zo ziet u maar: als 
verzamelaar van post-
waardestukken moetje 

voortdurend alert zijn 
op nieuwe uitgiften. De 
vraag aan de lezers wordt 
naar aanleiding van deze 
reactie opnieuw geformu
leerd: kent u enveloppen 
met opgedrukte zaken-
postzegels, bijvoorbeeld 
van 39 of 78 eurocent? 

AUSTRALIË: 
Bewijs van betaling 
Lezer P. Poortvliet was in 
december 2009 op een 
postkantoor in Sydney om 
enkele postwaardestuk-
ken te kopen. Tot zijn 
verbazing werd op de ach
terzijde van de verkochte 
stukken een stempel 
aangebracht, over de 
barcode heen. Hij nam 
aan dat deze stempeling 
bedoeld is om de barcode 
onbruikbaar te maken, (i) 
Onderzoek van een partij 
Australische postwaar-
destukken die naar 
Nederland verstuurd zijn, 
leerde mij dat er vaak een 
stempel op de achterzijde 
staat dat duidelijk géén 
aankomststempel is. 
Soms gaat het om een 
datumstempel, in andere 
gevallen om een naam
stempel van het verkoop
punt of om de tekst 
'Betaald'. Ook combina

ties van stempelsoorten 
komen voor. Het lijkt 
erop dat deze stempels 
moeten aantonen dat het 
postwaardestuk legitiem 
verworven is. (2) 
Het zegelbeeld op de 
voorzijde van postwaarde-
stukken is traditioneel het 
bewijs van vooruitbetaling 
voor de verzending; het 
stempel op de achterzijde 
van sommige Australi
sche postwaardestukken 
is een dus extra bewijs van 
betaling. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Argentinië 
De Nationale Spoorweg 
door Patagonië bestond 
in 2009 honderd jaar. 
Daarom werd op 25 
september 2009 een 
briefkaart uitgegeven met 
in het zegelbeeld ($ i) een 
wiel plus remblok van 
een lorrie. De kaart bevat 
verder afbeeldingen van 
de complete route, een 
station en een stoomloco
motief (3) 

Op 16 oktober 2009 is 
een briefkaart uitgegeven 
ter gelegenheid van het 
13e Wereldcongres over 
Bosbeheer, dat van 18 

t/m 23 oktober gehouden 
werd in Buenos Aires. De 
boom in het zegelbeeld 
van de kaart ($ i) is een 
Tipuana tipa. Links op 
de kaart ziet men onder 
meer het embleem van 
de FAO, de Voedsel- en 
Landbouworganisatie van 
de Verenigde Naties, die 
het congres organiseerde 
samen met de Argentijnse 
overheid. (4) 

In het voetbalgekke 
Argentinië zijn al eerder 
postwaardestukken 
uitgebracht voor jubi
lerende verenigingen; 
op 27 november was de 
loo-jarige 'Gimnasia y 
Esgrima la Plata Club' aan 
de beurt. Een briefl<aart 
met in het zegelbeeld ($ 
i) het clubembleem en 
geïllustreerd met oude 
foto's van het stadion en 
het elftal. De tekening 
van een voetballende wolf 
verwijst naar de bijnaam 
van de club. (5) 

In een pas onlangs ont
vangen folder van de Fi
latelistische Dienst staan 
afbeeldingen van brief
kaarten die al in 2008 zijn 
uitgegeven. Bijzonder is 
de briefkaart ter gelegen
heid van de Filatelistische 
Wereldtentoonstelling 
BEIJING 2008: de vorm 
van de kaart is speciaal 
uitgestanst langs de kop 
van een Chinese draak. 
De kaart verscheen op 2 
augustus 2008 en heeft 

een nominale waarde van 
$ 4- (6) 

Canada 
Canada kent een grote 
bevolkingsgroep van 
Chinese afkomst, daarom 
werden voor het nieuwe 
Jaar van de Tijger twee 
briefl<aarten uitgebracht. 
De mooie briefkaarten 
met tijgermotieven zijn 
verkrijgbaar sinds 8 janu
ari 2010 en kosten $ 1,79 
per stuk. (7) 

Een set van vijf voorge
frankeerde prentbrief-
kaarten 'Historische 
watermolens' verscheen 
op II januari 2010. Deze 
kaarten kosten even
eens $ 1,79 per stuk. De 
afgebeelde watermolens 
zijn: Watson's Mill in 
Manotick, Ontario; de 
Keremeos Grist Mill in 
Keremeos, British Co
lumbia; de Old Stone Mill 
National Historie Site in 
Delta, Ontario; de Riodon 
Grist Mill in Caraquet, 
New Brunswick; en 
Cornell Mill in Stanbridge 
East, Quebec. (8) 

De Olympische Winterspe
ien in Vancouver leverden 
ook postwaardesmkken 
op: twee voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten met 
afbeeldingen van respec
tievelijk het bergland
schap met de skipistes van 
Whistier en een gezicht op 
Vancouver. Uitgiftedatum 
12 januari 2010. 



Twee kaarten met bloe-
menmotief verschijnen op 
3 maart 2010. Op beide 
kaarten staat een foto van 
een Kaaps Viooltje, ook in 
Nederland een bekende 
potplant. Alle genoemde 
kaarten zijn voorzien van 
een 'Port betaald'-aan-
duiding en kunnen over 
de hele wereld verstuurd 
worden. (10) 

Duitsland 
Mijn collega Kees Ver
hulst was zo vriendelijk 
mij een voorgefrankeerde 
prentbriefkaart te sturen 
die vervaardigd is op 
particuliere bestelling. De 
kaart is voorzien van een 
zegelbeeld 45 eurocent 
Plusbrief-Individuell met 
een afbeelding van de 
Brandenburger Tor in 
Berlijn. Op de beeldzijde 
van de kaart staat een 
zwart-witfoto van de Ber-
lijnse Muur en op het af
zendergedeelte de datum 
van de val van de Muur, g 
september 1989. (11) 

Een andere uitgifte op 
particuliere bestelling is 
de envelop die zeepfabri
kant Henkei liet maken 
ter promotie van het 
haarverzorgingsmerk 
Schwartzkopf Henkei 
heeft al eerder envelop
pen laten maken met 
Plusbrief-Individuell-
zegelbeelden, onder 
meer voor het wasmiddel 
Persil. Deze enveloppen 
hebben geen filatelisti-

sche inslag; ze worden 
gewoon gebruikt voor de 
zakenpost van de fabri
kant. (12) 

Net zoals TNT werkt 
Deutsche Post hard aan 
een milieuvriendelijk 
imago. Met het label 'Go-
Green' wordt de aandacht 
gevestigd op de CO2-
neutrale postverzending 
door het bedrijf Dit label 
staat afgedrukt op een 
reeks dienstenveloppen, 
waarvan ik er al eerder en
kele heb laten zien. Eind 
2009 kreeg ik weer een 
nieuw exemplaar onder 
ogen: een vensterenvelop 
in C4-formaat, met in het 
zegelbeeld (Plusbrief-
Individuell, 145 eurocent) 
een nieuw vrouwenpor
tret. Het zegelbeeld is ty
pografisch ontwaard met 
het stempel 'Bonn 53113, 
00.00.09" i8'- (13) 

De dienstenveloppen van 
Deutsche Post Philatelie 
vormen een verzamel-
gebied op zichzelf Men 
komt ze tegen in verschil
lende formaten en voor
zien van allerlei zegel-
beelden, soms zelfs twee 
of meer op één envelop. 
De enveloppen zijn altijd 
voorzien van een typogra
fische ontwaarding met 
plaatsaanduiding 'Deut
sche Post W ÊIDEN I.D. 
OPF. Philatelie 92637'; in 
het datumgedeelte heb
ben dag en maand vaak 
de waarde '00' en de tijd 

'18'. Een Duitse medever
zamelaar bezorgde mij de 
afgelopen tijd onder meer 
de volgende enveloppen: 
145 eurocent 'Luther-
monumenten in Eisleben 
en Wittenberg, UNESCO-
Werelderfgoed'. Mailing 
voor postzegelalbums, 
formaat C4 venster, da
tum '21.-9.09-18' (14) 
55 eurocent'20 jaar 
Vreedzame Revolutie'. 
Mailing voor muntbrie-
ven, formaat DL venster, 
datum '26.10.09-18' (15) 
145 eurocent '100 jaar 
spoorlijn Sassnitz-
Trelleborg'. Mailing voor 
gouden penningen van 
Duitse politici, formaat 
C5 venster, datum '31.-
8.09-18' (16) 
go eurocent'50 jaar 
Bundeskartellamt' en 55 
cent 'Duitsland (voet
bal)'. Mailing nieuwtjes 
4e lovartaal, formaat C5 
venster, datum '00.00.09-
18' (17) 
145 eurocent 'Zwaardle
lie'. Mailing nieuwtjes 3e 
kwartaal, formaat C5 ven
ster, datum '00.00.09-18' 
55 eurocent 'Misereor 
- 50 jaar brood voor de 
wereld'. Mailing postze
gels Kerstmis, vouwbrief 
formaat 10x21 cm, datum 
'-7.12.09-18'. (18) 

Over de envelop met vier 
verschillende zegel-
beelden 'Post' (zie het 
januarinummer van 
Filatelie) weet lezer J. 
Diesveld te melden dat 

deze al verschenen is 
in 2007. In de 'Michel 
Rundschau' worden twee 
typen onderscheiden, op 
basis van het formaat van 
de zegelbeelden. 

Frankrijk 
Op een Franse documen
ten-envelop van het type 
'Postexport premier' 
staat de aanduiding dat 
La Poste moeite doet om 
de zending binnen drie 
dagen bezorgd te krijgen. 
Of dat gelukt is, is door 
het ontbreken van een 
aankomststempel niet 
meer te controleren. De 
envelop (voor zendin
gen t/m 100 gram) werd 
verzonden naar V\fagenin-
gen. Hij is voorzien van 
een barcode-etiket voor 
ontvangstbevestiging 
en een barcode-sticker 
'Traxity'. (19) 

Rusland 
Briefkaarten met waarde
aanduiding 'B' zijn onder 
verzamelaars erg geliefd. 
Dat komt door hun fraaie 
uitvoering en door de be
perkte oplagen, van vaak 
hooguit 10.000 stuks. 
Dankzij de heer Wladi-
netz uit Moskou kan ik 
de volgende exemplaren 
melden: 
Botanische Tuin van de 
Universiteit van Tschel-
jabinsk (besteldamm 
rechtsonder 11-03-09) 
Oorlogsmonument in 
Kazan (12-03-09) 
8o-jarig bestaan van de 

stad Magnitogorsk (25-
03-09) 
Boulevard in Chabarowsk 
(17-04-09) 
50 jaar Spoetnik-informa-
tiesysteem (17-04-09) (20) 
50 jaar trolleybussen in 
Moermansk (06-04-09) 
(21) 
30 jaar Internationaal 
Handelscentrum in Mos
kou (30-04-09) 
Kerk van de Heilige Drie-
eenheid in Ramenskoje 
(io-06-og) 
50 jaar Russische Atoom-
onderzeebootvloot (22-
06-09) (22) 
i20e geboortedag van 
de uitvinder Wladimir 
Kuzmitsch Zworikyn (07-
07-09). Zworikyn wordt 
beschouwd als een van 
de vaders van de televisie
technologie. De brief
kaart bevat volgens mijn 
correspondent twee spel
fouten: de tweede naam 
van de geleerde staat ten 
onrechte vermeld als Koz-
mitsch en het Russische 
woord voor 'uitvinder' is 
verkeerd gespeld. (23) 

Vaticaan 
Het Vaticaanse uitgifte
programma voor 2010 
omvat enkele briefkaarten 
(motief nog onbekend) 
en een luchtpostblad ter 
gelegenheid van de 90e 
herdenking van de pro
clamatie van de Madonna 
van Loreto tot Patrones 
van de Luchtreizigers. 
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NIEUWE POSTZEGELBOEKJES 2 0 1 0 

Albanië 
Europa 
Het is nog steeds erg 
moeilijk om informatie 
te krijgen over uitgiften 
in Albanië. Het is dan 
ook niet slecht dat ik nu 
al kan melden dat er op 
II december in dat land 
twee postzegels plus een 
velletje Europazegels ver
schenen. Het thema vorig 
jaar was astronomie. 
De zegels (200L en 250L) 
en het velletje (350L) zijn 
ook verkrijgbaar in een 
postzegelboelcje. 

Het Albanese boekje met 
Europozê els van 2009. 

Canada 
NieuuJe tarieven, dus nieuwe 
zegels en nieume boekjes 
Het brieftarief in Canada 
ging dit jaar van 54c naar 
57c. 
Dat had op 11 januari een 
nieuwe serie permanente 
zegels tot gevolg. Ze be
vatten onder meer afbeel
dingen van historische 
molens, en de Canadese 
vlag natuurlijk. De zegels 
hebben de aanduiding P 
(= Permanent). 
De serie van vijf mo
lens is ook in boekjes 
verkrijgbaar; het ene met 
tweemaal de serie 
($ 5.70) en het andere 
met zesmaal ($ 17.10). 

Voorzijde van het Canadese boekje 
met molenzegels 

Nieuwe permanente 
zegels zijn in Canada 
niet compleet zonder een 
koninklijk tintje. Daarom 
verscheen er op 11 januari 
ook een postzegel met 
het portret van Eliza
beth II. Het is een foto 
van de vorstin tijdens 
haar laatste bezoek aan 
Canada. Een bijbehorend 
boekje bevat tien van 
deze P-zegels en kost dus 
$5-70. 
Er Icwam nog meer, want 
je moet als verzender 
van post een beetje keus 
hebben. Dus ook nog 
postzegels met afbeeldin
gen van orchideeën. Daar 
wordt niemand ongeluk
kig van. Het gaat om vier 
waarden: P (= 57c voor 
binnenlandse brieven), 
$1.00 (naar de V.S.),$ 
1.22 (grotere poststuk
ken) en $ 1.70 (voor post 
naar overzee). Ze zijn alle 
vier in rollen van 50 of 
100 verkrijgbaar; de drie 
laatste ook in boekjes van 
tien. 

Op de kajt uan het 
lumterspelenboekje staat 

een'mukshuk', een stapel stenen 
in de uorm van een persoon die de 
weg lüijst (stamt uit de tijd uan 

de Inuit) 

Vancouuer 
De deze dagen te begin
nen Olympische Winter
spelen kregen al in 2008 
postale aandacht. Op 
12 januari kwam er een 
tweetal zegels bij met 
spectaculaire panorami
sche beelden van Vancou
ver als metropool en het 
natuurgebied bij Whisder. 
In dit skigebied vindt een 
deel van de spelen plaats. 
De beide zegels zijn ook 
per tien in een boekje ver
krijgbaar. Prijs $ 5.70. 

De Olympische 3cest 
De Canadezen staan pal 
achter 'hun' Spelen. De 
organisatie ervan vrolijkt 
de bevolking op en uit 
zich in grote eensgezind
heid. Met de uitgifte 
van zegels, waarmee de 
Olympische geest wordt 
gesymboliseerd geeft 
hieraan uitdrukking. De 
twee zegels van 57c ver
schijnen op 22 februari en 
zijn in blokjes van twee en 
boelqes van tien verkrijg
baar. 

Afrikaanse Diooltjes 
Ook in de wintermaan
den gedijt het Afrikaanse 
viooltje (Saintpaulia) in 
verwarmde Canadese 
huizen. De van oorsprong 
tropische bloem staat 
afgebeeld op een tweetal 
postzegels die vanaf 3 
maart verkrijgbaar zijn 
in velletjes van twee en 
boekjes van tien. Ook nu 
weer met de aanduiding P 
(=570. 

Denemarken 
Kankerfonds uoor kinderen 
Elk jaar wordt er bij 150 
kinderen in Denemarken 
kanker geconstateerd. 
Ofschoon er al enorme 
vooruitgang is geboekt, 
blijft kanker voor kinde
ren van één jaar en ouder 
één van de belangrijkste 
doodsoorzaken. 
Met een op 6 januari 
verschenen postzegel met 
toeslag (5.50 + 50) hoopt 
men meer financi
ële armslag voor verder 
onderzoek te krijgen. De 
toeslagzegel is ook in een 
boekje van twaalf stuks 
verkrijgbaar. Het boekje, 
verkoopprijs 72.00 kr, is 
het tweede exemplaar met 
zelfl<levende zegels. 

Van elk ucrkocht boekje gaat 
6 kronen naar het Deense 

kinderkanker Jonds. 

Duitsland 
Aardbeien met luchtje 
Duitsland kwam op 2 
januari (een zaterdag 
nota bene) met een viertal 
boeken en blokjes op de 

proppen. Allereerst een 
boekje met toeslagzegels. 
In het boekje bevinden 
zich tien toeslagzegels 
55-(-25c uit de serie 'fruit' 
met de afbeelding van een 
aardbei. De zegels in het 
boelqe zijn zelfl<levend, 
de normale serie met 
gom. De postzegels rui
ken ook naar aardbeien! 
Het boekje kost € 8.00, 
waarvan € 2.50 naar een 
scala aan goede doelen 
gaat. 

Frankrijk 
Marianne 
De elfde tekstvariant van 
het Franse boelqe met 
twaalf Mariannezegels 
maakte reclame voor 
het jaarpakket (Livre des 
timbres) en verscheen op 
I december. 

Aste'nx 
Ook verjaardagen van 
stripfiguren worden in 
Frankrijk bijgehouden. 
De 50ste verjaardag van 

Wohlfahrtsmarken „Erdbeere|y 

Heerlijk aardbeienluchtjc in dit Duitse boekje 

Sint Michael 
Aan de Ottoonse kerk Sint 
Michael in Hildesheim 
is gebouwd van loio tot 
1033, zodat we dit jaar een 
duizendjarig jubileum vie
ren. Meer dan voldoende 
reden om er een postzegel 
aan te wijden. Het is er 
een geworden van € 2.20 
(voor frankering van een 
zogenaamde Maxibrief). 
Een duur boekje want het 
bevat tien van deze zegels. 

Porto für Maxibriefe 
(leutschlandwwt 

MARKENSET 

• selbstkiebend 
• praktische 10 X 2 ,20 € 

Vorratsgroße 

MOOI uoorbeeld van Ottoonse 
kerkachitcctuur. 

Museum uoor natuurkunde 
Berlijn / Limburg an der Lahn 
Verzamelaars worden 
soms door de Duitse post 
op het verkeerde been 
gezet. Want tot het begrip 
Markenset rekent zij ook 
blokjes met zelfklevende 
zegels. Zelfs in haar 
abonnementen levert 
zij deze producten als 
boekjes uit. Niettemin 
horen de ook op 2 januari 
verschenen blokjes Mu
seum voor natuurkunde 
Berlijn (tienmaal 45c) 
en Limburg an der Lahn 
(tienmaal 145c) niet in 
deze rubriek thuis. 

Astérix werd gefêteerd 
met een grootformaat 
prestigeboek. Het boek 
bevat veel informatie over 
de geschiedenis van de 
strip en - uiteraard - ook 
de in november versche
nen postzegels. Postprijs 
van het geheel is € 19,80. 

Groot-Brittannië 
Herdruk 
Op 15 december ver
scheen in Groot-Brittan-
nie een herdruk van het 
boekje met twaalf eerste-
klaszegels. Bij de nieuwe 
druk staat de naam van de 
drukker op de achter
kant. Een andere herdruk 
volgde op 26 januari. Het 
gaat hier om een boekje 
met zes eersteklaszegels. 
Hierbij is de tekst aan de 
binnenzijde gewijzigd. 

Judo, boogschieten, atletiek en 
basketball 
Twee eersteklaszegels 
uit de op 22 oktober ver
schenen serie Olympische 
en Paralimpische Spelen 
zitten, tesamen met vier 
koninginnezegels, in een 
op 7 januari verschenen 
boekje. Een soortgelijk 
boekje volgde op 25 
februari met adetiek en 
basketball. Prijs van deze 
boekjes is £ 2.34 (zesmaal 
39P)-

Klassieke platenhoezen 
Een prestigeboekje met 
een kermis aan zegelvel
letjes verscheen op 7 
januari. Het bevat, naast 
zeventien koninginneze
gels, de complete serie 
(tien zegels) met afbeel
dingen van klassieke 



platenhoezen vanaf de 
zestiger jaren. Het is een 
soort visueel soundtrack 
van de voorbije veertig ja
ren. De hoezen verpakten 
muziek van Britse sterren 
als Pink Floyd, The 
Rolling Stones en David 
Bowie. De vier velletjes 
zien er als volgt uit: 
Nr I: viermaal 20p, twee
maal 54p en tweemaal 
62p, 
Nr 2 en 3; de tien le-
klaszegels (ggp) met de 
platenhoezen, 
Nr 4: tweemaal 5p, 
vijfmaal lop en tweemaal 
22p. 
De som der zegels is £ 
8.06, exact ook de ver
koopprijs van het boekje. 

Ierland 
Zee-aster 
In december kwam 
de Ierse post met een 
boekje met tien lucht
postzegels (82c) voor 
internationale post. Af
gebeeld op de postzegel 
is de zee-aster. 

Israël 
Misser op één ztgA 
De op 8 september ver
schenen derde herdruk 
van het boekje 'Nieuw 
Israël' (met twintig ze
gels voor binnenlandse 
brieven) komt voor met 
een opvallende misser. 
Op de zegel rechtson
der ontbreekt de naam 
Israel in het Arabisch. 
Het is niet bekend bij 
hoeveel boekjes dit 
voorkomt. 

BIJ dezegel rechtsonder ontbreelct 
de Arabische naam uoor Israel. 

Vierde herdruk 
Hetzelfde boekje beleefde 
op I december zijn vierde 
herdruk. Te herkennen 
aan de vijf menora's (ze-
venarmige kandelaar) op 
de omslag. 

De tien klassieke Britse platenhoezen 

Fruit uit Israel 
Wanneer je het nieuwe 
boekje van Israël opent, 
kijkje in een fruitmand. 
Twintig kleurige zegels 
met afbeeldingen van 
sinaasappelen, druiven, 
avocado's, citroenen en 
passievruchten vormen 
de inhoud van het op 26 
november verschenen 
boekje. De zegels hebben 
geen waardeaanduiding, 
maar zijn bestemd voor 
binnenlandse brieven. Op 
het moment van uitgifte 
kost het smakelijke fruit 
1.60 NIS per zegel. 

Kroatië 
Kerst 
Ik ben wat aan de late 
kant met de melding dat 
Kroatië op 4 december 
met een boekje van tien 
maal ^.sokrkwam. 
Motief op de zegels is 
de aanbidding door de 
herders (houtreliëf). 

Montenegro 
Toerisme 200g 
De postdienst van Monte
negro schreeuwt het niet 
van de daken wanneer er 
nieuwe uitgiften komen. 
Toegegeven, het is een 
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Isroelisch Jruit in een boekje 
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Hollandse unndmolen uit 1875 in het Tsjechische Ruprechtou. 

wat zwak argument. 
Niettemin kan ik nu 
pas melden dat dit land 
ergens in mei van het 
afgelopen jaar met een 
boelqe 'Toerisme 2009' 
op de proppen kwam. Het 
bevat een blokje van vier 
waarop wat sportieve va-
kantiebezigheden te zien 
zijn; rafting, peddelen, 
waterskiën en paragli-
ding: €0.25, €0.40, € 
0.50 en€ 0.60. 

Spanje 
Huis uan A^euaardiflden 
De Spaanse 'Tweede 
Kamer' staat centraal op 
een op 2 januari versche
nen boekje in de vorig jaar 
gestarte serie Autonomie. 
Het boekje bevat acht 
zegels met de aanduiding 
A(=34c). 

Vlinders 
Vorig jaar waren het 
vogels en bloemen. Dit 
jaar bevatten de veel
gebruikte boekjes met 
honderd zegels (twintig 

Korea Noord 
WWF/or a huin^ planet 
Noord-Koreaanse boekjes 
bevatten erg vaak zegels 
die met de natuur van 
doen hebben. Een op 
5 oktober verschenen 
boekje is daar weer een 
voorbeeld van. Het bevat 
een stripje met vijf zegels 
waarop de kleine lepelaar 
(oftewel Platalea minor) 
excelleert. 
De zegels bevatten het 
embleem van het WWF en 
zijn in waarden van 3,12, 
99 en 266 won. Verkoop
prijs van het boekje is 399 
won. 

Turizam Montenegro 

Crna Gora Turizam 
Het blokje ujordt er los bijgeleverd. 

:^1 
Platalea minor 

De lepelaar met de zuiarte snoet op het Koreaanse boekje 

strippen van 5) afbeel
dingen van vhnders. Op 
20 januari verscheen het 
eerste duo (34c Artimelia 
latreillei en 64c Zygaena 
rhadamanthus); op i april 
volgt nummer twee (34c 
Euphydryas aurinia en 34c 
Zerynthia rumina). 

Tsjechië 
Molens en schoorsteenmantels 
In Tsjechië verschenen 
afgelopen najaar nog vier 

boekjes: twee op 23 sep
tember met afbeeldingen 
van molens (vijfmaal 10 kr 
windmolen en vijfmaal 12 
kr watermolen) en twee 
op 14 oktober (vijfmaal 
10 kr en vijfmaal 14 kr), 
allebei met plaatjes van 
historische schoorsteen
mantels. 

Zŵ eden 
Lichaamstaal uan een kat 
Vier Zweedse postzegels 
met gedragingen van 
katten vormen de inhoud 
van een op 28 januari ver
schenen postzegelboekje. 
Interactie met een kat is 
daardoor niet zo moeilijk. 
De zegels hebben de 
vermelding 'INRIKES' 
(binnenland), hetgeen op 
dit moment staat voor 6 
kronen. Het boekje met 
zelfklevende zegels bevat 
tien zegels. n 
SUEmCEBREV 

M Hl 
Lichaamstaal uan een kat; 

smaalrtgoed, van mij, kom niet 
dichterbij, heb goed geslapen. 

Zweedse kastelen en paleizen 
Vijf bekende kastelen uit 
verschillende tijdperken 
staan op de zegels in een 
nieuw boekje. Ook ver
schenen op 28 januari. De 
zegels hebben een waarde 
van 12 kronen (buitenland 
post). Afgebeeld zijn kas
teel Vadstena (i6e eeuw), 
kasteel Läckö (herbouwd 
in 17e eeuw), paleis Ul-
riksdal (17e eeuw), paleis 
Sofiero (19e eeuw) en 
kasteel Tjolöholm (eind 
ige/begin 20ste eeuw). 



NOORD 2010 IN RODEN (DR.) 
Grootste eendaagseßlateliebeurs in Nederland 

Deelnemers NOORD 2010: 

Standhouders 
Bergman 
Den Besten 
Blaauwijkel 
Erik van Blerk 
Bouw 
Bouwman 
Bredenhof Filatelie Pzh 

Nr. 
4S 
24 
i8 
08 
V 
^q 
06 

Bert Brinkman Filatelie 35 
Bult Oude Reimer 48 
Classic Europe Philately 41 
Van Deursen Stamps 31 
East Europe Philatelies 07 
Faber Filatelie Pzh 26 
Feddema Pzh 22 
Folkerts 27 
Franzen 14 
Ceerts Pzh 44 
Van Haarlem Pzh 04 
Hillebrand Filatelie Pzh 02 
hlollander 47 
KDF Pzh 09 
Kers 12 
Klein 10 
Lamme 25 
Landman 46 
Lemke Pzh 43 
Lemstra 19 
Limbustamps Pzh (België) 11 
De Man VOF 05 
Marzstamps Pzh 34 
Mulder 21 
NISJAPzh 17 
Pasterkamp 38 
PMC Emmen Pzh 03 
Poveia Assen Pzv 23 
Rommers 42 
Schippers 20 
Schotanus 49 
Settelaar 15 
Smit 29 
Stadiander 28 
Terwostamps Pzh 50 
Tietz (Duitsland) 32, 33 
Ruud Vergossen Pzh 30 
Van der Wal i6 
Warenga 36 
Wever 40 

° Wiemo Pzh oi 
° Woldhuis 13 

% Overige stands: 
^ Organisatie / Kassa 
Z Taxatiestand (OPV) 
•^ Koopjescorner 
^ Postzegel berg 
ï Jeugdhoek 
i FV Leek en Roden 
"" Thematische Groep Noord C 

lAA FV Duitsland H 
I V U Studiegroep Britannia I 

Ver Ned-lsrael Filatelie J 
FVZA Zuidelijk Afrika K 
PO en PO L 
FV Gabriel M 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

Ip'zaterdag 20 februari wordt na het succes van de eerste 

editie voor de tweede maal in het Drentse Roden in nauwe 

samenwerking met de Filatelistenvereniging Roden & 

Leek e.o., de filateliebeurs NOORD 2010 georganiseerd. 

De organisatie van dit evenement werd in februari 2009 

prettig verrast door de grote publieke belangstelling 

(zo'n 1.000 bezoekers) tijdens de eerste editie van deze 

filateliebeurs. Waarmee werd aangetoond dat het ook in 

het Noorden van het land mogelijk moet zijn om eenmao! 

per jaar veel verzamelaars bijeen te brengen voor een 

groot filatelistisch evenement. 

Ook nu zal in Sportcentrum De 
Hullen de 1.500 m^ grote en goed 
verlichte zaal geheel gevuld zijn 
met uitsluitend filatefiestands. 
Onder de vijftig deelnemende 
handelaren zijn een groot aantal 
NVPH-leden aanwezig. Daarnaast 
zorgen een aantal deelnemers 
uit België en Duitsland voor de 
internationale inbreng op dit 
evenement. Met de vele ontvan
gen aanvragen voor deelname is 
de organisatie er in geslaagd om 
een interessant en zeer divers 
deelnemersveld samen te stellen. 
Verzamelaars van postzegels, 
postzegelboekjes, brieven en 
poststukken zullen zeker aan hun 
trekken komen. Maar ook zij die 
op zoek zijn partijen, kilowaar of 

die willen snuffelen in de volop 
aanwezige bakken met losse 
postzegels zullen zeker iets van 
hun gading vinden. Uiteraard 
zullen daarbij ook de filatelistische 
toebehoren op dit evenement niet 
ontbreken. 

Filatelistenvereniging 
(^oden«^eek 

en omitrckcn 

Behalve dat er veel koopwaar 
wordt aangeboden zal er in Roden 
veel meer te beleven zijn. Zo is 
er een beëdigd taxateur aanwe
zig die kosteloos de waarde kan 
bepalen van meegebrachte (deel) 
verzamelingen oflosse stukken. 

Acht veelal thematische verenigin
gen zullen zichzelf met een plaats 
centraal in zaal gaan presente
ren aan de bezoekers van dit 
evenement. In het achterste deel 
van de zaal is ruimte gemaakt 
voor het jeugdprogramma zoals 
dat door de vrijwilligers van de 
vereniging VOW uit Apeldoorn 
wordt begeleid. 
Niet alleen zijn er voor kinderen 
tal van boeiende activiteiten. 
Ook ouderen kunnen er terecht 
voor de koopjescorner Ook weer 
aanwezig de bekende postze-
gelberg waarvoor de vorige keer 
veel belangstelling was en welke 
garant staat voor urenlang snuf-
felplezier 

Noord 2010 wordt gehouden in 
Sportcentrum De Hullen, Cein
tuurbaan Zuid 6 in Roden. 
Roden heeft zowel vanuit Gronin
gen als Assen en rechtstreekse 
busverbinding. Vanaf busstation 
Roden rijdteen gratis pendelbus 
van en naar De Hullen. Voor wie 
met eigen vervoer komt, rondom 
de beurslocatie is volop gratis par
keerruimte voorhanden. Voor een 
volledige routebeschrijving vanuit 
alle richtingen kunt u terecht op 
de website wwwwbevenementen. 
eu De zaal is voor publiek ge
opend tussen 10.00-17.00 uur en 
de entree vanaf 16 jaar bedraagt 
€ 4. Voor nadere informatie kunt 
u ('s avonds) bellen met Wouter 
Beerekamp: 050-5033926. 
Mailen kan uiteraard ook via 
info @whevenementen.eu 
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i |kopen van verzamelaars voor verzamelaars 

1 Wij wil len graag postzegels kopen! 
Heeft u besloten om u>v verzameling of doubletten te verkopen, ' 

dan nodigen w i j u uit om contact met ons op te nemen. 

l 
^ ~ W a a r o m zou u aan ons verkopen? 

Omdat v/\\ alles kunnen gebruiken! 
Er gaat bijna geen dag voorbij dat w e geen kleine of grote partijen inkopen. 

Als u onze verkooplijst bekijkt dan weet u dat >vij alles verkopen en niet alleen 
het bekende w e r k zoals Nederland en Duitsland. 

, Kortom: de hele vs^ereld. 
I 
Wij kopen kleine, maar ook grotere partijen van duizenden euro's. 

Als u een verzameling te verkopen heeft, kunt u een afspraak maken 
met een van onze ervaren inkopers. Voor belangrijke objecten komen 
wi j graag bij u langs. Onze inkopers hebben allemaaltientallen jaren 

ervaring in de postzegelv^ereld. Dat is een garantie voor u dat 
wi j alle postzegels taxeren op hun juiste marktvs^aarde. 

Kijk op de website: 

v\n/wv.postzegelpartijencentrale.nl 
Piet Heinstraat 112 
2518 CM Den Haag 
Tel: 0 7 0 362 52 63 
Fax: 0 7 0 362 54 15 

Email: admin@postzegelpartijencentrale.nl 

Openingstijden: 
maandag t / m zaterdag 

9 : 0 0 - 17:00 uur 

mailto:admin@postzegelpartijencentrale.nl
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NEDERLANDSTALIGE TIJDSCHRIFTEN: JOHN DEHÉ 
BUITENLANDSE BLADEN: EDWIN MULLER 

OPROEP 
Na een oproep heb ik van 
verschillende gespecialiseerde 
uerenî ingen bladen mô en 
ontuan^en ter bespreking m 
deze rubriek. Ik weet dat ook 
veel 'gemone' uerenym^en 
clubbladen laten verschijnen 
met artikelen die uoor anderen 
de moeite waard zijn. Als u 
mij daarvan een exemplaar 
toestuurt, kan ik er m WLVU 
aandacht aan besteden. 
Adres: J. Dehe', Purmerender-
UJê  181,1461 DJ Zuidoost-
beemster. 

Gescalpeerd 
Veel bladen van gespecia
liseerde verenigingen ge
ven hun leden niet alleen 
belangrijke informatie 
over allerlei filatelistische 
onderwerpen, maar bren
gen ook kleine terzijdes 
met een vermakelijke 
inhoud. In het novem
bernummer van USCA 
Post, het contactorgaan 
voor USA en Canada 
Filatelie, treffen we naast 
een gedegen stuk over 
verschillende perfora-
tiemogelijkheden van 
Amerikaanse postzegels 
een aardig berichtje aan in 
de rubriek Kort Ameri
kaans. Het Smithsonian 
National Postal Museum 
in Washington D.C. heeft 
van mecenas William H. 
Gross een donatie ont
vangen van acht miljoen 
dollar. Daarmee wordt de 
bouw mogelijk van een 
nieuwe galerij, die zijn 
naam gaat dragen en die 
plaats biedt aan 5000 van 
de zes miljoen objecten 
die het museum bezit. 
Bovendien stond Gross 
drie topstukken uit zijn 
postzegelverzameling af 
in permanente bruikleen, 
te weten: i. de oudst 
bekende Amerikaanse 
brief met postzegels van 
1847, een horizontaal 
paar X cents zegels Scott 

2, afgestempeld op 2 juli, 
één dag nadat de zegels 
waren uitgekomen; 2. een 
per Pony Express in i860 
verzonden brief met de 
aantekening "recovered 
from a mail stolen by 
the Indians in i860". De 
ruiter werd gescalpeerd, 
het paard ontlcwam met 
de postzak en de brief 
werd twee jaar later 
besteld. Het derde stuk is 
een randblok met pijlen 
uit het vel kopstaande 
Jenny's van igi8. Wie 
zich aan al dat moois wil 
vergapen, moet nog wel 
wat geduld hebben, pas in 
2012 is de galerij klaar. 

Leichtenstein? 
Ook het Mededelingen
blad van de Liechtenstein-
verzamelaars brengt een 
bijzonder bericht. Er 
schijnt een Engelsman te 
zijn. Steven Begley, die 
van plan is het bergstaatje 
te veroveren. Hij raakte 
geïnspireerd door het 
verhaal over 170 rekruten 
van het Zwitserse leger 
die tijdens een oefening 
per ongeluk de zuidgrens 
van Liechtenstein hadden 
overschreden en daar 
geen enkele weerstand 
hadden ondervonden. 
Een diplomatiek gebaar 
van Zwitserland was 
voldoende en met excuses 
tussen twee bevriende 
staten kom je in dat deel 
van Europa helemaal weg 
met gemaakte fouten. 
Als het zo gemakkelijk 
gaat om de grens over 
te steken, dan kan ik dat 
ook, moet Begley gedacht 
hebben. Hij is van plan 
als Koning Steven I de 
troon over te nemen en 
werft zijn soldaten via 
het internet. Onder de 
naam 'The Facebook 
Army -let's get im people 
and invade Liechtenstein' 
werft de Brit nieuwe 

w w w v w 

onderdanen, die dan wel 
meteen in het leger moe
ten dienen. Op de website 
wordt heftig gedebat
teerd over de toekomstige 
vlag, het volkslied en 
over de naam. Blijkbaar 
volstaat 'Liechtenstein' 
niet langer en overweegt 
men 'Leichtenstein'. De 
Liechtensteinse regering 
wacht de ontwikkelingen 
rustig af 

De Nederlandse Vereni
ging voor Verenigde Na
ties en Verenigd Europa 
Filatelie is opgericht in 
i960 en heeft dit jaar dus 
iets bijzonders te vieren. 
In haar blad, Grenzen
loos, klinkt wat bezorgd
heid over het teruglo
pende ledental, maar 
misschien kunnen de 
activiteiten rond de vijf
tigste verjaardag voor een 
nieuwe impuls zorgen. 
Aan het verenigingsblad 
kan het niet liggen. Het 
is mooi verzorgd en bevat 
alleraardigste en leerzame 
artikelen. Een van die 
stukken, van de hand van 
Marcel van Graven, gaat 
over Europa in de Griekse 
mythologie. Het ontstaan 
van de naam Europa is 
uiteraard een prachtig 
begin voor een verzame-
üng Verenigd Europa en 
voor dat allervroegste 
begin moeten we terug 
naar een boeiend verhaal 
in de Griekse mythologie. 
Ab Merkx schrijft over het 
bijzondere verschijnsel 
dat er op verschillende 
landen die duizenden ki
lometers van Europa ver
wijderd liggen, postzegels 
worden uitgegeven met 

Euro-tekens erop. Het 
gaat om een aantal Franse 
eilandjes. Drie liggen in 
de Atlantische Oceaan, 
twee in de Indische Oce
aan. Deze behoren niet 
tot het gebied dat men in 
Frankrijk het 'Franse Ter-
ritoire Overzee noemt', 
maar het zijn departe
menten, net zoals de de
partementen in Frankrijk. 
Het gaat om de eilanden 
Saint Pierre et Miquelon 
in de Adantische Oceaan 
en Mayotte in de Indische 
Oceaan. "Filatehstisch, en 
dat is voor ons Verenigd 
Europa-verzamelaars van 
belang, is dat de valuta 
daar de Euro is en dat 
zien we dan ook terug op 
de postzegels." Op alle 
andere Franse eilandjes 
wordt nog steeds met 
de Franse franc betaald. 
Het artikel informeert de 
lezer uitgebreid over de 
historische en filatelis
tische achtergronden 
van deze bijzondere 
Euro-eilanden. Misschien 
krijgt Nederland ook met 
zo'n bijzondere situatie 
te maken. Als straks de 
Nederlandse Antillen 
worden opgesplitst in 
eilanden met een 'Status 
Aparte' zijn er twee eilan
den die deze status niet 
krijgen: Saba en Sint Eus-
tatius. De bevolking heeft 
zich uitgesproken voor 
rechtstreekse banden met 
Nederland en daardoor 
worden deze eilanden dan 
Nederlandse gemeenten. 
Krijgen ze dan ook de 
Euro als betaalmiddel en 
zien we die Euro straks 
terug op hun postzegels? 

Ruimtevaart 
Twintig pagina's A4 in 
full colour telt hij, de 
eerste Nieuwsbrief in het 
nieuwe jaar (en de 34e 
jaargang!) van de Ruim
tevaart Filatelie Club Ne
derland. De Nieuwsbrief 
brengt uiteraard het ge
wone verenigingsnieuws, 
met blikken in het 
verleden en de toekomst 
en een verslag van de 
jaarvergadering waarop 
Arie Olckers tot erevoor-
zitter werd benoemd. Een 
goed gedocumenteerd 
artikel belicht de ontwik
keling van raketsystemen 
in Amerika in de jaren 
vijftig. Opvallend bij 
die ontwikkeling is het 

gebrek aan coördinatie: 
leger, marine en lucht
macht ontwikkelden hun 
eigen systemen en waren 
ook nog eens verbaasd 
dat de Russen (daardoor?) 
met hun raketsystemen 
een flinke voorsprong 
genomen hadden. Zeer 
interessant, ook voor 
'niet-ruimtevaarders', is 
een stuk van Leo Barhorst 
over het waarnemen van 
satellieten. Hij legt uit wat 
satellieten zijn en onder 
welke voorwaarden we ze 
kunnen zien. 

Het moet natuurlijk (vrij
wel) onbewolkt en donker 
zijn. De zon is onder, 
maar niet te ver onder de 
horizon om de satellieten 
nog te kunnen verlichten. 
De satelliet moet "boven 
de aardschaduw zijn in 
zijn baan", dan kun je 
door het weerkaatste 
zonlicht de satellieten 
zien. Over het algemeen 
kun je waarnemen van 
een halfuur tot anderhalf 
uur na zonsondergang 
en voor zonsopgang. 
Uitzonderingen zijn de 
zogenaamde geostati
onaire satellieten. Deze 
satellieten bevinden zich 
op 35.800 km hoogte 
boven de evenaar en lijken 
stil te hangen, omdat 
ze in precies één dag 
één omwenteling om de 
aarde doen. Dit zijn de 
telecommunicatie- en 
televisiesatellieten, zoals 
Intelsats en Astra's. Nor
maal zijn deze satellieten 
alleen met middelgrote 
amateurtelescopen te 
zien, maar twee keer per 
jaar gedurende enkele 
weken ook met het blote 
oog of een verrekijker. 
Ook het ISS (International 
Space Station) is bij lage 
zonnestand overdag te 
zien. Iridiumsatellieten 
kunnen zo fel flitsen dat 
ze midden op de dag te 
zien zijn. 

Noorderlicht 
Opvallend is de profes
sionele uitstraling van 
veel bladen van gespeci
aliseerde verenigingen. 
Dat geldt zeker voor 
Het Noorderlicht, het 
kwartaalblad van de 
Nederlandse Filatelisten
vereniging 'Skandinavië'. 
Het decembernummer 
van 20og is ook nog eens 



een extra dik exemplaar: 
de redactie kan kennelijk 
gebruik maken van een 
groot aantal schrijflustige 
leden. Het blad bevat ze-
gelnieuws, besprekingen 
van boeken en tijdschrif
ten, verenigingsnieuws 
en een aantal lezenswaar
dige artikelen. Omdat 
Scandinavië een breed 
verzamelgebied is, is de 
(geografische) spreiding 
van de artikelen groot. De 
tweekleurige ovaalzegels 
van Deens West-Indië ko
men aan bod, maar ook 
de eerste postwaarde-
stukken van Finland. Het 
meest uitgebreide artikel 
behandelt de Russifice
ring van Finland. Voor de 
Finnen was 2009 een me
morabel jaar, omdat hun 
land tweehonderd jaar 
eerder een deel van Rus
land werd. Die inlijving 
bij Rusland, die meer dan 
honderd jaar zou duren, 
is uiteraard van grote 
invloed geweest. Bij de 
vrede van Fredrikshamn/ 
Hamina op 17 septem
ber 1809 stond Zweden 
Finland aan Rusland af. 
Finland werd daarmee 
een autonoom groother
togdom en werd met een 
aparte status deel van het 
Russische rijk. Aan de 
besprekingen die aan de 
overdracht voorafgingen 
in Porvoo, heeft de Finse 
PTT een mooi blokje 
gewijd. Na de ineenstor
ting van het Russische 
rijk werd Finland een 
onafhankelijke republiek. 
De auteur van het stuk, 
H. Fiolet, verkent de 
historische en filatelisti-
sche aspecten van deze 
periode, uitgaande van de 
gedachte dat de uitgifte 
van postzegels doorgaans 
de politieke ontwikke-
hngen in een land pleegt 
te volgen en daardoor 
de geschiedenis van een 
land weerspiegelt. Met 
die gedachte kunnen een 
heleboel verenigingen die 
zich in een bepaald land 
gespecialiseerd heb
ben, nog jaren vooruit. 
Het stuk van Fiolet is 

fraai geïllustreerd met 
afbeeldingen van post
zegels, maximumkaar-
ten, ansichtkaarten en 
stempels en verheldert 
een boeiende episode in 
de Europese geschiede
nis. De auteur belooft 
ons een vervolg in het 
maart-nummer van Het 
Noorderlicht. 

Waardeloos 
Een postadministratie 
wil graag zijn klanten zo 
goed mogelijk bedienen, 
zelfs die van de Duitse 
Democratische Repu
bliek aan het eind van de 
jaren '50, zo lezen we in 
de Duitse Philatelie van 
december 2009. Om de 
frankeerzegels ter ere van 
het vijfjarenplan in offset 
druk voor de grote massa 
beschikbaar te hebben, 
werd een extra oplage 
bijgedrukt. Dat er inmid
dels was gewisseld van 
drukkerij was geen pro
bleem. Dat een deel van 
de originele "dia's"zoek 
was ook niet. Er werden 
gewoon nieuwe dia's 
gemaakt. Het ontwerp 
was vrijwel identiek, maar 
net niet helemaal. Bij de 
frankeerzegels waren de 
letters van de landsnaam 
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iets anders ten opzichte 
van elkaar geplaatst (bij 
de originele zegel staat 
de E boven de T, bij de 
nadruk boven de A). Bij 
de dienstzegels zit het 
verschil hem in de cirkel 
rond het wapen. Bij het 
originele raster is deze 
precies drie punten dik, 
bij de nadruk vijf punten. 
Het poststempel werd 
in de tweede drukgang 
toegevoegd, wel zo 
makkelijk. Het meest 
origineel is de velrand-
bedrukking; deze draagt 
de tekst "Ungültig"en 
"Werdos". De zegels 
waren immers al lang niet 
meer geldig. Het gaat hier 
om ordinaire nadrukken 
van niet-originele dia's. 
Wie regelmatig rond-
zendboelqes uitvlooit, zal 
overigens merken dat de 
originele veel moeilijker 
te vinden zijn. In elk 
geval voegen we hier de 
afbeeldingen toe, zodat 
u zelf aan de gang kan 
gewapend met een goede 
loupe. 

Veldpost 
'Hoe functioneerde de 
veldpost tijdens de eerste 
wereldoorlog?' 
De Belgische Germania 
nr 4 van 2009 beant
woordt deze vraag aan de 
hand van originele foto's 
van het Duitse leger in 
de eerste wereldoorlog. 
Het hele proces wordt 
getoond: vervoer naar 
het front, sorteercorvee, 
distributie van en naar 
de loopgraaf De foto's 
scheppen uiteraard een 
mooier beeld dan de 
werkelijkheid, maar de 
getoonde brievenbus die 
in de loopgraaf hangt is 
daadwerkelijk gebruikt 
voor het verzenden van 
post naar het thuisfront. 
Verder is er een boeiend 
artikel over het kamp 
Elsenborn in de eerste 
wereldoorlog. 

Hendrik en Bernhard 
Het 12e nummer van the 
International Bulletin, 
staat in het teken van de 
prins-gemalen. Allereerst 
een fraai artikel over prins 
Hendrik, de echtgenoot 
van koningin Wilhelmina. 
Nu is zijn bijdrage aan de 

filatelie beperkt gebleven 
tot die ene Rode Kruis 
zegel uit 1927. Toch is er 
veel meer te ontdekken. 
Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan scheepsstempels 
(zoals de iVl.S. Prins 
der Nederlanden en de 
S.S. IVlecklenburg), het 
poststempel van het 
kantoor Gouda Prins 
Hendrikstraat en een 
brief van Nederlands 
Nieuw Guinea naar de 
expeditie op de Prins 
Hendrikberg. Naast dit 
artikel een bijdrage over 
de activiteiten van prins 
Bernhard met betrekking 
tot de Borobudur tempel 
in Indonesië. Deze unieke 
Boeddhistische tempel is 
mede door de inzet van de 
prins gered van het verval. 
De hoge waarde van de 
Prins Bernhard serie uit 
1971 was hieraan gewijd. 
Veel aandacht uiteraard 
voor deze emissie, maar 
er worden ook vele fraaie 
zegels van Indonesië ge
toond. (Beste TNT, wordt 
het niet eens tijd voor een 
fraaie blokje met de Prin
sen Hendrik, Bernhard en 
Claus als ontwerp?). 

Franse opdrukken 
La Philatelie Frangaise 
van december 2009 vertelt 
het verhaal achter de 
Franse RF opdrukken op 
Amerikaanse luchtpost
zegels. In de tweede we
reldoorlog had een deel 
van de Franse marine het 
Vichy Frankrijk van Pétain 
de rug toegekeerd en zich 
aangesloten bij de geal
lieerden. Deze eenheden 
werkten nauw samen met 
de Amerikaanse marine. 
Deze eenheden had
den een eigen militaire 
post, welke echter niet 
beschikte over luchtver-
bindingen. In dit geval 
namen de Amerikaanse 
posterijen de honneurs 
waar. Voor deze dienst 
moest een Amerikaanse 
zegel worden bijgeplakt 
van 6 cents (3 Fr) om 
aan het luchtpostrecht te 
voldoen. Op verzoek van 
de Amerikanen moest de 
post herkenbaar worden 
gemaakt door middel 
van een stempel "RF". 
Dit stempel werd op het 
postkantoor van ver-



trek aangebracht op de 
Amerikaanse zegel. Ieder 
kantoor had zo'n beetje 
een eigen stempeltype, 
waardoor een leuke col
lectie bijeen kan worden 
gebracht. Deze dienst was 
beschikbaar in diverse 
koloniale havens welke 
trouw waren gebleven aan 
de vrije Fransen (Algiers, 
Oran, Casablanca, Dakar, 
Cotonou, Bizerte, B6ne 
en na de invasie bij de 
Provence ook Marseille en 
Toulon. 

Tijdschrift van de maand 
In mijn standaardpakket 
tijdschriften zitten diverse 
aan Nederland gerela
teerde tijdschriften uit 
het buitenland. Stuk voor 
stuk zijn het uitstekende 
bladen, die ons land als 
zeer specialistisch be
schouwen. Toen iemand 
mij aangaf dat hij lid was 
van de Arge Niederlande 
uit Duitsland, was ik ook 
direct geïnteresseerd 
om het blad van deze 
vereniging eens onder de 
loep te nemen. Een week 
later lag er een fraai "full 
color" blad op A4 formaat 
in mijn brievenbus. 
Het eerste, dat opvalt is 
de nadruk op vooroor
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logse postgeschiedenis 
en poststukken, zowel 
in de korte stukken als 
in de langere artikelen 
(iets wat overigens bij de 
meeste gespecialiseerde 
verenigingen het geval is). 
Ben vreemde eend is in 

dit geval een artikel over 
velrandverschijnselen bij 
de Nederlandse kin
derblokken: tijdens het 
drukproces wordt gebruik 
gemaakt van diverse pas
kruizen en controleblok
jes. Deze kunnen terug

keren op de blolqes nadat 
deze uit het drukvel zijn 
gesneden. Het is hiermee 
mogelijk om met deze 
relatief moderne uitgiften 
een leuke studie te ma
ken. In theorie is het zelfs 
mogelijk om nog nieuwe 
ontdekkingen te doen. De 
posthistorische studies 
zijn ook om te watertan
den. Wist u bijvoorbeeld 
dat reeds halverwege de 
ige eeuw buitenlandse 
postdiensten actief waren 
in ons land? Met name in 
de grensstreek was het 
mogelijk brieven naar 
Duitsland te verzenden 
via een Duits kantoor, 
gefrankeerd met Duitse 
zegels en met een typisch 
Duits stempel voor een 
Nederlandse plaats. Dit 
wordt geïllustreerd met 
een mooie brief met daar
op maar liefst 8 Brust
schilde en het stempel 
"Venlo". Het hoofdartikel 
is een fraaie studie over 
het ontstaan van post
inrichtingen in Neder
lands Indië. Aan de hand 
van een aantal mooie 
poststukken, worden 
de drijfveren besproken 
voor het instellen van een 
postverbinding met een 
bepaald district. Het zal 

niemand verbazen dat de 
handel in specerijen, olie 
en opium een belangrijke 
rol hierbij speelde, maar 
ook zaken als militaire 
acties en kerkelijke activi
teiten kunnen aanleiding 
zijn voor het inrichten 
van een posd<antoor in de 
Gordel van Smaragd. 
Samenvattend is dit 
typisch een blad voor 
specialisten. Met name 
degenen die er moeite 
mee hebben dat Po & 
Po maar af en toe een 
Postzak uitgeeft, zullen 
hier drie keer per jaar hun 
ledige dagen mee kunnen 
vullen. De kosten van het 
lidmaatschap zijn met 
slechts 22 euro zeer sym
pathiek te noemen. 

WILT U IETS KOPEN OF VERKOPEN? PlilATS 
EEN KLEINE ANNONCE IN FILATELIE' 

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

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

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

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

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

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

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 
z= een kleine annonce plaatsen. 
^ Plaatsing onder nummer 
" kost vier euro extra. 

^ AnENTIE! 
U i 

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

opgenomen wenst te zien: 

104 o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 
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HHHHHH: 
Ondergetekende 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

Naam:. 

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

Straat en nummer:. 

PC+PlaatS: 

Telefoon: 
(handtekening). 

Giro/banknummer:. 

Ten name van:.. 

Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie'. 
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DUITSLAND EN DE OLYMPISCHE 
SPELEN: HET IS ALTIJD WAT 

Over sportieve en politieke twisten tussen Duitsland en de Spelen 

MARTIJN STEENBERGEM, GROHiNGEN 

Volgens de Duitse media was 
heel Duitsland gelukkig in augus
tus 1936. De Olympiscne Spelen 
van Berlijn zouden Duitsland van 
zijn beste kant laten zien. Niet 
iedereen w/as het hiermee eens. 
Zo schreef de schrijver Viktor 
Klemperer op 13 augustus 1936 
in zijn dagboek dat nij de Spelen 
haatte: "weil sie nicht eine Saclie 
des Sports ist  bei uns meine 
ic\n , sondern ganz und gar ein 
politisciies Unternelimen." Wie de 
geschiedenis van Duitsland op 
de Olympische Speien bekijkt, 
kan hem geen ongelijk geven. 
Met sport heeft deze geschiede
nis soms weinig van doen. 
Het gedonder begon al in 1916. 
De Spelen zouden dat jaar in 
Berlijn worden gehouden. Bij de 
Spelen in de Oudheid moch
ten deelnemende staten geen 

Alsof het alle jaren feest was geweest, gaf Duitsland in 

1994 een postzegel uit ter ere van het honderdjarige 

bestaan van het International Olympic Committee (IOC), 

(afb. 1) Een feestuitgave kan het niet genoemd worden. 

Vaak stonden de Olympische Spelen bij Duitsland in die 

honderd jaar in het teken van politiek of, erger, oorlog. 

Een overzicht. 

gewapend conflict beginnen, 
geen rechtszaken aanspannen 
en geen executies voltrekken. 
Met die geschiedenis kon het 
International Olympic Commit
tee (IOC) de Spelen midden in 
de Eerste Wereldoorlog moeilijk 
door laten gaan in het Tand 

dat volgens velen deze oorlog 
begonnen was. 
Na de Eerste Wereldoorlog werd 
Duitsland een verbod op deel
name aan de Olympiscne Spelen 
van 1920 en 1924 opgelegd. 
Toen CarlFnedrich von Langen 
(18871934) in 1928 met zijn 

paard Draufgänger bij de dres
suur tweemaal goud won, werd 
hij op slag een nationale held. 
Zijn overwinningen waren goed 
voor het Duitse Nationalgefühl. 
Dat Von Langen in de Eerste 
Wereldoorlog zwaargewond was 
geraakt maakte dit heldenverhaal 
alleen maar mooier. In 1968 
werd Von Langen door West
Duitsland herdacht in een serie 
postzegels voor de Olympische 
Spelen van Mexico, (afb. 2) 
Drie jaar later, op 13 mei 1931, 
werd besloten Berlijn een tweede 
kans te geven. Het verleden 
was afgesloten, de toekomst 
werd met vertrouwen tegemoet 
gezien. Of dit terecht was? Op 14 
september 1930 had de NSDAP 
de eerste grote verkiezingszege 
binnengehaald  Hitler haalde 
18,2% van de stemmen  maar 
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niemand maakte zich daar echt 
zorgen om. Regeringsdeelname 
van de NSDAP leek, ook voor de 
toekomst, nicht im Frage. Dat 
veranderde snel. Op 30 januari 
1933 werd Hitler Reichskanzler. 
Opnieuw bracht Berlijn  Duits

land  het IOC in een lastig 
pakket. In mei 1933 al dreigde het 
IOC de Spelen te verplaatsen als 
Duitsland niet schriftelijk garan

deerde het 'Olympische Idee' uit 
te willen dragen. Vooral Ame

rika dreigde met een boycot als 
Duitsland geen joodse sporters 
en sportsters in de eigen equipe 
zou willen opnemen. Uiteindelijk 
stemde Amerika op 8 december 
1935 iT^et 58 tegen 56 stemmen 
voor deelname. 
Zo kon Hitler op 21 juli 1936 het 
Griekse Olympisch Comité het 
volgende telegram sturen: "Ich 
danke für die Meldung vom Start 
der Olympischen Fackel." De 
Olympische Speien van Berlijn 
waren de eerste Spelen in de mo

derne tijd waarbij het olympische 
vuur via een fakkelestafetteloop 
vanuit Griekenland naar de 
Spelen kwam. (afb. 3) De toorts 
was gemaakt door de firma 
Krupp, in de Eerste Wereldoorlog 
nog de fabrikant van het 420 
mm kaliber kanon Dicke Bertha. 
In Oostenrijk werd de ontvangst 
van de vlam gevierd op het 
belangrijkste plein van Wenen, 
de Heldenplatz. Een speciale 
ansicht met apart poststempel 
gaf de aankomst meer cachet. 

17 042 

(afb. 4, 5) Nog geen twee jaar 
later vierde Hitlerjuistopde 
Heldenplatz de annexatie van 
Oostenrijk door Duitsland. Het 
blijft vreemd dat Oostenrijk voor 
de Spelen van München, 1972, 
een postzegel met een fakkello

per uitgaf (afb. 6) 
Nadat op de Eröffnungstag (afb. 
71 de laatste estafetteloper de 
vlam het Olympisch Stadion van 
Berlijn (afb. 8) binnen had gedra

gen, kon Hitler de Spelen voor 
geopend verklaren. Hij deed dit 
met een zin die onder Germanis

ten nog steeds een punt van dis

cussie is. "Ich verkünde die Spiele 
von Berlin zur Feier der elften 
Olympiade neuer Zeitrechnung 
als eröffnet." Maar grammaticaal 
goed of niet: origineel was de 
zin zeker niet. Dat was ook niet 
nodig. De opening had genoeg 
ander vuurwerk. Honderden 
vredesduiven werden losgelaten, 
de zeppelin Hindenburg zweefde 
boven het stadion (afb. 9) en 
de naar schatting loo.ooo toe

schouwers zongen uit volle borst 
Deutschland, Deutschland über 
alles. Het kon allemaal niet op. 
Ook de filatelistische dienst deed 
mee in de feestvreugde. In mei 
al was een reeks van acht zegels 
met de Spelen als onderwerp 
verschenen  waaronder ook 
een met een fakkelloper, op 
de openingsdag verschenen die 
zegels nog eens in twee blokken 
met vier zegels elk (afb. 10) en 
als Sonderblatt. Maar het zijn 

'OOC; 
iS België, Jesse Owens, 1999 79 Jesse Owens, Berlijn, 7936 

vooral de poststempels die de 
zaak interessant maken. Veel 
Olympische sportgelegenheden 
kregen eigen stempels, vaak nog 
weer in varianten voor de pers. 
(afb. 11,12,13,14,15) Er waren 
niet veel andere landen die ze

gels uitgaven voor de Spelen in 
Berlijn. Paraguay gaf twee zegels 
uit, maar veel meer is er niet. 
Wel verschenen er in de loop der 
tijd diverse herinneringszegels. 
Guinee gaf een blok uit (afb 
16), de Malediven gaf een setje 
met zegels uit waarop ook de 
Nederlandse Rie Mastenbroek is 
te zien. (afb. 17) 

Op de eerste dag na de ope

ning overtrad Hitler direct de 
Olympische regels door twee 
medaillewinnaars van die d a g 

een Duitser en een Fin  de hand 
te schudden. Eregasten hoorden 
dat niet te doen. Beleefd werd 
Hitler te kennen gegeven dat 
dit niet de bedoeling was. Hitler 
feliciteerde niemand meer. Dus 
ook Jesse Owens niet, toen deze 
op de tweede dag op de honderd 
meter sprint zijn eerste gouden 
medaille won. (afb. 18,19) Dat 
Hitler, had hij Owens wel de 
hand moeten schudden, voor 
een pijnlijke scène zou hebben 
gezorgd blijkt uit wat Baldurvon 
Schirach, in 1936 de leider van 
de Hitlerjugend, zich zo'n 30 jaar 
na de Spelen nog wist te herin

neren. Hitler zou tegen hem 
gezegd hebben dat Amerika zich 

11. stempel KielPressepostomt, 
14 augustus 1936. 
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moest schamen omdat negers 
medailles voor het land moesten 
- en mochten - winnen. Ook 
zou Hitler gezegd hebben dat 
hij nooit een neger de hand zou 
schudden. Toen Schirach Hitler 
voorstelde om - propaganda! 
- een foto te laten maken van 
Hitler en Owens ontstak Hitler in 
woede. Hij vatte het voorstel als 
een grove belediging op. 
Owens was in 1936 niet de enige 
deelnemer met een verhaal. De 
Duitse worstelaar Werner See
lenbinder (1904-1944) had zich 
voorgenomen - mocht hij een 
medaille winnen - uit protest de 
Hitlergroet achterwege te laten. 
Zover kwam het niet. Seelenbin
der werd vierde. Sinds 1928 lid 
van de KPD-de Kommunisti
sche Partei Deutschlands - had 
Seelenbinder in hetzelfde jaar 
als enige Duitse Arbeitersportler 
bij de Spartakiade in MOSKOU 
een medaille gewonnen. Na de 
machtsovername van de Nazi's 
in 1933 kreeg Seelenbinder van 
de KPD opcfracht zich voor 
internationale wedstrijden te 
kwalificeren. Hij moest zo de 
Auslandskontakte onderhou
den. Dat jaar werd Seelenbinder 
voor het eerst Duits kampioen 
halfewaargewicht worstelen. 

Als dank mocht hij een verhoor 
door de Gestapo ondergaan. 
Na de Spelen gebruikte hij zijn 
toernooireizen om informatie en 
propaganda Duitsland binnen te 
Krijgen. Seelenbinder had kontakt 

met de verzetsgroep rond Robert 
Uhrig (1903-1944). Toen de Na
zi's deze groep oprolden, werd 
ook Seelenbinder opgepakt. Na 
twee jaar gevangenschap volgde 
zijn terdoodveroordeling. Op 24 
oktober 1944 werd hij onthoofd. 
Na de oorlog werd Seelenbin
der vooral in de DDR op een 
voetstuk geplaatst. Scholen, 
straten en sportparken kregen 
zijn naam. In 1963 verscheen zijn 
afbeelding op een Oostduitse 
postzegef (afb. 20) 
Bij de vrouwen was de Duitse 
half-joodse schermster Helene 
Mayer (1910-1953) een van de 
opvallendste deelneemsters. In 
1933 was Mayer uit haar scherm-
vereniging gezet. Dat ze in 1929 
en 1931 Europees- en wereld
kampioene schermen was, was 
niet van belang. Niet veel later 
vluchtte Mayer - gedwongen 

- naar Amerika. Toen Amerika 
de Spelen van 1936 dreigde te 
boycotten wisten de Nazi's niet 
hoe snel ze Mayer moesten 
uitnodigen deel te nemen. In de 
hoop na de Spelen weer welkom 
te zijn in Duitsland gaf Mayer 
gehoor aan de smeekbede. Bij 
de huldiging- Mayer won zilver 
- bracht ze zelfs de Hitlergroet, 
(afb. 21) Het mocht niet baten. 
Na de Spelen moest Mayer 
Duitsland weer verlaten. In Ame
rika dacht ze vaak aan de Spelen 
terug. Vriendinnen schreef ze: 
"Ich denke so oft an Deutsch
land zurück! Ihr könnt Euch gar 

nicht vorstellen, wie stark die 
Erinnerung in mir weiterlebt. Ich 
meine es wirklich ehrlich, wenn 
ich die Tage, die ich mit Euch in 
guter Kameradschaft verbringen 
dürfte, zu den schönsten meinen 
Lebens zähle." De dagen in Ber
lijn waren de mooiste van haar 
leven geweest. Het liefst kwam 
ze direct terug. "Ob wir uns 
wohl wiedersehen werden? Ich 
weiß nur, daß ich wieder nach 
Deutschland kommen möchte, 
aber dort ist sicher kein Platz für 
mich." 
Het zou nog tot 1952 duren 
voordat Mayer terugkeerde. In 
1953 overleed ze, 42 jaar oud, 
aan borstkanker In 1968 werd 
Mayer- net als Von Langen - in 
West-Duitsland met een postze
gel herdacht, (afb. 22) 

1952 was ook het eerste jaar 
waarin Duitsland weer werd 
uitgenodigd aan de Olympische 
Spelen deel te nemen. In 1940 
zouden de zomerspelen in Japan 
plaatsvinden, maar door het uit
breken van de Tweede Chinees-
japanse oorlog in 1937 zag Japan 
al in 1938 van de organisatie af 
De Spelen werden daarna aan 
Helsinki toegewezen, maar door 
het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog in 1939 werden 
ze definitief afgelast. Ook de 
winterspelen van 1940 zouden 
in Japan plaatsvinden. Voor deze 
Spelen werd Sankt Moritz als 
vervanger aangewezen. Alsof er 

niets aan de hand was stelde ook 
Duitsland zich in 1939 kandidaat. 
De winterspelen van 1936 waren 
al in Duitsland (Garmisch-
Partenkirchen) gehouden, alle 
faciliteiten waren nog aanwezig. 
Zelfs de postzegels hadden, na 
wat kleine ingrepen, zo weer 
gebruikt kunnen worden, (afb. 
23) Door de oorlog werden deze 
Spelen uiteindelijk afgelast, net 
als de winter- en zomerspelen 
van 1944. Toch zijn er in Zwit
serland in 1944 wel Olympische 
zegels verschenen. Maar dat 
was omdat het IOC vijftig jaar 
bestond. 
In 1952 deed een Duitse ploeg 
weer mee aan de winter- en 
aan de zomerspelen. Volgens 
het IOC nam 'Duitsland' deel, 
in werkelijkheid kwamen op 
beide Spelen alleen sporters uit 
West-Duitsland in actie. Saarland 
deed voor het eerst - en het 
laatst-als zelfstandig land mee. 
Er verschenen direct twee zegels, 
(afb. 24) De stad Berlijn gaf op 
20 juni drie zegels uit voor de 
'Vorolympische Festtage.' (afb. 
25) De op elke zegel identieke 
afbeelding was wat ongeluk
kig gekozen. De afgebeelde 
toorts week in niets af van de 
in 1936 gebruikte toorts. Noch 
Oost-, noch West-Duitsland gaf 
zegels uit voor deze Spelen. Die 
verschenen pas weer in 1956. 
West-Duitsland gaf één zegel uit 
(aft). 26), Oost-Duitsland twee. 
Ook Saarland gaf in 1956 weer ei-

110 25. Ml Berlijn 90,7952 26 Ml BRD 231,1956 
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gen Olympische zegels uit, (afb. 
27) al deed het lana dat jaar mee 
met het gemeenschappelijke 
Duitse team: die Gesamtdeut
sche Mannschaft. Als 'volkslied' 
werd de Negende Symfonie van 
Beethoven gebruikt: Ode an die 
Freude. De vlag was de Duitse 
vlag met in het midden de vijf 
Olympische ringen. Dit zou tot 
en met de Spelen van 1968 zo 
blijven. De Muur werd gebouwd, 
zij die erover wilden neergescho
ten, maar op de Olympische 
Spelen was Duitsland eine 
Gesamtdeutsche Mannschaft. 
Met één gezamenlijk volkslied en 
één gezamenlijke plek in het me-

37 Zegels uit ig68, stempeting 7970 

dailleklassement. Filatelistisch 
heeft dit geen sporen nagelaten. 
Al die jaren gaven Oost- en West-
Duitsland hun eigen Olympische 
zegels uit. Gezamenlijke Olym
pische zegels zijn nooit uitgege
ven, (afb. 28,29,30,31) 

Van 1972 tot 1988 namen 
Oost- en West-Duitsland als 
zelfstandig landen aan de Spelen 
deel. De zomerspelen van 1972 
vonden in München plaats, (afb. 
32,33,34,35,36,37,38) Het 
moesten vrolijke Spelen worden 
die de Spelen van Berlijn 1936 
zouden doen vergeten - het 
zouden dramatische Spelen 

worden. De eerste week verliep 
zonder problemen, maar in de 
nacht van 4 op 5 september ging 
het mis. Goed mis. Rond half 
vijf in de ochtend drongen acht 
zwaar bewapende terroristen 
van de terreurbeweging Zwarte 
September het appartement van 
de Israëlische delegatie binnen, 
(afb. 39) In de eerste commo
tie sneuvelden twee Israëliërs 
en konden enkele Israëlische 
sporters, coaches en officials 
ontsnappen of zich verstoppen. 
Uiteindelijk bleven er negen 
gijzelaars over De gijzelnemers 
eisten de vrijlating van 234 Pales-
tijnen en niet-Arabieren uit Israë

lische gevangenissen. Duitsland 
moest de leiders van de Rote 
Armee Fraktion, Andreas Baader 
en Ulrike Meinhof vrijlaten. 
Duitsland en Israël weigerden 
op de eisen in te gaan. Op 6 sep
tember volgde een gewapende 
bevrijdingsactie. Het werd een 
totale mislukking. Op vliegveld 
Fürstenfeldbruck ging het gruwe
lijk fout. De politie - het Duitse 
leger mocht in 1972 van de wet 
niet ingrijpen in eigen land -
opende het vuur, de gijzelnemers 
schoten terug en toen de rook 
opgetrokken was, bleken alle 
gegijzelden, vijf van de acht gij
zelnemers en een agent omgeko
men. Tijdens de gijzeling waren 
de Spelen gewoon doorgegaan, 
na dit drama werden ze een dag 
stilgelegd. Het slotfeest werd 
aangepast. In 1994 gaf Israël ter 
ere van het 100-jarig bestaan van 
het IOC een zegel uit. Op de ze
gel is onder andere te zien, hoe 
de Israëlische delegatie in 1972 
het stadion van München bin
nenkwam, (afb. 40) Een speciaal 
aan het drama gewijde postzegel 
heeft Israël nooit uitgebracht. In 
2000 gaven Sierra Leone, Guy
ana en Gambia blokken uit die 
het gijzelingsdrama herdachten. 

Even leek alles rond 'Duitsland 
en de Olympische Spelen' tot 
rust te komen. Maar kort voor de 
Spelen van Moskou in 1980 ging 
het weer mis. In de hoop, dat de 
spanningen van de Koude Oor-
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log de Spelen met te veel zouden 
beïnvloeden, had het IOC al 
vroeg de Spelen van 1980 aan de 
SovjetUnie toegewezen en die 
van 1984 aan de Verenigde Sta 
ten Zo hoefde geen van beide 
landen zich achtergesteld te voe
len Maar nadat Rusland in de 
laatste week van decembengyg 
Afghanistan was binnengeval
len, dreigde Amenka de Spelen 
van Moskou te boycotten Op 
21 maart 1980 werd de boycot 
officieel Onder grote politieke 
druk volgden zo'n vijftig landen 
het Amerikaanse voorbeeld 
Uiteindelijk zouden slechts 
tachtig landen in Moskou aan de 
start verschijnen (afb 41,42,43) 
WestDuitsland deed mee aan de 
politieke boycot OostDuitsland 
verscheen natuurlijk wel aan de 
start Omdat WestDuitsland met 
aan de Spelen meedeed kwam 
ook een voor de Spelen ontwor 
pen zegel met in omloop De 
toenmalige Bundesminister fur 
das Post und Fernmeldewesen, 
Kurt Cscheidle (19242003) 
kreeg als aandenken een paar 
velletjes Toen Cscheidle in 1982 
moest aftreden, ruimde hij zun 
bureau op De vePetjes met de 
zegels nam hij mee naar huis 
Zijn vrouw Elisabeth dacht, dat 
het om normale postzegels ging 
en gebruikte ze in 1982 en 1983 
voor haar post Een verjaardags 
kaartje aan de eén, een aardig 
briefje aan de ander Onder 
filatelisten staat dit bekend als 

k tPUBUCA SOCIAIISTA ROMAN A 

Jocuri le olimpice de vara 
Moscova 1980 

Sm» 

Cscheidle Irrtum, Cscheidle
vergissing De zegels worden 
CscheidleMarken genoemd 
(afb 44) Hoeveel zegels precies 
in omloop zijn gekomen is 
onduidelijk, meer dan enkele 
tientallen zullen het met geweest 
zijn De zegels brengen nu een 
vermogen op In 1993 bracht 
een envelop met deze zegel 

43 Roemenie igSo 

68 000 D Mark op In het najaar 
van 2007 betaalde een koper
inclusief opgeld  op een veiling 
85 000 voor een ansicht met een 
CscheildeMarke, m april 2008 
bracht een envelop met de zegel 
■103 553 op De minder draag 

krachtige verzamelaar hoeft niet 
te wanhopen er is een facsimile 
van de zegel m omloop (afb 45) 

Vier jaar later herhaalde de 
geschiedenis zich De Spelen 
van Los Angeles werden door de 
SovjetUnie geboycot Officieel 
werden onvoldoende veilig
heidsgaranties, de smog en het 
deelnemen van beroepsvoetbal 
Iers als reden opgegeven maar 
iedereen begreep dat het om een 
vergeldingsactie ging de boycot 
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van 1980 werd met gelijke munt 
terugbetaald. De satellietlan-
den Konden met achterblijven. 
Roemenie durfde zich aan de 
boycot te onttrekken, de DDR 
niet. Oost-Duitsland had het 
plan voor de Spelen van Los An
geles zes zegels uit te geven. Dit 
ging met door. Toch verschenen 
precies vier jaar later drie van 
deze zegels op de markt. Bij een 
bezoek aan de Leipziger Messe 
kocht een West-Duitse verzame
laar deze zegels gewoon aan een 

loket. Voor de Olympische zegels 
van 1988 hadden de DDR in
stanties de ontwerpen van 1984 
onder het stof vandaan gehaald, 
(afb. 46) Plaats en jaartal werden 
veranderd, et voile: een nieuw 
ontwerp was klaar. Maar op de 
een of andere onverklaarbare 
manier had de bediende achter 
het loket zegels van 1984 in zijn 
map. De waarde is niet zo exor
bitant als de West-Duitse zegels 
van 1980, maar de geschatte 
waarde van dit setje van drie -

13.000 - maakt ook deze zegels 
onbereikbaar voor de doorsnee 
verzamelaar (afb. 47) 

Pas in Barcelona, in 1992 - dus 
net voor het eeuwfeest van het 
IOC -deed Duitsland weer 
'gewoon' mee aan de Spelen. Al 
kan de kwaadspreker zeggen, 
dat Berlijn in 1936 de voorkeur 
kreeg boven Barcelona en dat 
de laatste als protest toen een 
'tegen-Olympiade' - de Olym-
piada Popular-organiseerde 

die op het laatste moment werd 
gedwarsboomd door een burger
oorlog. Een burgeroorlog die de 
Luftwaffe vervolgens dankbaar 
gebruikte als oefenoorlog. Wie 
echt slecht over onze ooster
buren wil denken, kan nog op 
de serie '100 Jahre Olympische 
Spiele der Neuzeit - Deutsche 
Olympiasieger' uit 1996 wijzen. 
Op een van de zegels staat dres
suurruiter josef Neckermann 
(1912-1992) afgebeeld, (afb. 48) 
Een groot ruiter, maar zijn ook in 
Nederland bekende postorder
bedrijf bouwde hij voor de oorlog 
op door voor spotprijzen - als hij 
al iets betaalde-joodse zaken 
over te nemen. In de oorlog 
produceerde hij kleding voor het 
Duitse leger en voor dwangarbei
ders. Het is, zoals Klemperer het 
in 1936 al zei: 'De Olympische 
Spelen zijn in Duitsland met 
'eine Sache des Sports' maar 
'ganz und garem politisches 
Unternehmen.' Om over oorlog 
nog maar te zwijgen. 

44 BRD 79S0, nooit uitgegeven 



MACHINESTEMPELS: 
VLOEK OF ZEGEN VOOR DE FILATELIE? 

Waarom Nederland finks' \/lagt 

D O O R O T T O K O E N E , V L I S S I N G E N 
L I D N E D E R L A N D S E V E R E N I G I N G V A N P O S T S T U K K E N - EN P O S T S T E M P E L V E R Z A M E L A A R S 

Conflicterende belangen 
Voor de post is het van belang, 
dat de frankeerzegel wordt ver
nietigd en dat het datumstempel 
duidelijk te lezen is en met dit 
doel 'vrij' van de postzegel wordt 
afgedrukt. Dit is noodzakelijk als 
dienstaanwijzing en voor interne 
controle. Een goed leesbare en 
dus betrouwbaar datumstempel 
(op het couvert en niet op het ze
gel) dient ook het belang van het 
grote publiek (postverzenders 
en ontvangers); iets wat anders 
veel ongemak en verwarring 
kan opleveren. Kriskras over de 
postzegels lopende lijnen en (na 
net afweken van het poststuk) uit 
hun verband gerukte golflijnen 
en reclameteksten met hier en 
daar een woord of een paar 
letters (een vliegend duifje of 
de sikkel van de maan) dragen 
niet bepaald bij tot het gewenste 
vertoon en aanblik van de 
postzegel in een collectie, (afb. 
2) Al die lijnen en streepjes over 
de postzegel (ja zelfs een fraai 
duifje) zullen menig verzamelaar 
'onaangenaam aandoen', aldus 
de woorden van P.C. Korteweg in 
het maandblad De Philatelist van 
februari 1931. 

Sinds jaar en dag wapperen in de Nederlandse machine

stempels, de 'vlaggen' - de gebruikelijke (golf)lijnen en 

reclamestempels - aan de linkerkant van het datumstempel, 

'de stok', zoals stempelverzamelaars dit noemen, (afb. i) 

Als verzamelaar ervaar je dit als iets vanzelfsprekends; 

je staat er eigenlijk niet bij stil, dat de vlag ruim honderd 

jaar geleden vanaf het begin van het machinestempel tijd

perk jarenlang rechts van het datumstempel heeft gestaan. 

Hoe de overgang van rechts naar links is verlopen, hoe en 

waarom, wordt hier nader belicht. Zo hebben de post en de 

verzamelaar uiteenlopende belangen over de plaatsing van 

stok en vlag binnen het machinestempel. 

vlag rechts een lange traditie 
De plaatsing van de vlag rechts 
in het stempel sluit aan bij de 
in Engeland en Amerika nog 
steeds gevolgde praktijk om 
de frankeerzegel met de vlag 
te ontwaarden en daarmee 
ongeschikt te maken voor 
hernieuwd gebruik. Deze de 
postzegel ontsierende en geheel 
often dele afdekkende vlag-
stempels worden in Amerika 
dan ook obliterators of killers 
genoemd. Voor de gebruike
lijke, langgerekte vorm van de 
vlag is bewust gekozen om te 
verninderen dat een of meer 
postzegels ongestempeld 
blijven. Machinestempels met 
vlagmotieven waren in Amerika 
al aan het eind van de 19e eeuw 
in gebruik en vormen daar een 
geliefd verzamelgebied. Om 
in Amerika als 'flag cancel' te 
worden aangemerkt, moet een 
vlagstempel niet alleen de vorm 
van een vlag hebben, maar ook 
sterren en een vlaggenstok. Afb. 
3 en 4 geven voorbeelden van 
de duizenden vlagstempels van 
de American Postal Machine 
Company.' 
De eerste Nederlandse machi-
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nestempels met een "echte" 
vlag rechts van de stok zijn 
die van de 'Bickerdike' en de 
'Columbia', twee van oorsprong 
Amerikaanse stempelmachines 
waarmee de PTT begin 20ste 
eeuw proefnemingen deed op 
het postkantoor van Den Haag. 
^ Na een succesvolle proef
neming met de Columbia in 
1905, zijn deze machine het jaar 
daarop ook in gebruik genomen 
in Amsterdam en Rotterdam 
met een stempel dat bestaat uit 
een vlag met daarin prominent 
geplaatst het woord Nederland 
aan een echte vlaggenstok. (afb. 
5) 3 Anders dan in Amerika, is 
het in Nederland gebruikelijk 
onder het begrip vlagstempel 
ook golflijnstempels en recla
mestempels te verstaan die uit 
tekst of tekst met een illustratie 
bestaan. 

De rechtse vlag bestendigt zich 
in Nederland 
Na jarenlange proefnemingen 
(OOK met enkele Nederlandse 
stempelmachines, zoals de Vul-
canus en de door Facee Schaeffer 
verbeterde Roelantsmachine), 
valt de uiteindelijke keuze van de 
PTT in 1907 op de Noorse Krag 
machine (afb. 6) Met hun niet 
bepaald verzamelaarvriendelijke, 
doorlopende stempel, waarin de 
rechte lijnen en het datumstem
pel elkaar steeds afwisselen (en er 
dus geen sprake kan zijn van links 
of rechts) vallen deze stempels 
buiten het kader van dit artikel. 
Naast de Krag machines werkt 
de PTT vanaf 1913 met de 
Amerikaanse Flier machine van 
de International Postal Supply 
Company, New York. Net als 
de Bickerdike en de Columbia 
hebben deze machines de vlag 

rechts. Aanvankelijk met zeven 
golflijnen, wordt het aantal vanaf 
1923 geleidelijk aan verminderd; 
in 1929 zijn er nog maar drie 
van de oorspronkelijke zeven 
golflijnen over. (afb. 7 en 8) 
De golflijnstempels in de Flier 
machines zijn hiermee 'verzame-
laarvriendelijker' geworden. 
Vanaf 1919 worden in de stem-
pelhouder, eerst aarzelend en 
later in toenemende mate, ook 
reclamestempels geplaatst; als 
eerste in Amsterdam met de 
tekst 'Opent een Rekening bij 
den Postchequeen Girodienst', 
in 1922 gevolgd door het tweeta
lige reclamestempel van de Ko
ninklijke Nederlandse Postvaart. 
(afb. 9, io) Dat de postzegels 
onder het stempel groen van 
kleur zijn, is zo ongeveer het 
enige dat zich daarvan nog laat 
waarnemen. 

Toename in de reclamestempels 
In 1926 vertoont het aantal 
reclamestempels een plotse
linge toename. Behalve 'postale 
wenken' (dienstmededelingen 
van de PTT), verschijnen er ook 
diverse reclamestempels voor 
weldadige doelen; in de regel 
tussen zware, dubbele golflijnen 
boven en onder, zoals die van de 
Emmabloem collecte, (afb.n en 
12) Sinds 1925 worden grafische 
kunstenaars betrokken bij het 
ontwerpen van deze vlaggen en 
zien deze er, zoals de vlag van 
de IXe Olympiade van 1928 in 
de dan populaire Art Deco stijl, 
aantrekkelijker uit. (afb. 13) 
De veelal vette letters in de 
teksten, nog verergerd door een 
vaak zware afstempeling, blijven 
machinaal afgestempelde post
zegels echter ongeschikt maken 
voor een verzameling en dit in 
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DE MYSTIFICATIE EN HET REFERENDUM 
Het Hoofdbestuur P T T was 200 vnendeliik ons 

bl| «chnpen dd 10 Febr 11 mede te deelen dat de 

fvoef met de alempelmachme m Sewqn^de mutel
ui£ Ie Amsterdam in flebruik en „op verzoek van 

phdalelisten" ingevoerd, wordt genomen op eer
zoek van den Bond van VerceDigin^en van Pottie 
|{elverzamelaars, een (Eroep waartoe ons blad en 
onxe vereenifliagen niet bebooren 

doeUl artikel zal dan ook onmogeliik willen vol 
houden dat hij ticver een postzefel heeft, vernie 
tigd met eenige groot* letters van bedoelde slem 
pels, dan met een roadstempel, al 11 het dan ook 
..Amilerdam Centraal SUtion' 

Eenig antwoord hierop it zeker op zijn plaatt 
In de eerste plaats witten wi) luet, toen wi] ons 
eerate ati^ schreven, dat de 100 actieve PoitzK 
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steeds toenemende mate. In 
maart 1930 is de maat dan ook 
vol bij de verzamelaar 

Het initiatief van 'Breda' 
Op instigatie van de Postze
gel Vereniging 'Breda' dringt 
net Bondsoestuur aan bij oe 
Hoofddirectie van de PTT om 
te onderzoeken of de mogelijk
heid bestaat, dat het dagteke
ningstempel rechts in plaats van 
links van het reclamestempel kan 
worden afgedrukt, (afb. 14) Foto 
van het bestuur van de Postzegel 
Vereniging Breda (overgenomen 
uit het Gouden jubileumboek 
(18931943). 
Veel postzegelverzamelaars 
besenouwen het namelijk als 
een 'filatelistisch belang', dat de 
frankeerzegels met het dagteke
ningstempel en niet met oe vlag 
worden afgestempeld. In plaats 
van O = = (O betekent dagteke
ningstempel en = = de stempel
vlag), zou de verzamelaar graag 
de afstempeling = = O zien. De 
dagtekeningstempels moesten 
dus rechts, in plaats van links 
van het reclamestempel worden 
afgedrukt', zo vat J.D. Wolter
beek. Hoofdcommies bij het 
Hoofdbestuur der PTT de brief 
van het Bondsbestuur in het PTT 
Nieuws samen '* Het verdient 
nauwelijks toelichting, dat 'het 
filatelistisch belang' hierop 
neerkomt, dat de frankeerzegels 
niet ontsierd worden door het 
vlaggedeelte van de machine
stempels. Kort daarop antwoordt 
de Hoofddirectie van de PTT, 
dat zal worden onderzocht of 
het technisch mogelijk is om de 
machines zonder grote kosten te 
doen voorzien van vaste stem
pels in de door 'Breda' gewenste 
vorm (dus met reclametekst 
links). 

Proefnemingen met de Amster
damse Flier machine 
De wensen van de postzegelver
zamelaar, vewoorci door de Bre
dase Vereniging, worden door 
de PTT serieus genomen. De 

stempelkop van een van de twee 
Flier machines van Amsterdam 
CS. wordt hiertoe omgebouwd 
en op 1 oktober 1930 beginnen 
de proefnemingen, (afb. 15) Een 
felle en diepgaande controverse 
breekt daarop uit tussen het 
bestuur van 'Breda' en de heer 
P.C. Korteweg, hoofdredacteur 
van De Philatelist, (afb. i 6 ) s De 
controverse blijkt kort daarop 
ook uit een alternatief voorstel 
van Korteweg. Hij geeft de PTT 
in overweging, dat zware randen, 
kaderlijsten en zeer grote letters 
de verzamelwaarde van de 
zegels nadelig beïnvloeden. Hij 
vraagt beleefd en vriendelijk 
('ongetwijfeld ook namens de 
Postzegelvereniging Breda') om 
de teksten met veel wit en kleine 
letter en met zo min mogelijk 
kaderlijst of zware golflijn te wil
len doen uitvoeren. Kort daarop 
bereikt de PTT bovendien van 
een van de nauw met Korte
weg verbonden verenigingen 
het verzoek om terwille van 
verzamelaars lange namen af te 
korten, bv. 'Amsterdam CS.' in 
plaats van 'Amsterdam Cen
traal Station', (afb. 17) Anders 
dan 'Breda', zoekt Korteweg de 
oplossing duidelijk in een heel 
andere richting dan het omdraai
en van vlag en stok. 

De PTT honoreert het verzoel< 
van de Bond 
De Hoofddirectie van de PTT 
bepaalt uiteindelijk in 1932 dat 
'bij het in gebruik nemen van 
nieuwe stempelvlaggen de 
door de Bond bedoelde nieuwe 
stempeling (d.w.z. de methode 
= = O) zal worden toegepast en 
dat daartoe verder zal worden 
overgegaan, naarmate de oude 
reclamestempels buiten gebruik 
worden gesteld.' 
De eerste, nieuwe gelegenheids
vlag links van het datumstempel 
is oie van de Amsterdamse 
Universiteitsfeesten van 11 juni 
 5 juli 1932. (afb. 18) Het is nog 
een open vraag, waarom de vlag 
van het Crisiscomité die uit begin 
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1932 stamt en de verzamelaar 
een doom in het oog moet zijn 
geweest  tot aan haar laatste 
gebruik toe in 1936 in Den 
Haag, steeds rechts is blijven 
staan, hoewel deze zelfde nieuwe 
vlag in Amsterdam in 1932 al 
links wordt geplaatst, (afb. 19, 
20) De eerste linkse Haagse 
vlaggen verschijnen in de tweede 
helft van 1932 met het Nationale 
Padvinderskamp Wassenaar 
(van 212 augustus) en Koopt De 
A N W postzegels, (afb. 2 i , 22) 
Tot zover de ombouw van de 
Flier machines in Amsterdam en 
Den Haag, waar het nieuwe vlag
gen betreft. De 'oude reclame
stempels' blijven rechts van het 
datumstempel staan, soms tot 
hun buitenwerking stelling toe. 

De nieuwe Universal machines 
Bij de overgang van de vlag van 
rechts naar links spelen de Uni
versal machines een belangrijke 

rol. In de twaalf maanden vóór 
de overgang in 1932 vindt de 
introductie van deze nieuwe 
Amerikaanse machine plaats 
op de kantoren Alkmaar, Breda, 
Delft, Deventer, Gouda, Leiden, 
Maastricht, Nijmegen, Schie
dam, Tilburg en Zwolle. Met de 
helft van de capaciteit van de 
Flier machine is de Universal 
uitermate geschikt voor deze 
kleinere kantoren. De kantoren 
ontvingen een nieuw model 
stempelhouder en tevens een 
nieuwe vlag en bijbehorend 
datumstempel. 
De datumstempels zijn speciaal 
voorde Universal ontworpen 
door Willem Rozendaal, docent 
aan de Kon. Academie voor Beel
dende Kunsten in Den Haag. Ze 
laten zich gemakkelijk herken
nen, (afb. 23,24,25) ^ 
Er is nog een andere reden om 
even stilte staan bij de stempels 
van de Universal machines. 
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De nauw op elkaar afgestemde 
samenhang tussen vlag en stok 
in de jaren dertig, voor net eerst 
bij deze machines, vond uit 
artistieke overwegingen plaats, 
(afb. 26) Deze harmonische 
eenheid werd geïnspireerd door 
Mr. jean Francois van Royen, 
Algemeen Secretaris van de PTT, 
in net kader van het vooruitstre
vende vormgevingsbeleid van 
de PTT Dat dit beleid ook de 
machinestempels betreft, wordt 
bevestigd in een naoorlogse 
briefwisseling tussen Willem Ro
zendaal, de grafische ontwerper 
van de Universal stempels en 
Frits Spanjaard, de in 1945 door 
de PTT benoemde esthetische 
adviseur. Maar dat is een verhaal 
op zichzelf een boeiend verhaal.' 

Een proces van jaren 
Met uitzondering van Amster
dam CS., zijn de grote steden 
uitgesproken traag bij het om
bouwen van hun Flier machines 
en houden hiermee nog lange 
tijd vast aan de oude, vertrouwde 
praktijk. Een goed voorbeeld 
niervan is de al eerder genoemde 
Haagse vlag van het Crisiscomité 
van 1932, een voor de postzegel 
toch ernstig ontsierende vlag en 
om die reden uitdrukkelijk door 
Willem Rozendaal voor plaatsing 
links ontworpen. 
Rotterdam haast zich evenmin; 
een inventarisatie van de vijftig 

verschillende machinestempels 
in gebruik tussen 1932 en 1940 
(nieuwe en oude bij elkaar geno
men) laat zien, dat er gedurende 
die jaren evenveel vlaggen rechts 
als links stonden. OOK net kan
toor Utrecht Station laat zich niet 
onbetuigd als een van de grote, 
achterblijvende boosdoeners en 
'vlagt' rechts door tot 1940 met 
zijn zware afstempelingen. De 
laatste mij bekende, nog reste
rende 'rechtse vlag' is die van 
Arnhem Station in 1943. (afb. 27) 
Verzamelaars van postzegels met 
een voorkeur voor gematigde 
afstempeling (en het datumstem
pel op net zegel) kunnen voor de 
jaren dertig beter op Amsterdam 
CS. terecht, (afts. 28) 
Vanaf begin 1940 'vlagt' Neder
land links. Dit blijft zo gedurende 
de tweede wereldoorlog en ook S 
tijdens de wederopbouw. Aan het ° 
eind van 1949 komt er opnieuw — 
leven in de'links'of'rechts' % 
brouwerij. 2 

co 

Tijdelijke terugval in de jaren "

vijftig = 
Met ingang van november " 
1949 wordt in de stempelma 5 
chines van enkele grote steden *
wederom een vlag, bestaande ■ ■ w 
uit vier dunne golflijnen (zoals | | / 
deze tot voor circa vijftien jaar 
veel gebruikt werd) opgenomen 
volgens type O = =. (afb. 29) De 
Persdienst van de PTT bevestigt, 



dat het hier een proefneming 
betreft om voor de verzamelaars 
tot een lichtere afstempeling te 
komen. Daarnaast is deze stap 
terug vooral ook van belang voor 
de PTT, omdat de datering op de 
veelal donker gekleurde zegels 
van die tijd moeilijk leesbaar is. 
(afb. 30) Het verzoek om licht te 
stempelen op de drie donker
groene postzegels (in rood 
potlood geschreven in de linker 
bovenhoek) getuigt niet van een 
hoge mate van vooruitdenken. 
Het aantal kantoren met rechtse 
vlaggen neemt al gauw sterk toe 
en deze worden als vanouds op 
de postzegel afgedrukt. In het 
belang van de filatelie richt het 
Maandblad zich daarop tot de 
PTT met de wens, dat deze tek
sten kort en bondig en in dunne 
of kleine letters worden uitge
voerd. Deze gerichte wensen 
doen sterk denken aan de sug
gestie die begin jaren dertig door 
Korteweg aan de PTT gedaan 
was. Gedurende 1950 worden 
ook de kleinere kantoren van 
stempels met rechtse golflijn-
vlaggen voorzien. De omzetting 
wordt in 1951 gecompleteerd, 
(afb. 31) 

Hierop valt er (althans in het 
Maandblad) een diepe, lange 
stilte over het onderwerp, dat tien 
jaar zal aanhouden, voordat de 
PTT opnieuw aan de wensen van 
de verzamelaar tegemoet komt. 

Vlag links - datumstempel rechts 
(vanafi962) 
In 1961 neemt de vlagkwestie 
een nieuwe wending. Op het 
Bondsdiner deelt de heer L Th. 
Hoolboom, hoofddirecteur der 
PTT mee, dat besloten is de 
volgorde van datumstempel en 
stempelvlag wederom te wijzi
gen. Een en ander in het belang 
van de verzamelaars die zich 
'nogal eens schijnen te beklagen 
over veel letters en lijnen over de 

Plaatsing van de Vlag in het Buitenland 

Links Rechts Belde 
Abidjan x 
Australië x 

Duitsland x 
Kameroen x 
Canada x 
Engeland x 
Frankrijk x 
Hongarije x 
Israel x 
Italië 
Joegoslavië 

X 
X 

Madagaskar 
Mexico 

'Nieuw Zeeland 
Oostenrijk 
Rusland 
Singapore 
Spanje 
Turkije 
Verenigde Staten 
Zimbabwe 
Zwitserland 

Links 
X 
X 

X 

X 

Rechts 

X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

zegels', aldus het Maandblad. 
Met deze van milde spot getui
gende woorden aan het adres 
van de postzegelverzamelaar 
wordt de nog heden ten dage 
geldende praktijk ingeluid door 
de heer A.M.A. van der Willigen 
in zijn stempelrubriek' 
In de loop van 1962 zijn de 
Stempelmachines van vrijwel alle 
kantoren voorzien van nieuwe 
Stempelkoppen met de gewij
zigde volgorde (Type = = O) (afb. 
32) In maart 1963 is deze laatste 
omzetting geheel voltooid en 
vanaf die tijd bevinden stoken 
vlag zich voortaan naast elkaar in 
het machinestempel op de ons 
vertrouwde manier 

De situatie In andere landen 
Na een veelbewogen ontwikke
ling die de gemoederen hoog 
heeft doen oplopen, behoort 
Nederland nu tot de landen met 
de vlag links van het datumstem
pel in net machinestempel. Een 
kleine steekproef hoe buiten
landse posterijen gedurende 
de afgelopen dertig jaar met de 
plaatsing van hetvlagstempel in 
hun machinestempels omgaan, 
geeft het volgende beeld. 

De plaatsing van de vlag loopt 
zo uiteen, omdat het aanneme-

30 
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lijk is, dat op dit onderwerp in 
UPU-verband geen bindende 
afspraken zijn gemaakt en de 
posterijen de vrijheid hebben 
de vlag te plaatsen, waar dit hen 
goeddunkt. 

Conclusie 
De huidige hoogwaardige 
technologie stelt de posterijen 
in staat een zo constante, lichte 
graad van afstempeling te berei
ken, dat de vraag naar de meest 
wenselijke plaatsing van de vlag 
aan belangen actualiteit heeft 
ingeboet. 
Met haar lichte en de postze
gelverzamelaar vriendelijke 
stempelbeleid hoeft TNT Post 
evenmin ongerust te zijn het 
'aan de stok' te krijgen met de 
stempelverzamelaars. Zolang 
de stempelafdrukken volledig, 
duidelijk (niette licht) en vol
doende helder zijn, is het voor de 
stempelverzamelaar van minder 
belang welk deel van het machi
nestempel het zegel bedekt. 

Nawoord en woord van dank 
Een van de leuke dingen van 
publiceren over postgeschiede-
nis is, dat hoe meer je weet, hoe 
beter je weet hoe weinig je weet. 
Voor correcties en aanvullingen 
houd ik mij warm aanbevolen. 

Dank aan mevrouw Marijke van 
der Meer, bibliothecaresse van 
de Bondsbibliotheek in Baarn en 
mevrouw Saskia Spiekman, bi
bliothecaresse van het Museum 
voor Communicatie in Den Haag 
voor alle raad en daad die ik van 
hen ontving. Mede ook voor zijn 
tekstadviezen bij het maken van 
deze samenvatting een speciaal 
woord van dank aan los Stroom. 
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(Endnotes) 

1 Langford, Frederick. Flag 
Cancel Encyclopedia. Fourth 
Completely Revised Edition. 
Published by the author 
Pasadena. 2009. 

2 VanderWart,F.W. Machine
stempels. Nederlandse Ver
eniging van Poststukken- en 
Poststempelverzamelaars. 
6e druk. 1991, p. 6-8. 

3 De termen'vlagstempel' 
en 'vlag' worden naar mijn 
weten voor het eerst door 
O.M. Vellinga gebruikt 
bij de bespreking van de 
Columbia stempels in 
'De Poststempels van 
Nederland 1676-1915', het 
eerste standaardwerk over 
poststempels waarin een 
apart hoofdstuk is gewijd 
aan machinestempels. 
NBVP1931. Joh. Enschede 
& Zonen, Haarlem. Herdruk 

4 PTT Nieuws. Het Gebruik 
van Stempelvlaggen. J.D. 
Wolterbeek, Hoofdcom
mies bij het Hoofdbestuur 
der P.T. en T. September 
1936. Ondanks diverse 
zoekpogingen is de brief 
van het Bondsbestuur aan 
het Hoofdbestuur van de 
PTT niet aangetroffen in de 
PTT archieven, noch een 
afschrift in het Bondsarchief 
in Utrecht. De PTT archie
ven zijn trouwens sterk 
verbrokkeld en tonen grote 
lacunes. 

5 De Philatelist. 6e jaargang, 
nrs. 1-3.1931. 

6 Het datumstempel van 
Leiden (met de duifjes'i 
dateert van juist voor de 
overgang naar rechts. Dat 
blijkt ook wel uit het vierde 
duifje geheel rechts, dat deel 
uitmaakt van het toen nog 
rechts van het datumstem
pel ontworpen ontwerp 
van de 'Verzend met de 
Luchtpost' vlag. 

7 In artikelen in De Postzak 
van 2007 en 2008 (nrs. 202, 
203, 204) gaat Otto Koene 
nader op dit onderwerp in. 

8 Redacteur van de rubriek 
"Frankeermachines" in het 
Maandblad vanaf 1932 en 
sinds 1949 tevens redacteur 

9 Dit artikel in Filatelie is een 
bewerking van het oor
spronkelijk in De Postzak nr 
206 van juni 2009 versche
nen artikel met dezelfde 
titel. 



DIE MOEILIJKE RUSSEN! 
Wie de auteur van deze bijdrage kent  René Hillesum 

uit Roosendaal , weet dat het hier niet over de Russische 

mensen gaat. In de aanloop van het themanummer "Rusland" 

in maart worden hier een paar moeilijke Russen besproken. 

1 MÈMt 

Stomme nummers 
In de regel zal het niet zo moeilijk 
zijn om een nummerstempel 
te herkennen, dat afkomstig 
IS uit Sint Petersburg. Vrijwel 
altijd staat er op het betreffende 
poststuk ook een vertrekstempel 
met datum van Sint Petersburg, 
in vooral naar het buitenland ge
zonden zeldzame gevallen (zoals 
deze prentbriefkaart uit 1904 naar 
Amsterdam) ontbreekt echter een 
ander Russisch stempel. Voor de 
gevorderde verzamelaar zal het 
echter zonder twijfel aan de vorm 
worden herkend als een Sint 
Petersburg stempel, (afb. i ) 

Uit het buitenland.... 
...of toch met? Deze kleine 
briefomslag naarde USA (1907) 
werd verzonden vanuit Finland 
en  geheel volgens voorschrift! 
 voorzien van een Russische 
postzegel. Het poststuk werd 
gepost aan boord van een schip, 
op weg naar Sint Petersburg, en 
aldaar voorzien van een aan
komststempel "uit Finland" (M3"b 
cfjMHjiFiHAin). Dit stempel werd 
uitsluitend gebruikt voor post 
gepost aan boord, (afb.2). 

Uit de brievenbus 
Ook in Rusland kwam het voor, 
dat een aangetekende brief niet 
werd afgegeven aan het loket, 
maar voldoende gefrankeerd in 
de brievenbus werd geworpen. 
Vandaar ook de overfrankering 
met 1 k. Op het postkantoor werd 
het keurig bemerkt, en alsnog van 
een aantekenstrookje voorzien 
(op de voorzijde). Tevens een 
stempel M3"b HLiJl/IKA (uit de 
bnevenbus). (afb. 3) 

Locale spoorwegen 
Er was veel verkeer op de 
locale spoorwegen, aangezien 
vele Russen in de omgeving een 
buitenverblijf hadden. Er zijn di
verse, zeer specifieke stempels in 
gebruik geweest. Deze briefkaart 
naarTsarskoe Selo (afb. 4) toont 
het stempel in rood 3/nOE3flTD 
(derde trein). Hier gebruikt in het 
eerste jaar 

Verbinding met Finland 
Deze Finse briefkaart van lop 
(afb. 5) werd in 1888 verzonden 
uit Wiborg (toen Fins) naar Duits
land. De enige poststempels 
(behalve het aankomststempel 
van Leipzig) zijn van Sint Peters

burg! Finse postwaarden waren in 
Rusland met geldig. Toch werd de 
briefkaart niet beport. Boven het 
zegelbeeld is de "verklaring" ge
schreven, in het Cyrillisch: Sor Zd. 
Nu wordt het natuurlijk duidelijk 
waarom! Sor Zd is de afkorting 
voor gesorteerd in de trein. De 
kaart werd gewoon in Finland 
gepost, maar in een trein zonder 
postconducteuren bij aankomst 
in Sint Petersburg voorzien van 
een dagtekeningstempel. 

Aantekenstempels 
Over het algemeen zijn Russische 
stempels voor aangetekende post 
goed te herkennen. Of de interna
tionaal gebruikte letter 'R' is dui
delijk zichtbaar, of de Cyrillische 
letter 3. Een bijzonder stempel 
voor aangetekende post zien we 
echter op dit verzendbewijs voor 
een aangetekend stuk vanuit het 
elfde bijkantoor in Sint Petersburg. 
Het IS een stempel met uitsluitend 
een numeroteur volgnummer en 
daaronder een Romeins kantoor
nummer en de afkorting OTfl. Dit 
stempel is bekend van verschil
lende kantoren en komt zowel 
voor op verzendbewijzen als op 
poststukken, (afb. 6) 

Perscensuur 
Persvrijheid is natuurlijk een teer 
onderwerp. We herinneren ons 
dat natuurlijk maar al te goed uit 
de Sovjettijd. Openlijke pers
censuur bestond echter al in het 
Tsaristische Rusland. Op dit druk
werkbandje 1888 van Denemar
ken naar Sint Petersburg zien we 
onder het zegel beeld kopstaand 
een iets vaag stempeltje met de 
letters fl.L|. En daaronder Cfl . 
BYPrij. (Afb. 7) 

Uit Moskou 
Het is nog altijd een raadsel 
wat de betekenis is van het 
rondstempel op deze briefkaart 
uit 1907 van Moskou naar Sint 
Petersburg. In het ondersegment 
is duidelijk de afkorting MCKte 
zien. Dit stempel wera geplaatst 
op het postkantoor op net Nikolai 
station (nu Moskou station), 
waar de treinen uit Moskou 
aankwamen (en aankomen). 
Slechts een kiem deel van de aan
komende post werd voorzien van 
dit stempel. De reden waarom dit 
maar af en toe werd geplaatst is 
vooralsnog onbekend. (Afb. 8). 

Mis

^3k^^ y /// ik z , 1 \ 
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Foutje! 
Ook in het oude Sint Peters
burgwerden natuurlijk fouten 
gemaakt. Niet verwonderlijk bij 
een stad van twee miljoen inwo
ners aan het begin van de vorige 
eeuw en 69 bijkantoren (stations 
etc. nog niet meegerekend!). 
Schamen deed de post zich al
lerminst, want wel haast voor een 
blinde was duidelijk, dat het fout 
was gegaan. Indien  zoals op 
deze prentbriefkaart uit 1912 uit 
Duitsland  een poststuk op het 
verkeerde bijkantoor (in dit geval 
kantoor 52) werd afgeleverd, werd 
er een grote rode driehoek op het 
poststuk geplakt, voorzien van 
het dagtekeningstempel van het 
verkeerde kantoor. Bijgeschre
ven werd het nummer van het 
kantoor, waarnaar het poststuk 
gezonden moest worden (in dit 
geval kantoor 48). (afb. 9). 

Hoera, we weten het! 
Nou, nee dus. Soms lijkt alles 
helemaal duidelijk: een prachtig 

stempel St. Petersbovrg, in de 
Franse spelling dus voor ons 
allemaal leesbaar. Zonderde brief 
uit 1785 open te doen zijn we 
natuurlijk direct ervan overtuigd 
dat deze brief van St. Petersburg 
naar Frankrijk werd gezonden. 
Het blijkt dus geheelanders. De 
brief werd verzonden uit Wiborg 
(thans: Vyborg). Stempels kwa
men in Wiborg echter pas in 1812, 
toen de stad deel ging uitmaken ° 
van het Groothertogoom Finland. ° 
(Afb. 10). 

Brievenbeurs2010 ^ 
Zoals al enige jaren gebrui ^ 
keiijk, is het februarinummer "

de voorbode van de jaarlijkse ^ 
Brievenbeurs in de Mammoet te " 
Gouda (op 2 en 3 april). Hier kunt 2 
u natuurlijk terecht met al uw vra "" 
gen over de Russische Filatelie. 1 ■ A 
Er zijn binnen en buitenlandse f 17 
specialisten aanwezig, alsmede 
gespecialiseerde verenigingen. 
Openingstijden etc. 
zie: www.bnever\beurs.com 

http://www.bnever/beurs.com


COMPUTERHELD UIT HET VERLEDEN 
THOMAS JOHN WATSON, SR. 

Over de oorsprong van het computerbedrijf IBM 
D O O R W O B B E V E G T E R , B E L L V I L L E , Z U I D A F R I K A 

Na een korte periode als boek
houder gewerkt te hebben, werd 
hij handelsreiziger die piano's 
en orgels aan de boeren in de 
omgeving probeerde te verko
pen. Hiermee verdiende hij het 
vorstelijke inkomen van tien 
dollar per week. Twee jaar later 

"Volg de weg van de gedurfde onafhankelijke denker. 

Stel je ideeën bloot aan het risico van de controverse. 

Spreek vrijuit en wees minder bang voor het stigma 

'excentriekeling' dan voor dat van 'conformist'. Thomas 

John Watson Sr. (afb. i ) , de latere topman van IBM, 

werd geboren op 17 februari 1874 in Campbell, New 

York. Zijn vader, een plaatselijke boer en houthandelaar, 

bood aan zijn collegegelden te betalen, maar de jonge 

Watson volgde liever een eenjarige cursus boekhouden en 

bedrijfskunde aan de plaatselijke Miller handelsschool. 

realiseerde hij zich, dat hij veel 
meer zou hebben verdiend als 
hij op commissie had gewerkt. 
Toen zijn verkooppartner ervan
door ging  en met al zijn geld 

verdween  verhuisde hij naar 
Buffalo, waar hij naaimachines 
ging verkopen. Op een dag, 
terwijl hij een pas gesloten koop 
vierde in de plaatselijke kroeg. 

3a WANTED — FOR CASH 
USED BILLING & BOOKKEEPING MACHINES 

BURROUGHS Model #7200, 7800, M215, M222, M235, M80i 
BURROUGHS—SENSIMATICS #F100, F200, F300, F400 
NATIONAL CASH REGISTERS #1500, 1900, 2600, 6000 Class 
N.C.R. PROOF & ANALYSIS.,..#220I0 |I23), 20417 (135), 22115 (1451, 22910 (24) 
N.C.R. INSTALLMENT POSTING #A2206 (64UP), A2207 (642) (621) (630) 
N.C.R. 3000 ClaiS #30612 (124—2Xj 18 #3—40,000 » over 
N.C.R. 3100 ClaM #31—10—15 (13) 20" # 4 , 700,000 & over 
SUNDSTRANDS #284091 #600,000 & over 
REMINGTONS #685 # Y 175,000 & over 
BRANDT COIN MACHINES Model #60, 61, 100. 101. ISO, 200, 201 
KARDEX CABINETS Size 5x8 only 

ADVISE COMPLETE MODEL & SERIAL NUMBERS FOR OUR QUOTATIONS 

C L. A. PEARL CO. 
BRyarrt 91459 — 140 WEST 42t.d STRECT 
V/lscontin 7122012 — NEW YORK 36, N. Y. 

DEALERS IN USED ACCOUNTING MACHINES 

werd zijn hele toebehoren 
paard, wagen en alle koopwaar 
 gestolen met als resultaat, dat 
hij zijn werk verloor. Hij begon 
toen samen te werken met een 
plaatselijke agent die aandelen 
verkocht in de Buffalo Building 
& Loan maatschappij. Dit was 
zo succesvol, dat het Watson in 
staat stelde een slagerswinkel te 
kopen, totdat zijn nieuwe partner 
er ook vandoor ging  met 
meeneming van alle lening en 
commissiegelden. Watson werd 
voor de tweede keer ontslagen. 

Watson bij NCR 
Watson besloot vervolgens om 
zich bij NCR (NationafCash 
Register) (afb. 2) als verkoper 
aan te sluiten (1898). Onderde 
bezielende leiding van John J. 
Range, de manager van het NCR 
filiaal in Buffalo, werd Watson 
één van de meest bekwame en 
succesvolle vertegenwoordigers 

3b 
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1884 Tabulating machine, primul sistem 
de prelucrare de date, realizat de mgineru! 
american Herman HOLLERITH (18601929), 
utilizat pe scarä largä la recensämäntui din 
anul 1890 

Expediter: 



van NCR en hij werd bevorderd 
tot manager van het NCR agent
schap in Rochester. Gedurende 
de volgende vier jaar wist hij 
Rochester NCR in een monopo
lie om te vormen, waardoor hij 
werd gevraagd om op het NCR 
hoofdkantoor in Dayton, Ohio, 
te komen werken onder topman 
John Patterson. Watson wist een 
plaatselijke monopoliepositie 
voor NCR in Dayton te bewerk
stelligen door nogal onscru
puleuze praktijken  hij richtte 
een zogenaamd onafhankelijk 
bedrijfin tweedehands kasre
gisters op  in het geheim door 
NCR gefinancierd  dat net 
zolang met lagere prijzen dan 
de concurrentie werkte, totdat 
hij (NCR) de mededingers kon 
uitkopen. Na herhaling van dit 
proces in Philadelphia, paste hij 
dezelfde procedure landelijk toe. 
Hierdoor wist Watson een sterk 
dominerende positie voor NCR 
in de markt voor tweedehands 
kasregisters te creëren (afb. 3). 

Toen NCR vervolgens de handel 
in tweedehands kasregisters 
samenvoegde met haar normale 
bedrijfsvoenng, waren ze de on
betwiste marktleider in kasregis
ters geworden. De toenmalige 
topman van NCR John Patterson 
was een briljante marketing en 
verkoopdirecteur die menige 
vertegenwoordiger, ook Watson, 
heeft opgeleid in zijn verkoop
strategieën met begrippen als: 
elke vertegenwoordiger heeft 
zijn eigen rayon  geen vertegen
woordiger kan buiten zijn eigen 
rayon verkopen  alle commissie 
die in een rayon wordt verdiend 
gaat naar de vertegenwoordi
ger van dat rayon. Bovendien 
kregen vertegenwoordigers een 
jaarlijkse doelstelling die gehaald 
moest worden. Dit alles werd 
ondersteund door een sterk en 
vaak origineel advertentiebeleid. 
Patterson stond er ook op, dat 

zijn vertegenwoordigers netjes 
en conservatief gekleed gingen. 
Het wekt dan ook geen verwon
dering, dat Watson later hetzelfde 
systeem zou introduceren bij 
IBM, waardoor het één van de 
sterkste verkoop maatschappijen 
ter wereld zou worden. De IBM 
vertegenwoordiger werd gemak
kelijk herkend aan zijn grijze of 
donkere kostuum, wit overhemd 
en onopvallende das. Het was 
ook tijdens zijn verblijf bij NCR, 
dat Watson de leuze'THINK' 
invoerde ter inspiratie van het 
verkoopspersoneel  het zou later 
een beroemd IBMmotto worden 
(Afb. 4). 
NCR's monopolie trok al spoedig 
de aandacht van de regering en 
in 1911 diende het Ministerie van 
justitie een aanklacht in tegen 
NCR onder de Sherman Antitrust 
wetgeving. Twee jaar later werd 
John Patterson samen met 21 
andere directeuren (waaronder 
Watson, die inmiddels de positie 
van Algemene Directeur Verkopen 
bekleedde) schuldig bevonden en 
veroordeeld tot diverse gevan
genisstraffen en een boete van 
$5.000. Voordat de zaak in hoger 
beroep diende, werd Dayton 
getroffen door een met Katrina te 
vergelijken orkaan die verwoes
ting zaaide in Dayton. Patterson 
stelde het NCR bedrijf dat op een 
heuvel was gebouwd in Dayton, 
beschikbaar als opvangcentrum 
en gebruikte door NCR gemaakte 
platbodemboten om mensen in 
veiligheid te brengen. Watson die 
toevallig de stad uitwas, orga
niseerde treinen met goederen, 
kleding, voedsel en tenten voor 
de overlevenden. Samen met 
de treinen arriveerde de pers in 
de door vloed getrofl̂ en stad en 
al snel waren oe reddingsdaden 
van NCR wereldwijd bekend. Pat
terson vond het prachtig en werd 
overal als held binnengehaald. Dit 
had ook tot gevolg dat het hoger 
beroep in de antitrust rechtszaak 

W™!^Bate|ji 

niet verder werd gevoerd door 
Justitie. Opmerkelijk genoeg zou
den dergelijke antitrustzaken later 
ook meerdere malen plaatsvinden 
tegen ondermeer IBM, Reming
ton, Rand en Microsoft. 
In 1913 trouwde Watson met 
Jeanette Kittredge in Dayton. Het 
echtpaar kreeg twee zonen en 
twee dochters. Beide zonen, Tho
mas John Watson, Jr. en Arthur 
K. Watson zouden later elk hun 
eigen belangrijke rol binnen IBM 
spelen. Eind 1913 werd Watson 
door Patterson ontslagen na 
een onderling geschil en Watson 
moest op zoek naar een andere 
baan. (Afb. 5a) toont een brief van 
de Moneyweight Scale Co. (met 
perforatie MS) met briefhoofd uit 
1903. 

Ontstaan van IBM 
In 1911 werden vier bedrijven ver
enigd tot één bedrijf CTR, de 
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ComputingTabulatingRecording 
Company Deze vier hightech 
bedrijven waren: de Compu
ting Scale Company of Ame
rica, inclusief de Moneyweight 
Scale Company (afb.jb) en 
de Stimpson Computing Scale 
Company (afb.6), de Tabulating 
Machine Company gesticht door 
Herman Hollerith (afb.ig); het 
bedrijf produceerde en verkocht 
ponskaarten en tabulators, de 
International Time Recording 
Company van New York (afb.7), 
die tijdklokken en klokkaarten 
(afb. 17,18) vervaardigde, waar
van de Dey Time Register Com
pany onderdeel was en de Bundy 
Manufacturing Company (afb.8) 
die ook tijdklokken vervaardigde. 

Alhoewel Hollenth aanbleef 
als directeur van CTR, werd 
Thomas J. Watson op 4 mei ^ 914 
aangetrokken als algemeen di

(Aß> g) Klokkaart van 
dejnemational Time 
Recording Co in Duits
land De zegel heefi de 
perforatie jTRinititakn 
De kaart wewrd verzon
den op 12 04 ig4 van 
Berlijn naar Wycczenpy 
Dolne hij Czestochowa 
in toenmalig Russisch 
Polen Zonder ponsga
ten zou het een prachtig 
expositieitem zijn 

1 0 

(afb 10) Binnenkant van de 
klokkaart met het weekloon 

van de heer Winter die in 
igio bijna 56 uur, zeven 
dagen per week, moest 

werken voor DM 28,50 Op 
de rechterzijde staat een 

indrukwekkende lijst Duitse 
klanten van de International 

Time Recording Co 

5» 
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recteur. Daarom wordt 1914 vaak 
genoemd als het beginjaar van 
IBM (afb. 9) alhoewel 1911 (over
name CTR), 1924 (naamsver
andering naar IBM) of zelfs 1896 
(oprichting Herman Hollerith's 
Tabulating Machine Co.) met 
evenveel recht hierop aanspraak 
zouden kunnen maken. In 1914 
had CTR een jaaromzet van 
4 miljoen dollar en telde 1346 
werknemers. Watson realiseerde 
zich al snel, dat Hollerith's tabu
lators en ponskaarten de grote 
geldverdieners in de onderne
ming waren met een geweldig 
groeipotentieel en hij focuste zijn 
beleid dan ook voornamelijk op 
deze bedrijfsonderdelen. In de 
loop der jaren werden de andere 
bedrijfsonderdelen geleidelijk 
opgeheven. 

In 1915 werd Watson aangesteld 
als president en algemeen direc
teur van CTR. Twee jaar later 
opende CTR een kantoor in 
Canada onder de naam Interna
tional Business Machines Co., 
Ltd. In 1924 werd CTR's naam 
veranderd naar International 
Business Machines Corporation 
(IBM). De jaaromzet was toen 
gegroeid tot 11 miljoen dollar en 
IBM had 3384 werknemers. 

Watson bij IBM 
Watson werd één van de meest 
succesvolle bestuurders van zijn 
tijd (afb. l o ) . Hij wist het jonge 

bedrijf van het vroege stadium 
(afb. n ) uit te bouwen tot de 
huidige multinational. Er zijn een 
aantal duidelijke oorzaken voor 
deze ongekende groei: Watson 
was betrokken in een hightech 
industrie en hij wist dit te combi
neren met een sterk marketing
en verkoopbeleid. De lessen cfie 
hij bij NCR had geleerd werden 
nu bij IBM in praktijk gebracht. 
In de tweede plaats produceerde 
Hollerith voortdurend nieuwere 
modellen, naarmate zijn klanten 
extra functies van hun tabulators 
vereisten. In 1917 produceerde 
hij een tabulator met afdruk
mogelijkheden, waardoor de 
boeKhouders de getabuleerde 
resultaten op papier konden af
drukken  de machine werd on
middellijk een topverkopen Door 
voortdurend aan de wensen van 
zijn klanten te voldoen, kon IBM 
steeds nieuwe en verbeterde 
producten op de markt brengen. 
Voorbeelden hiervan zijn de sin
gledeck sorteermachine (1919), 
de elektrische duplicerende 
ponsmachine (1924), de 80ko
ioms ponskaart (1928), de mul
tiplicerende ponsmachine (1931) 
en de alfabetische tabulator met 
afdrukmechanisme (1932). 
In 1935 bracht IBM de eerste 
commercieel succesvolle 
elektrische typemachine (afb. 
12) op de markt en voegde dit 
product bij een al indrukwek

kend assortiment van tabulators, 
sorteermachines, tijdklokken 
en weegschalen, en deze lijst 
groeide voortdurend. 

Nog een reden voor IBM's suc
ces was het beleid om machi
nes te verhuren in plaats van 
te verkopen, een strategie van 
Hollerith. Dit had niet alleen tot 
voordeel, dat de huurovereen
komst voortdurend kon worden 
opgeschaald tot een nieuwer en 
moderner model  uiteraard te
gen een hogere prijs  maar het 
verzekerde ook een regelmatige 
en permanente bron van inkom
sten. Bovendien stond IBM er 
op, dat haar klanten alleen door 
IBM vervaardigde ponskaarten 
(afb. 13) mochten gebruiken in 
hun IBM apparatuur. Alhoewel 
Watson volhield, net zoals Hol
lerith dit destijds had gedaan, 
dat dit belangrijk was om een 
kwaliteitsproduct te kunnen 
garanderen, zou het in 1952 
weer resulteren in een antitrust 
rechtszaak tegen IBM. 
De laatste reden voor IBM's 
succes was, dat IBM een groot 
gedeelte van haar kantoormachi
nes, inclusief tabulators, instal
leerde bij de meeste overheidsin
stellingen in de Verenigde Staten. 
Met een snelgroeiende bevol
king, twee wereldoorlogen en 
een toenemende behoefte aan 
het verzamelen en venwerken 

van gegevens, ontstond er ook 
een steeds groeiende behoefte 
aan apparatuur die deze taken 
adequaat konden verwerken. 
Vreemd genoeg was er veel over
reding nodig, voordat Watson 
Sr de noodzaak inzag om na 
de oorlog met het vervaardigen 
van computers te beginnen. "Ik 
denk dat er een wereldmarkt 
voor misschien vijf computers is: 
Twee in de VS., één in Europa, 
één in Azië, één in de rest van de 
wereld." (T.J.Watson, Sr in 1943) 

Toen elektronische dataproces
singapparatuurofwel compu
ters  beschikbaar kwam na de 
Tweede Wereldoorlog was het 
weer IBM die in de ideale positie 
was om deze gelegenheid te 
benutten, hoewel het deze keer 
Watson Jr was die de drijvende 
kracht werd om computers aan 
het productenassortiment toe te 
voegen. Met vertegenwoordigers 
die een uitstekende kennis van 
de werkzaamheden van hun 
klanten hadden opgebouwd 
(door Watson vereist), was het 
voor elk groot bedrijf of over
heidsinstelling een logische stap 
voorwaarts om over te schakelen 
van elektromechanische tabula
tors naar elektronische datapro
cessingcomputers. Watson Sr 
had de grondslag gelegd voor 
IBM het synoniem voor 'compu
ters'te worden. 
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1914 19G'1 
un demi siècle 

au sprvice 
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1 2 (aß 12) Gecensureerde en aangetekende luchtpostbnef uit 
Bemal, Argentinië, geadresseerd aan TJ Watson, Sr President 
van IBM, New Vb*, 20 dec 7941 De brief deed er meer dan 

een maand over om zijn bestemming te bereiken. 



'Wereldvrede door wereldhandel' 
In T937 werd Watson gekozen als 
president van de Internationale 
Kamer van Koophandel. Tijdens 
het congres in Berlijn verzorgde 
hij de openingstoespraak met de 
titel "World Peace through World 
Trade" (afb. 15). Deze leuze 
zou niet alleen een wereldwijde 
reclameslogan worden voor 
IBM (afb.i4,i6), maar IBM 
presteerde het zelfs om in 1959 
deze leuze als hoofdtekst op een 
Amerikaanse postzegel te krijgen 
(Scott 1129, Michel 752). De 
leuze is jarenlang (tot in de tach
tigerjaren van de vorige eeuw) te 
zien geweest op de muur van het 
IBM gebouw op 590 Madison 
Avenue in New York. De slogan 
werd tot in de laat zeventiger 
jaren overal ter wereld gebruikt in 
de stempels. 

Watson na de Tweede Wereld
oorlog 
In 1949 onderging IBM een reor
ganisatie en verdeelde het bedrijf 
zich in twee onderdelen: het 
Amerikaanse onderdeel kwam 
onder leiding van Thomas ]. Wat
son Jr., terwijl alle buitenlandse 
onderdelen in de IBM World 
Trade Corporation opgingen. Dit 
laatste stond onder leiding van 
Watson's tweede zoon, Arthur 
K. Watson. Met het naoorlogse 
economisch herstel in Europa en 
elders in de wereld, begon de we
reldhandel al snel een aanzienlijk 
aandeel te leveren in de totale 
bedrijfsinkomsten van IBM. In 
1949 werd Watson Sr. aangesteld 
als voorzitter van de raad van 
bestuur van IBM, terwijl Thomas 
J. Watson jr. vicepresident werd. 
Na het succes van Remington 
Rand's Univac computer in 
1951, kon Watson Jr. uiteindelijk 
zijn vader ervan overtuigen om 
elektronische computers aan 
hun assortiment toe te voegen 
en in 1952 bracht IBM haar 

eerste computer, de IBM 701, op 
de markt. In 1956 ging Watson 
Sr. met pensioen en gaf de be
drijfsleiding over aan zijn oudste 
zoon Thomas J. Watson Jr. IBM 
was toen uitgegroeid tot een 
reusachtig bedrijf met 72.500 
werknemers en 892 miljoen dol
lar omzet. Het bezat ongeveer 
85% van de tabulatormarkt in de 
Verenigde Staten. 

Watson Sr overleed aan een 
hartaanval op 19 juni 1956 op 
82-jarige leeftijd. Tijdens zijn 
begrafenis prees President 
Eisenhower hem als volgt: "In 
het overlijden van Thomas J. 
Watson heeft het land een echte 
Amerikaan verloren - een indu
strieel die bovenal een grootse 
en genereuze man was." 

') De Micronesië-zegel heeft de 
tekst "George W Watson Inco-
porates IBM" maar vermeldt de 
voornamen van Thomas J. Wat
son abusievelijk als George W, 
mist de letter "r" in het woord 
"Incoporates" en bovendien 
lijfde Watson IBM niet in maar 

Wobbe Vegter 
Wobbe Vegter noemt zichzelf een cyber
filatelist, omdat hij het thema Computers 
op zegels en poststukken verzamelt en 
bestudeert. Wobbe is meer dan veertig jaar 
in de automatisering werkzaam geweest. 
Alhoewel geboren in Sappemeer (Gr.) woont 
hij vanaf de zeventiger jaren in Zuid-Afrika. 
Hij is sinds 2006 met vervroegd pensioen. 

Zijn tentoonstellingsverzameling "From Abacus to Internet" gaat 
over de geschiedenis en ontwikkeling van de moderne compu
ter en is met Groot Vermeil en Goud beloond op nationale en 
internationale tentoonstellingen. Hij is lid van de Bellville Philatelic 
Society en van verscheidene andere thematische verenigingen in 
een aantal landen. 

Wobbe's talrijke artikelen over Cyber Filatelie en hoe thematisch te 
exposeren zijn gepubliceerd in filateliebladen in Zuid-Afrika, Ne
derland, Roemenië en de Verenigde Staten. Zijn tentoonstellings-
verzameling en zijn vele artikelen zijn te zien op zijn uitgebreide 
website http://wvegter.h\vemir)d.net. 
Zijn emailadres is: wvegter@xsmet.co.za 

veranderde hij de naam van het 
al eerder ingelijfde C-T-R naar 
IBM in 1924. 

[Dit artikel werd eerder gepubli
ceerd in het Zuid-Afrikaanse blad 
voor thematische filatelie 
Them News, augustus 2009.} 
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AFLEVERING 7 0 - NEDERUNDSE EN NEDERUNDS-INDISCHE BRANDKASTZEGELS 
MET VERVALSTE AFSTEMPELINGEN 

Als u als verzamelaar de 
catalogus 2010 van de 
NVPH (Nederlandsche 
Vereeniging van Post-
zegelhanderlaren) op 
pagina 346 openslaat, 
ziet u onder het kopje 
Brandkastzegels (BK) 
een drietal zegelbeelden 
afgebeeld. 
Over deze zegels is al het 
nodige gepubliceerd. Wat 
echter opvalt, als u naar 
de waardebeoordeling 
kijkt, is dat er eigenlijk 
maar drie zegelwaarden 
zijn die op brieven en dan 
afgestempeld, gewaar
deerd worden. Namelijk 
de 15 et, 60 et en 75 et. De 
andere waarden kunnen 
wel afgestempeld zijn, 
maar daarvan is eigen
lijk niet bekend of deze 
ook daadwerkelijk voor 
gefrankeerde brieven, 
verzonden per schip naar 

Nederlands-Indië waarop 
een speciale brandkast 
was gemonteerd, gebruikt 
zijn. 
De meeste afgestempelde 
zegels zijn afgestempeld 
met een zogenaamde 
Nederlandse welwillend-
heidafstempeling, maar 
nooit daadwerkelijk op 
een envelop geplakt per 
schip verzonden. Meerde
re verzamelaars kochten 
de serie of soms enkele 
waarden, niet om deze te 
gebruiken voor verzen
ding van brieven naar 
Nederlands-Indië, maar 
om deze in hun verzame
ling op te nemen. Som
migen gebruikten deze 
zegels als bijfrankering 
om een briefte verzenden 
binnen Nederland. 
Dat deze niet-gebruikte 
zegels later werden 
voorzien van een vervalst 

stempel, nadat men tot 
de conclusie kwam dat 
ook deze zegels verzamel-
waardig waren, is bijna 
een logisch gevolg. 

I. Vervalste afstempeling 

Zoals in de inleiding 
aangegeven, kan er een 
kans bestaan dat de 
eerste drie zegelwaarden 
afgestempeld zijn met een 
echt poststempel op een 
brief of envelop. Overi
gens hebben deze drie 
zegelwaarden de laagste 
cataloguswaarde. 
Omdat er toch vrij veel 
zegels van deze drie ze
gelwaarden verkocht zijn, 
zie het aantal verkochte 
zegels op pagina 346 
van de catalogus, zijn er 
ook veel losse zegels in 
verzamelingen gekomen 
en vastgeplakt op de 

albumbladen. 
Er zijn nu eenmaal verza
melaars die alleen onge
bruikte, 'postfrisse' zegels 
willen bezitten. Geen 
zegels met grote of'vette' 
plakkers. Reeds in igSg 
en 1990 heb ik in artikelen 
gemeld, dat vervalsers 
deze zegels soms van valse 
gom of valse afstempelin
gen hadden voorzien. 
In 2005 werden drie 
zegelwaarden bij de keu
ringsdienst van de NVPH 
ter keuring aangeboden. 
De afstempelingen waren 
alle AMSTERDAM PAK-
KETPOST 5 maar met ver
schillende Stempeldata. 
De 15 et (afb. i) heeft de 
Stempeldatum 17.6.21.5-
6N, de 60 et (afb. 2) de 
Stempeldatum 24.6.22. 
i-2(.) en de 75 et (afb. 3) 
de Stempeldatum 4.6.21. 
5-6N. 

Om de afstempelingen 
beter te kunnen bekijken, 
heb ik alle drie de zegels 
een kleurenmanipulatie 
laten ondergaan. De eer
ste werd groener (afb. ia), 
de tweede werd grijsach-
tig (afb. 2a) en de derde 
werd geelgroen (afb. 3a). 
Al snel bleek dat de 
vervalser een stem-
pelvorm had gebruikt 
dat afgebeeld is in het 
stempelboek van Vellinga, 
afbeelding 157 (afb. 4) 
op afbeeldingenpagina g. 
De vervalser of verval
sers hebben een kopie 
gemaakt van het stempel 
en hierin verschillende 
Stempeldata gemonteerd. 
Om mijn collega keur
meesters, tijdens de 
periodieke jaarlijkse ver
gadering, een voorbeeld 
van het vervalste stempel 
te laten zien, heb ik een 
andere kleurenmanipu
latie voor de 60 et waarde 
gemaakt op transparant 
materiaal en hier over
heen een ander transpa
rant van het afgebeelde 
stempel in Vellinga (zie 
afb. 5). 
Duidelijk is te zien, dat 
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zowel bovenste als onder
ste tekst identiek zijn aan 
het 'Vellinga-stempel'. 

2. Vervalste afstempeling 

In 2009 liet een bevriende 
verzamelaar mij een 75 et 
Brandkastzegel zien met 
het AMSTERDAM PAK-
KETPOST 5 stempel en 
Stempeldatum 7.6.22.5-
6N (zie afb 6). Helaas 
moest ik hem zeggen dat 
dit stempel een vervalsing 
was, geënt op het Velling-
stempel. De vervalser had 
de letters opnieuw gete
kend, duidelijk te zien aan 
de veranderde vormen 
van de letters. Vooral de 
beide M'n en S waren veel 
slechter getekend. De in 
de stempelfabriek met 
de pantograaf verkleinde 
letters in een stempel 
hebben een andere vorm. 

3. stempelvervalsing op 
envelop 

In 2008 ontving ik een 
envelop ter keuring ge
frankeerd met alle brand
kastzegel naast een 40 et 
Bontkraagzegel (NV]?H 

nr73) (zie afb. 7). 
De envelop was aange
tekend gezonden naar 
DenWelEd.Gestr.Heer 
Mr.H.J.van der Horst c/o 
Nederl.Indische Han
delsbank (doorgehaald) 
in Weltevreden. Op de 
achterzijde eveneens 
doorgehaald verzend
adres K.A.van der Horst 
van Eeghenlaan 4 in 
Amsterdam en voorzien 
van 5 lakstempels met 
gestyleerde C. 
Alle zegels waren afge
stempeld met AMSTER
DAM H*i H* en geda
teerd -9 8. 2.2. 3 (zie afb 
8 - 40 et Bontkraag - en 
afb 9 - 2,25 Gld - Brand
kast). Het bijzondere en 
rare aan het stempel was, 
dat er achter het woord 
AMSTERDAM een te 
grote ruimte was. Hier 
zouden één of meer cijfers 
kunnen staan. 
Een andere bijzonder
heid was dat de envelop 
voorzien was van drie V 
tekens, geschreven met 
rode balpen. 
Daarnaast bleek het op 
deze envelop geplakte 
aantekenstrookje reeds 

eerder gebruikt te zijn. 
Om te bewijzen dat het 
stempel een vervalsing 
was, moest eerst gezocht 
worden naar Amsterdam
stempels met identieke 
letters, cijfer en sterren. 
Er bleken een aantal 
stempels dezelfde karak-
terestieken te hebben. 
Door vergrotingen van de 
verschillende stempels 
te vergelijken bleek het 
stempel overeen te komen 
met het AMSTERDAM 17 
stempel dat in december 
igo6 vervaardigd was 
door de firma Posthumus 
in Amsterdam en dat op 
7 januari 1907 naar het 
bijkantoor nr 17 (Van Eeg-
henstraat) was gezonden. 
Dit stempel werd gebruikt 
toten met juni 1938 en 
per I jui 1938 overgedra
gen aan het Postmuseum 
te Den Haag, waar het 
stempel nog steeds aan
wezig bleek te zijn. 
Dit originele stempel 
heeft een datumblok met 
arabische cijfers en een 
i2-uurs-aanduiding. Het 
stempel op de gekeurde 
envelop heeft echter een 
24-uurs-aanduiding. 

Daarnaast is in het jaartal 
22 nog een punt tussen de 
twee cijfers geplaatst. 
Na contact met de 
conservator postwaarden 
van het Museum voor 
Communicatie, de heer 
Koos Havelaar, ontving ik 
een foto van het bewuste 
echte stempel. Omdat 
het stempel zelf spiegel
beeldig is, na afslag is de 
afdruk leesbaar, heb ik de 
foto-afdruk gespiegeld tot 
een leesbaar beeld. 
Vergelijkt men de gemani-
pulieerde kleurenafdruk 
(afb. 10) met de afbeel
ding van het stempel 
(afb. II), dan is duidelijk 
te zien dat achter de M 
een ruimte was waar het 
getal 17 hoort te staan. 
De conclusie was, dat de 
envelop echt is, de zegels 
echt zijn, het aanteken
strookje echt is maar met 
op deze envelop thuis
hoort, maar de afstempe
lingen vervalsingen zijn. 
Gezien de reeds eerder 
genoemde V-tekentjes, 
geschreven met rode bal
pen, was deze conclusie 
al eerder getrokken, maar 
wilde de eigenaar er mis

schien niet mee instem
men. 
Bij deze gaat mijn dank 
uit naar de heer Havelaar, 
conservator, die zo vrien
delijk was om de foto van 
het stempel te maken en 
mij deze te zenden. 

4. vervalste afstempelin
gen op Brandkastzegels 
Nederlandsch-Indië 

In 2007 ontving ik een 
keurzending met alle 
zeven brandkastzegels 
van Nederlands-Indië. 
Echt gebruikte brand
kastzegels zijn schaars 
en zoals ik reeds bij 
de Nederlandse ze
gels vermeld heb, veel 
ongebruikte zegels 
met plakkers worden 
vaak voorzien van valse 
afstempelingen. 
De zegels waren van de 
volgende stempels voor
zien. Omdat bepaalde 
kleuren van de zegels 
geen duidelijke afbeel
ding voor het onderzoek 
opleverden, heb ik bij 
alle zegels kleurenma-
nipulatie toegepast. Bij 
ieder zegel is een korte 
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verklaring van herken

ningspunten van de 
vervalsingen, uiteraard 
niet alle, want daarmee 
zou ik de vervalser teveel 
kennis verstrekken. 

1.15 et  (afb. 12 en 12a) 
 Soerabaja 20.i.22.i26y; 
2. 60 e t  (afb. 13 en 
13a)  Ta(ndjong) Priok 
4.9.23.9io(.); 
3. 75 et  (afb. 14 en 14a) 
 Soerabaja 14.4.23.126Y; 
4.1,50 Gld (a fb . 15 
en 15a)  Bandoe(ng) 
II.I2.22.78(.); 
5. 2,25 Gld (a fb . 16 
en i6a)  Soerabaja 
(.)6.I.22.I26V; 
6. 41/2 Gld  (afb. 17 
en 17a)  Weltevreden 
23.II.22.I2l(.)N; 
7. 71/2 Gld  (afb. 18 en 
i8a)  Tandong(Prio)k 

4.9.23.gioY 

Enige kenmerken van de 
vervalste stempels: 
1. verkeerde cijfers, 
slechte kopie en kruisjes 
niet correct; 
2. verkeerde cijfers, slech

te kopie verticale lijntjes, 
verkeerde biffage en 
afstempeling 4 september 
1923  einde geldigheid 
25 augustus 1923 (in 1929 
en 1930 nog verkoop van 
zegels!!!); 
3. verkeerde cijfers e t c ; 
4. slecht getekende letters 
en verkeerde cijfers; 
5. verkeerde cijfers, kruis

jes en slechte kopie; 
6. slecht getekende letters 
en slechte kopie; 
7. verkeerde cijfers, 
slechte kopie en kruisjes 
niet correct. 

H. W. van der Vlist / Copy

right 2010 

afbeeldingen | 
Afb. I  1 5 et Brandkastzegel met Afb. 11 

vals stempel, gedateerd 
17.6.21.56N 

Afb. ia  kleurenmanipulatie naar 
groen Afb. 12 

Afb. 2  60 et Brandkastzegel met 
vals stempel, gedateerd Afb. 12a 
24.6.22.i2(.) Afb. 13 

Afb. 2a  kleurenmanipulatie naar 
grijs Afb. 13a 

Afb. 3  75 et Brandkastzegel met Afb. 14 
vals stempel, gedateerd 
4.6.21.56N. I Afb. 14a 

Afb. 4  kopie uit Vellinga afb. 157, Afb. 15 
pagina 9 

Afb. 5  montage van kopie afb. 157 Afb. 15a 
en kleurenmanipulatie 60 et Afb. 16 

Afb. 6  75 et Brandkast met nieuw 
getekend vals stempel, geda Afb. i6a 
teerd 7.6.22.56N Afb. 17 

Afb. 7  envelop voorzien van echte 
Brandkastzegels, afgestem Afb. 17a 
peld met valse afstempeling Afb. 18 
Amsterdam H*i H*9 8. 2.2 3 

Afb. 8  40 et type Bontkraag voor Afb. i8a 
zien van vals stempel 

Afb. 9  2,25 Gld Brandkast voorzien 
van vals stempel 

Afb. 10  kleurenmanipulatie voor 
herkenning van ruimte achter 
AMSTERX)AM 

 gespiegelde afbeelding van 
het stempel Amsterdam 17 
(Museum voor Communicatie, 
Den Haag/2008") 
 1 5 et Brandkast met vals 
stempel Soerabaja 
 kleurenmanipulatie 
 60 et Brandkast met vals 
stempel TandjongPriok 
 kleurenmanipulatie 
 75 et Brandkast met vals 
stempel Soerabaja 
 kleurenmanipulatie 
1 ,50 Gld Brandkast met vals 
stempel Bandoeng 
 kleurenmanipulatie 
 2 , 2 5 Gld Brandkast met vals 
stempel Soerabaja 
 kleurenmanipulatie 
 41/2 Gld Brandkast met vals 
stempel Weltevreden 
 kleurenmanipulatie 
 71/2 Gld Brandkast met vals 
stempel TandjongPriok 
 kleurenmanipulatie 
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DEKKER, POSTBUS 157, 
EMAIL VLIEGDEK@GMAIL COM 

Air Berlin 
Het betreft een eerste 
vlucht van München naar 
Pristina en retour naar 
Düsseldorf op 9 novem
ber 2009. 

HoratTeichmann 
ctoAvBeilKi 
Flughafen DOssaklorf 

,OSF.^ 1:^.4Ï:.?3M«!T=

Kerstpost 
De bekende Christkindl 
Ballonpost op 29 Novem
ber 20og en de Zeppelin 
Weihnachtspost op 9 
December 2009. 

POSTZEGELS VIEREN OOK CARNAVAL 
Op 8 januari 2010 werd er  naar alle 

waarschijnlijkheid  voor de eerste keer in 

Nederland een thematische verzameling in boekvorm 

uitgegeven. Het betreft hier de verzameling "Carnaval 

ontmaskerdV'Karneval entlarvt" van E.K.P.V.lid Al 

Brull uit het Limburgse Eygelshoven. 

Deze verzameling werd in vijftien 
jaar opgebouwd en deed in 
binnen en buitenland mee aan 
diverse tentoonstellingen. De 
verzameling is, net als alle andere 
thematische verzamelingen, nog 
voor verbeteringen vatbaar en 
kan zeker nog uitgebreid wor
den. Toch vond Al Brull het fijn 
om op deze manier de verzame
ling eens op een andere manier 

te presenteren. Hij blijft echter 
carnaval vieren en ook thema
tisch verzamelen. 

Het boek van 164 pagina's 
met harde kaft bestaat uit een 
inleiding getiteld: 'Postzegels 
vieren ook carnaval', oorsprong 
en ontwikkeling van het carnaval 
onder de titel: 'De wereld op z'n 
kop', een hoofdstuk gewijd aan 

de thematische filatelie, geënt 
op de eigen verzameling, een 
voorbeeld van een juryrapport en 
enkele diploma's, criteria voor de 
beoordeling van een tentoonstel
lingsverzameling. 

' V " yfeŷ ''' j|É^||I^Ë^^H 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B vieren ooî  ^ H 
M j ^ ^ ^ ^ ^ H Cai na^ ai ■ ■ 

HM^^^I «HÉMrii^^^^H ^ ^ i l 

De hele tentoonstellingsverza
meling is in kleur uitgevoerd, 
compleet met Duitse tekst in 96 
pagina's en een aantal andere 
pagina's, enkele pagina's met al
leen maar filatelistische elemen
ten van de hele wereld over het 
thema carnaval zonder tekst. 

Kosten zijn het carnavalistische 
bedrag van 5 x € 11, exclusief ver
zendkosten, (dit nog even onder 
voorbehoud) 
ISBN 9789081372626 

Bent u geïnteresseerd neem dan 
contact op met Al Brull, 
albru!l(cDplanrt.nl of kijk op 
iviüw.themajïlatelie.nl 



Opgaven voor deze rubriek 
in liet maartnummer 2010 
(verschijnt g maart 2010) 
moeten uiterlijk op 4 febru

ari 2010 in het bezit zijn van 
de redactie van 
'Filatelie', Postbus 84, 
3645 ZK Vinkeveen of op die 
datum per email (redartie@ 
defilatelie.nl) zijn ingezonden. 

Voor opnamen onder het 
kopje 'Ruildagen' moet u de 
volgende gegevens vermel

den: datum, plaats, locatie, 
adres locatie, openingstijden 
en een telefoonnummer voor 
nadere informatie. Er wordt 
slechts één telefoonnum

mer vermeld. Emailadressen 
of adressen van websites 
worden niet opgenomen. 
Onvolledige opgaven van 
evenementen kunnen helaas 
niet verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts 
vermeld als ze ten overstaan 
van een deurwaarder of no

taris worden gehouden. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge

steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de 
aan haar opgegeven data en 
tijdstippen doorgang vin

den. De redactie aanvaardt 
geen aansprakelijkheid 
voor eventuele fouten in de 
evenementsgegevens. 
Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postze

gels slechts een onderdeel 
vormen van het materiaal dat 
op de hieronder vermelde 
beurzen wordt aangeboden. 
Wij adviseren u daarom 
met klem om  en dat geldt 
dan vooral bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
verwijderde evenementen 
 eerst even met de organisa

toren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

20 februari: 
Roden (Dr). Noord 2010, fila
telistenbeurs, sportcentrum 
De Hullen, Ceintuurbaan 
Zuid 6,1017. www.whevene
mentcn.nl, telefoon 's avonds 

■= 0505033926. 

~ 27 en 28 februari: 
— Borculo. Filafestiual, Gebouw 
% Muziekvereniging Volhar
= ding, Haarloseweg 7, 0930
^ 17. Telefoon 0545272543. 

'^ 6 en 7 maart: 
^ Velp (bij Arnhem). 
" Hogeschool Filatelicdagen met 
2 o.a. hetJoToussamttoemooi, 
^ Hogeschool Larenstein, 

Larensteinseweg 26a, tel: 
I M 0263613906/3230947. 
I a O iDiDui.dcaïobedeuierstroom.nl 

26, 27 en 28 maart: 
Heinkenszand. Regioten
toonstclling georganiseerd 
door Filatelistenvereniging 

De Bevelanden. De Stenge, 
Stengeplein i. Expositie in 
categorie 2 en 3; ca. 250 
kaders. Openingstijden: 
nog niet bekend. Nadere 
informatie: J.A. Grimminck, 
Vogelzangweg 42, 4461 NH 
Goes, telefoon 0113227945. 

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

2 en 3 april: 
Gouda. Internationale Brieuen
beurs 2010, thema Rusland. 
Info: u)U)U).bneuenbeurs.com. 

8 mei: 
Houten. Filanumis 2010. 
Combinatiebeurs met 80 
standhouders, Expo Houten. 
Telefoon 0505033926. Meer 
informatie: 
wuJUJ.ujbeuenementen.eu 

815 mei: 
London, VK. London 2010 
Festiua! ojStamps. Business 
Design Centre, Islington. 
Info: u)U)U).london20io.org.uk 

28, 29 en 30 mei: 
Den Bosch. Hertogpost 2010, 
nationale postzegeltentoon
stelling, Brabanthallen, 
's Hertogenbosch, www. 
hertogpostevent.nl 

een promoties. Voor meer 
informatie: inJo@postex.nl 

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

27 tot en met 31 oktober: 
Johannesburg (ZuidAfrika). 
Joburg 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 injoco) 
joburg20iostampslioui,co.za of 
via de website (uiiuiD.joburg
2oiostampshou).co.za). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

13 februari: 
Alphen a/d Rijn. Marana
thakerk. Raadhuisstraat 84, 
09301630. tel: 0182395103. 
Dronten. 'Open Hof', De 

Koopjci uitockcn m de Dubbeltjeshoek van de Postex 

14 juli: 
Luxemburg: Philalux, 
FEPAtentoonstclling Foire 
Internationale, Luxem
burgKirchberg. Klassen: 
Thematische en traditionele 
filatelie; postgeschiedenis, 
literatuur en jeugd. 

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

i io oktober: 
Lissabon. Postuga! 2010, 
FlPtentoonstelling. Hal i van 
de Associacao Industrial Por
tuguesa, Parque des Nacoes. 
Onegeveer 3.000 kaders, alle 
tentoonstellingsklassen. 

15,16,17 oktober: 
Apeldoorn, Postex 201c, 
Americahal, Laan van Erica 
50, Cat 2 en 3 tentoonstelling 
met I en 2 kaderinzendin
gen, jeugdinzendingen en 

Zuid 1,13301630. 
Tel: 0321314305. 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 12301530. 
Tel: 0355386170. 
Hoofddorp. ANBOGebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,1216. Tel: 
0235613929. 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal i, 12301630. Tel: 
0228513450 na ig uur. 
Leusden. De Til, Hamers
veldseweg 30,131615. Tel: 
0334943220
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,1216. Tel: 010

5916747
Oosterwolde. De Miente, 
Snellingerdijk 3g, 1016. Tel: 
0516441646. 
Rijssen. S.V. Tubantia, 
Nieuwlandsweg 5,1016. Tel: 
0548517506. 
Zeist. Graaf Adolflaan, Ker
kebosch bij CCZ, 101530. 
Telefoon 0654344840. 

14 februari: 
AnnaPaulowna. Omt. Centr. 
Veerbrug, Sportlaan 21, 
093013. Tel: 0223531518. 
Castricum, Clasius College, 
Oranjelaan 2a, 1016. Tel: 
0251313852. 
Wijchen. Brede school 
'Noorderlicht', Roerdomp
straat 76, 1013. Tel: 024
6414349. 
Venlo. Zalencomplex 'Limi
anz', Kaldenkerkerweg 182b, 
1013. Tel: 0773820064. 

16 februari: 
Nijmegen. Wijkcentrum 
'De Klokketoren' BBurg. 
Slotenmaker de Bruineweg 
272, vanaf 141430. Tel: 024
3974654. 

17 februari: 
Nijmegen. Wijkcentrum 
'De Klokketoren' BBurg. 
Slotenmaker de Bruineweg 
272, vanaf 141430. Tel: 024

3974654

18 februari: 
Kerkrade. Cafe/zaal'Rolduc', 
Zonstraat 33, vanaf ig.00. 
Telefoon 0455415088. 

ig februari: 
Leiden. Buurthuis ' t Spoor
tje, Bernhardkade 10, ig
2130. Telefoon 07i56i i7ig. 

20 februari: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, g30i5. Tel: 
0297343885/340257. 
Bilthoven. e.g. OostEuropa, 
't Vogelnest bij Zuiderkapel, 
Boslaan i, 1016. Tel: 0346
572593 (na 19 uur). 
Boskoop. 'De Stek', Puttel
aan 148,1317. Tel: 0182
615136/215264/0172216059. 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 39ga, 12301530. ■ 
Tel: 0355386170. 
Markelo. Socuruimte sport
hal 'de Haverkamp', 1016. 
Tel: 0547363000. 
Papendrecht. De Palm, Van 
der Palmstraat 3,1016. Tel: 
0786150511/0184415437. 
Woudenberg. De Camp, 
Bisrand 1517,131630. Tel: 
0332863510. 

21 februari: 
Den Haag. Van der Valk 
Bijhorst, Zijdeweg 54,1016. 
Tel: 0306o63g44. 
KerkradeHolz. Het Catha
rinahoes, Lambertistraat 12, 
101230. Tel: 045  5415088. 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,101230. 
Tel; 0224298416. 
VeghelZuid. Wijkgebouw 
'De Golfstroom', van 
Diemenstraat ia, 09301230. 
Telefoon 0413367786. 
Venlo. Zalencomplex 'Limi
anZ', Kaldenkerkerweg 182b, 
1013. Tel: 0773820064. 

27 februari: 
Capelle a/d IJssel. De Tref
terp. Marsdiep 1,1017. Tel.: 
0104508474. 
Coevorden. De Schalm, 
Hoofdweg 47, Steenwijks
moer, 1016. Tel. 0524
516024. 

Enkhuizen. Wijkcentrum IJs
selzand, Anjerstraat i, 1317. 
Tel; 0229852837. 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 3 gga, 12301530. 
Tel: 0355386170. 
Noordwijk. Dienstencen
trum 'De Wieken', Was
senaarsestraat 5,1016. Tel: 
07i36i4ig8. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertfeltstraat 26a, 1316. Tel: 
0475321179
Zwolle. Gebouw Jubal, Geert 
Grootestraat i, 101530. Tel; 
0384216493. 

28 februari: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6, og12. 
Tel; 0227542286. 
Capelle a/d IJssel. De Tref
terp. Marsdiep i, 1017. Tel.: 
0104508474. 
Diemen. 'De Schakel', Burg. 
Bickerstraat 46a, 1016. Tel: 
0206942002. 
EchtSusteren. Cafe 'De 
Weegbrug' Stams, Loperweg 
10, 093012. tel: 0162428777 
Helmond. De Fonkel, Prins 
Karelstraati3i, 093014. 
Tel.: 04925347g3. 
Huissen. Cultureel centrum 
'De Brink', Brink 8,1015. 
Tel: 0263271979. 
Nijmegen. Wijkcentrum 
'De Klokketoren' BBurg. 
Slotenmaker de Bruineweg 
272, vanaf igig30. Tel; 024
3974654. 
Wijk bij Duurstede. Viking
hal, Karolingersweg 234, 
111530. Tel; 0622650760. 

3 maart: 
Noordwijk. Dienstencen
trum 'De Wieken', Was
senaarsestraat 5,1016. Tel: 
07i36i4ig8. 

5 maart: 
Leiden. Buurthuis 't Spoor
tje, Bernhardkade 10, ig
2130. Tel: 0715611719. 

6 maart: 
Deventer. Wijk en zalencen
trum Van Vlotenlaan, J. van 
Vlotenlaan 85,1016, veiling: 
1430. Tel; 0570644136. 
Drachten. Brede school de 
Drait, 1016. Tel; 0514
603545. 
Groningen. Huize Patrimo
nium, Berkenlaan, 1016. Tel: 
0505349131
Heeze. Café de Brug, 
Ginderover 2,1217. Tel: 
0402263ig2. 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,1216. 
Telefoon 0786814441. 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 3g9a, 12301530. 
Tel: 0355386170. 
Lisse. Het Poelhuys, Vivaldis
traat 1,1016. Tel: 0252
411406. 
Meppel. Kerkelijk centrum 
Trias, Groenmarkt2,1014. 
Tel: 0522256001. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
de Bouterlaan 5,131516. Tel: 
0341256163. 
Oosterhout. Wijkcentrum 
De Bunthof, Bloemenhof 2, 
1316. Tel: 0162 428777. 

http://defilatelie.nl
http://www.whevenementcn.nl
http://www.whevenementcn.nl
http://hertogpost-event.nl
mailto:inJo@postex.nl


Waalwijk. Buurthuis Bloe
menoord, Bloemenoordplein 
3, 913. Tel: 0416337982. 
Wapenveld. Senioren Inloop
centrum, Nachtegaalweg 48, 
1317. Tel: 0384479883. 

7 maart: 
Beverwijk. Kennemercol
lege, Plesmanweg450,1016. 
Tel: 0251224978. 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 12301530. 
Tel: 0355386170. 
Lisse. Het Poelhuys, Vivaldis
traat i, 1016. Tel: 0252
411406. 
Meppel. Kerkelijk Centrum 
Trias, Groenmarkt 2,1014. 
Tel: 0529432746. 
Obdam. Ver. gebouw De 
Brink naast RK kerk, Dorps
straat 153155, 0912. Tel: 
0226452047. 
Waalwijk. Buurthuis Bloe
menoord, Bloemenoordplein 
3, 913. Tel; 0416337982. 

KIEUWE EMISSIES 

Nederland 

g februari: 
100 jaar Rijl(soctrooiu)rt 

9 maart: 
75e Boekenweek 

23 maart: 
Jubileumpostzegels 

6 april: 
Zomerzegels 2010 
Mooi Nederland 
Maastricht en Arnhem 
Weken van de Kaart 

27 april: 
Vuurtorens 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082, 2518 AD 
's Gravenhage, telefoon: 
0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 

Internet: u)U)U).muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdagvan 1017 uur, zater
dag, zondag en feestdagen 
1217 uur. Het museum is 
gesloten op maandagen en 
verder op tweede paasdag, 
tweede pinksterdag, Konin
ginnedag, 25 december en i 
januari. 
Toegangsprijzen: volwas
senen 7.50 euro, 65plussers 
6 euro (identiteitsbewijs 
verplicht). Kinderen tot 3 jaar 
gratis, 4 t/m 12jarigen 4 
euro. CJP 5 euro, Museum
kaart gratis. Andere kortin
gen: zie u)U)U).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 0703307563 of 
3307567) of stuur een mailtje 
aan merkelens(a)muscom.nl of 
huduecn(3)muscom.nl. 

Bibliotheek 
De bibliotheek van het 
Museum voor Communicatie 
is na telefonische afspraak 
met mevrouw Spiekman 
(0703307570, 's morgens) 
te raadplegen. 

BONDSBIBUOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! 
Voor internetgebruikers 
is de Bondsbibliotheek in 
Baarn niet meer gebonden 
aan de openingstijden (elke 
woensdag van 10 tot 17 uur 
en elke eerste zaterdag van 

de maand van 10 tot 12 uur). 
Via de website van de KNBF 
(uiuJUJ.knbf.nl) en het aanklik
ken van de Bibliotheektab 
bereikt u de informatie 
die betrekking heeft op de 
prachtige collectie die in 
Baarn bewaard en ontslo
ten wordt. U vindt er een 
overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 
nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard 
gewerkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatieaanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per email. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
(bibliotheek@knbf.nl). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

mi^^ 
SAMENSTELLING: KEES VERHULST, POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, EMAIL k.verhulst(3)ziggo.nl 

Nederlandse stempels 
februari 2010 

Op vrijdag 29, zaterdag 30 
en zondag 31 januari 2010 
werd in Loosdrecht de 22e 
filateliebeurs gehouden. Vo
rig jaar bezochten ongeveer 
5.000 geïnteresseerden de 
beurs wat een bewijs is voor 
de groeiende populariteit 
van deze beurs. Er was een 
speciaal beursstempel ver
krijgbaar zijn bij de stand van 
TNT Post. 

l/m 3r 

'■■"'eqana *̂''" 

97ste Filatelistendag 

Op zondag 31 januari werd 
de 97ste Filatelistendag wor
den gehouden. Uitsluitend 
op deze dag was voor € 2,00 
per stuk de speciale envelop 
van de 97ste Filatelistendag 
met speciaal stempel te 
koop. Bestelling per giro 
(ING) is nog mogelijk door 
€ 2,45 over te maken op 
giro 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! De 
Leprastichting (opgericht 

in 1967) zet zich in voor een 
wereld, waarin het blijvend 
leed  dat lepra veroorzaakt 
niet meer voorkomt. Om dat 
te bereiken wil de Lepras
tichting ervoor zorgen, dat 
nieuwe leprapatiënten zo 
vroeg mogelijk worden ont
dekt, behandeld en zo nodig 
gerevalideerd; bijdragen aan 
het voorkomen van door 
lepra veroorzaakte vermin
kingen; maatschappelijke 
acceptatie van (ex)leprapa
tiënten en hun familieleden 
bevorderen en zorgen dat 
zij de hulp krijgen, waar zij 
recht op hebben; financieren 
en begeleiden van weten
schappelijk onderzoek om de 
effectiviteit en de doelmatig
heid van de leprabestrijding 
te verhogen; De Leprastich
ting ondersteunt nationale 
gezondheidsdiensten in ruim 
twintig landen met lepra, 
werkt samen met internatio
nale partners in leprabestrij
ding, gaat professioneel en 
doelmatig te werk. 

•5 < 

Hogeschool 
filatelie jom 

dagen ^ 

« . 10.00  17.00 uur 

'O. 10.0016.00 uur 

I, 01636t3»0« 
c.ur*afn9chsllo.nl 

R.M. ten Ho«dt, 0263Z3O»47 
r.tenhocdtOlOupcmall.nl 

«rww .deg lobe^evlerstroom. nl 

* Het "JO TOUSSAINT' 
toernooi 

* nationale en internatio

nale handelaren (ook 
leden van de NVPH) 

* ansichtkaarten, 
numismatiek 

* jeugdactivtteiten met 
o.a. het postzegelwin

ket^e van "de Globe". 

* gratis taxatie Leopard! 

* bezichtiging kavels 
veiling Leopardl 

«info stands 

» propaganda tentCKKi

stelling 

« "de Globe" 
verenig ingsveiling 

Hvgeschooi 

VAN HALL 
LARENSTEIIM 

Het evenement vindt plaats in 
Hogeschool Van Hall Larenstein 
Larensteinselaan 26a 
6882 CT Velp (bij Arnhem) 

Zeer goed bereikbaar (bij de A12), 
Bushalte en station VELP op loopafstand. 

Gratis ruime parkeergelegenheid 
i^ituittMiiiiit „Leopanii' 

mailto:bibliotheek@knbf.nl


STUDIE PIAÄTFOUTEN EN KENMERKEN 
OLYMPIADEZEGELS 1928 

-rsii», ÄUJII IA-

Aanvankelijk had ik ongeveer 
tien series, dit breidde zich uit 
en momenteel heb ik ruim looo 
series. Overal werden de zegels 
gezocht, op postzegeldagen, 
veilingen, beurzen en internet. 
Het werd een dure, maar niet te 
stoppen hobby. Uiteraard leidde 
dit tot diverse bezoeken aan 
de studiezaal van het Museum 
voor Communicatie in Den 
Haag. Opvallend hoe vriendelijk, 
behulpzaam en deskundig je 
daar door de medewerkers wordt 
geholpen. Het museum beschikt 
over twee ongeperforeerde vel
len en één geperforeerd vel van 
iedere waarde. Uitgezonderd de 
IOC hardloper met twee geperfo
reerde vellen. Hier kom ik later 
op terug. 
Gewapend met loep, potlood 
en aantekeningenboekje zocht 
ik uren lang naar de fouten in 
de vellen. Mijn werkwijze was 
anders die van Laurentz jonker 
in de jaren So.Hij nam de vellen 
als uitgangspunt en zocht hierin 
de fouten, ik moest het anders 
doen. Thuis gevonden fouten, 
die ik meerdere keren had, nam 
ik mee naar het museum en 
zocht dan net zo lang tot ik ze 
gevonden had. De veelvuldige 
correspondentie met Laurentz 
jonker werd gecombineerd met 
diverse bezoeken bij hem thuis. 
Interessante verhalen, discus
sies, stimulerende begeleiding 
en natuurlijk het bekijken van 

' ^ ^ ^ ^ ^ ' ï ; ! 

D O O R D I R K W O L T H U I S , A L M E R E 
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Enige jaren terug werd mijn belangstelling gewekt 

voor plaatfouten en kwam ik in contact met de 

postzegelvereniging "de Plaatfout". Al spoedig daarna 

vielen mij de Olympiadezegels van 1928 op en vond 

ik ondere fouten dan in de catalogi van Mast en Van 

Wilgenburg vermeld stonden. Mijn nieuwsgierigheid was 

gewekt en na enig rondvragen bij de vereniging kreeg ik 

het adres van Laurentz Jonker. Een brief van mij aan hem 

werd keurig beantwoord en leidde ertoe dat ik me steeds 

meer ging verdiepen in deze serie. 

zijn verzameling maakten deze 
dagen heel plezierig en leerzaam. 

De hoeveelheid gebruikte inkt 
tijdens het drukken was van 
invloed op de grootte van de 
fouten. Soms werden deze 
fouten kleiner of verdwenen 
zelfs helemaal. Zo zijn de fouten 
van de voetballer duidelijker 
te zien op het geperforeerde 
vel dan op de ongeperforeerde 
vellen. Doordat het drukken een 
haastklus was ontstonden er veel 
fouten, de 2ct schermer werd als 
eerste gedrukt en afgeleverd op 
16 maart 1928, elf dagen voor 
de uitgiftedatum. Tijdens het 

drukproces is de plaat van deze 
zegel geretoucheerd, vandaar dat 
onder andere de plaatfouten op 
positie 18, 28,184 en 194 later 
verdwenen zijn. De schermer is 
ook de enige zegel met de letters 
'et' toegevoegd aan de waarde. 

Op den duur groeide mijn col
lectie zo, dat ik iedere waarde in 
een apart album moest onder
brengen. De gedachte ontstond 
om onze kennis in een catalogus 
onder te brengen. De studie had 
veel mooie fouten opgeleverd. In 
eerste instantie nam net Hand
boek Postwaarden Nederland 
alleen de meest in het oog sprin

gende plaatfouten verdeeld over 
alle waarden in haar behandeling 
van de Olympiadezegels 1928 
(1994) op. Daarna plaatste Wim 
Mast een groot aantal plaatfou
ten uit de studie van Laurentz 
jonker in zijn catalogus (2003). 
In de nieuwste uitgave van Wim 
Mast IS dit aantal uitgebreid met 
17 door mij gevonden plaatfou
ten en ook Jan van Wilgenburg 
heeft de door mij gevonden 217P 
in de NVPH catalogus 2009 
opgenomen. 

Een aantal voorbeelden wil ik U 
niet onthouden: 
Als eerste laat ik in fig. i de roeier 
op positie 13 zien met een grote 
witte vlek tussen de wimpels. 
Een mooie fout, tot nu toe onop
gemerkt. Bij de schermer is het 
onduidelijk waarom zegel 213p 
wel in de catalogi is opgenomen 
en zegel 18, de positie erboven 
met het verlengde van de kras, 
niet. Dus hier ook een afbeelding 
van (fig. 2). 

Voorbeelden van de voetballer 
zijn er genoeg. Laurentz Jonker 
heeft deze zegel grondig onder
zocht en ik heb slechts enkele 
nog niet door hem ontdekte 
fouten gevonden. In fig. 3 ziet u 
zegel 194 met onder andere een 
korte linker letterstok van de A 
van Nederland. 
Het zeiljacht en de kogelstoter 
vertonen minder fouten. Toch 



zijn van beide zegels nu 50 
posities met plaatfouten of 
kenmerken bekend. Leuke fouten 
zijn zegel 11 van het zeiljacht met 
een witte kras naast de 2e D van 
Nederland en zegel 141 van de 
kogelstoter met een oranje kras 
op het shirt (fig. 4 en 5). 

De ruiter heeft veel meer fouten. 
De bekendste is zegel 218P, ech
ter de zegel met positie 132 heeft 
een nog grotere blauwe vlek in 
de witte vaandel (fig. 6). 
Bij de bokser kent iedereen de 
21 gP op positie 19 met de kras 
door IX. Deze kras komt ook iets 
hoger in de IX voor en hiervan 
wordt gedacht dat dit dezelfde 
zegel is als 219P, alleen met een 
wat verschoven kras. Het is ech
ter een andere zegel, namelijk de 
zegel met positieigi (fig. 7). 

Langzamerhand ging mijn 
grootste interesse uit naar de 
10c hardloper. Veel vraagtekens 
waren er voor mij rondom het 
drukproces. Een ieder weet van 
de afwijkende tanding, de rechts 
ongetande en rechts dubbel 
geperforeerde exemplaren. 
Waarom er echter twee verschil
lende geperforeerde vellen in het 
museum aanwezig waren was 
een raadsel. 
Het bleek dat één van de geper
foreerde vellen overeen kwam 
met de twee ongetande vellen, 
alle drie de vellen hadden dezelf 
de plaatfouten en afwijkingen. 
Het vierde vel vertoonde, op een 
heel enkele fout na, heel andere 
fouten. Dit leverde veel discussie 
op met de medewerkers en be
zoekers van de studiezaal, maar 
ook met Laurentz jonker. Een 
bevredigend antwoord waarom 
dit vierde vel anders was, kwam 
er echter niet. 
Totdat ik een helder moment 
kreeg en constateerde dat 
praktisch alle fouten in de drie 
corresponderende vellen rode 
fouten waren en dat in het 
andere vel alleen maar witte 
fouten zaten, uitgezonderd een 
paar zegels met een rode kras 

in het kader. Dit was voor mij de 
aanleiding om het vierde vel met 
een nog sterkere vergroting te 
bekijken en toen ontdekte ik de 
restanten van de rode fouten van 
de andere vellen. De plaat was 
dus geretoucheerd en dat was 
tot nu toe onbekend. Een half 
geslaagde retouche is die van 
zegel 49. Deze zegel vertoont 
een rode kras op het voorhoofd, 
op het geretoucheerde vel is 
slechts nog een restant zichtbaar 
(zie fig. Seng) . 

Drie niet rode fouten heb ik 
gevonden in de drie correspon
derende vellen, waarvan de 217P 
een voorbeeld is. Toch kun je 
hier ook duidelijke verschillen 
zien tussen de gewone vellen en 
het geretoucheerde vel. Alleen 
het laatste vel heeft diverse 
kenmerken extra, zoals een witte 
punt in de O van Olympiade en 
aan de lijn boven de I van IX (fig. 
l o e n n ) . 

Alle genoemde afwijkingen, 
zoals de andere perforatie en de 
rechts ongeperforeerde zegels, 
zijn ontstaan voor de retouche. 
Dit wordt aangetoond, doordat 
ik alle plaatfouten in de lijntan-
ding 12 X11/4 die ik bezit en ken, 
alleen in de ongeretoucheerde 
vellen terug te vinden zijn. Ook 
een ongetand paartje, dat ik 
heb, heeft de fouten uit deze 
vellen (zie fig. 12). 

U ziet, het is een heel boeiende 
studie. Tot slot wil ik u niet twee 
leuke poststukken onthouden. 
Het eerste is poststuk heeft 
een bekende foute afstempe
ling. Sinds 1 april 1928 werd er 
gestempeld met een dagteke
ningstempel met Amsterdam 
Centraal Station en het Olympi
ade stempel. De N van Station 
werd gespiegeld weergegeven. 
Op 3 april werd deze slotletter 
vervangen door een normale N 
(fig-13)-
Het tweede poststuk is ook heel 
apart. Een juist gefrankeerde 
brief naar Engeland meteen 
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doormidden geknipte n5C ruiter 
en 5c koningin Wilhelmina. Het 
brieftarief naar het buitenland 
was per 1 november gewijzigd 
van 15c naar i2/4c. Waren de 
jVïC zegels op in Vlissingen of 
is deze brief verstuurd als grap? 
(fig-M) 

Binnenkort hoop ik mijn 
catalogus uit te geven. Dit was 
zonder de hulp en begeleiding 
van Laurentz Jonker niet gelukt. 
De uitvoering gaat lijken op de 
catalogus van Wim Mast, 144 
pagina's met 750 plaatfouten en 
kenmerken in kleur. 

Mocht u interesse hebben in 
deze catalogus of vragen over 
deze zegels, dan kunt u mailen 
met evanzeelt@chello.nl. 

Geraadpleegde literatuur en 
bronnen: 
• Museum voor Communicatie 

Den Haag 
• Bondsbibliotheek Baarn 
• Studie Laurentz Jonker 
• NVPH Catalogus 2009 
• Mast Catalogus 2009 
• Collectie en correspondentie 

A.Lampers 
• Afbeeldingen collectie 

D.Wolthuis 

00 
12 
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SAMENSTELLING: ARIE NOORLAND 
POSTBUS 21331, 3001 AH ROTTERDAM 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
IS de zegel {of de omschrij
ving) nog met door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. Uitsluitend zegels 
van landen die  voor zover valt 
na te gaan  zijn aangesloten 
bij de Wereldpostume (UPU) 
worden vermeld. i 
EUROPA 
ALBANIË 
9io'og. 135 jaar UPU*. 
100, 200 L. (samenhangend). 
Tweemaal wereldkaart en 
UPUembleem. 
löio'og. Amerikaanse 
komieken. 
150, 200 L.; blok 300 L. 
Verschillende afbeeldingen 
van Oliver Hardy (18921957) 
en Arthur Stanley lefFerson 
(18901965) beter bekend als 
'de Dikke en de Dunne'. 
2iio'o9. Gewichtheffen. 
10, 60,120,150 L. (samen
hangend). Verschillende 
posities van gewichtheffen. 
joio'og. Europese Hof van de 
Rechten van de Mens 50 jaar. 
200 L. Gebouw in Straats
burg en sterren. 
2ii'o9. Raad van Europa 
60 jaar. 
150 L. Europese landkaart 
opgevuld met vlaggen en 
embleem. 

löii'og. Wegverkeer. 
5, i.ooo L, (samenhangend). 
Resp. auto en agent, kind op 
zebrapad met agent en auto. 
iii2'og. Europa, astronomie. 
200, 250 L.; blok350 L. Resp. 
planeten, maanvoertuig en 
maanlander; ruimtevaartuig 
met op rand maanlander met 
ruimteshuttle en raket. 

ANDORRA FRANS 
7ii'og. Romaanse kunst. 
€ 0.85. Kerk 'El Romanic' in 
berglandschap. 

i4i2'og. Driekoningen. 
€0.56. Fragment uit schil
derij met lezus, Maria en de 
Drie Konmgen. 

ATHOS (Heilige berg), 
igg'og. Dagelijkse tafere
len, III. 
€ 0.57, 0.70, 0.80,1., 4.50. 
Resp. olijvenoogst, visser 
met netten, scheepsbouwer, 
schilderen van iconen, stude
rende monnik. 

flRI»inilK*IICU«S 

igg'og. Dagelijkse tafere
len, IV 
€ 0.57; 0.70; 0.85; 1.20; 3.. 
Resp. Heilige Epistasia: 
de regering van de monni
kenberg 19381939 waarbij 
Dosis theos van Chiliandari, 
Andreas van Xeropotamos, 
Vyssarion van Agios Pavlos 
en Georgios van Gregorius; 
hoofd van de Athonias
school Archimandrite 
Athanassios met leraren en 
studenten in 1936; heilige 
gemeenschap van Athos 
in 1951; abt Archimandrite 
Gabriel van Dionysios leidt 
kerkelijk feest van het heilige 
klooster van Xenophon met 
Archimandrite Eudokimos 
de abt van Xenophon met an
dere priesters; Archimandrite 
Vyssarion, abt van Pantokra
tor in 'Chorostasia' in 1998. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Kroatische PostMostar) 
ii2'o9. Kerst. 
Tweemaal 0.70 KM. Kerst
boom met kerstrozen en 
kaarsen, versierde pakjes. 

CYPRUS TURKS 
i2ii'og. Instellingen en 
organisaties. 
0.65,1., 1.50 NTL. Resp. 
Vereniging van Luchtver
keersleiders van Cyprus 
Turkish Air: landkaart met 
vliegtuigen, gebouw en 
beeldmerk, Turks Cyprioti
sche Kamer van Koophandel: 
open deur met beeldmerk. 

Ziya Riski (19191994): 
portret politiek voorman 
en voorvechter voor Turks 
Cyprus. 

DUITSLAND 
2i'io. Unesco*werelderf
goed St. Michaeliskerk in 
Hildesheim, i.000 jaar. 
€ 2.20. EvangelischLuthers 
kerkgebouw. 

WUTKUI fURFRBfr OFR [INfcSCÜ 
11X10 'AHRt SI MICHAHls 
HILUBSHEIM 
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2i'io. Limburg a/d Lahn, 
1.100 jaar. 
€ 1.45. Deel uit schilderij 
'Limburg a.d. Lahn' van 
George Clarkson Stanfield 
(17931867) met brug, roei
boten en kerkgebouw. 

2i'io. Natuurkundemu
seum in Berlijn, 200 jaar. 
€ 0.45. Biodiversiteit 
uitgebeeld met zoogdieren, 
vissen, reptielen, schelpen en 
dinosauriërskelet 'Brachi
osaurus brancai'. 

2i'io. Ruhr 2010, cultuur
hoofdstad van Europa. 
€ 0.55. Ruhr 2010 samenge
steld uit verschillende foto's 
gemaakt in het Ruhrgebied. 

2i'io. Toeslagserie ten bate 
van sociale voorzieningen, 
fruit. 
€ 0.45+0.20, 0.55+0.25, 
0.55+0.25,1.45+0.55. Bloe

sem en vrucht van resp. appel 
(Malus domesticus), aardbei 
(Fragariaananassa), citroen 
(Citrus limon), blauwe bes 
(Vaccinium myrtillus). 

2i'io. Frankeerzegel, vrou
wenschoentje. 
€ 4.10. Cypripedium calce
olus. 

; 410 
Deut'%chland 

FAERÖER 
222'io. Leven op de zee
bodem. 
I., 6., 8., 12. kr. Verschil
lende onderwaterlandschap
pen. 

FRANKRIJK 
3i2'o9. Asterix, 50 jaar. 
€ 0.56. Beeld uit film Asterix 
en de Galliërs. 
3i2'og. Rode Kruis, Asterix 
en zijn vrienden. 
Velletje met zesmaal € 0.56. 
Doorlopend beeld met vijf 
zegels in scène uit film 
Asterix en de Galliërs. Tevens 
is het hiervoor gemelde zegel 
opgenomen in het velletje. 
Extra toeslag voor Rode Kruis 
e 1.84. 

„ * E.i..=

ioi2'og. Unesco*. 
€ 0.70, 0.85. Resp. Ilsbeer 
(Ursus maritimus) op 
ijsschots, brug in Suzhou 
(China). 

GROENLAND 
i8i'io. Moderne kunst, IV. 
6.50, 7.50, 50. kr. Schilde
rijen van resp. Maria Panin
guak Kjaerulff met ijsbeer, 
Miki lacobsen met zon en 
vissen, Bolatta SilisHoegh 
met alken. 

i8i'io. Europa, kinder
boeken. 
8.50, 9.50 kr. Resp. kind met 
boeken, kinderen met boek. 
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i8i'io. Silamuttheater
groep, 25 jaar. 
7.+0.50 kr. Handen en deel 
van lichaam. 
i8i'io. Luchtvaartmaat
schappij Air Greenland, 25 
jaar. 
16.60 Kr. Vliegtuigvleugel en 
helikopter. 
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GROOTBRJTTANNIË 
252'io. 350 jaar Royal 
Society, nationale academie 
van wetenschappen. 
Tienmaal i" (samen
hangend). Beroemde 
wetenschappers resp. 
scheikundige Robert Boyle 
(16271691) met apparatuur, 
natuurkundige en astronoom 
Sir Isaac Newton (16431727) 
met diagram, politicus en 
wetenschapper Benjamin 
Franklin (17061790) met 
bliksem, arts Edward lenner 
(17491823) met koepok
ken, natuurkundige en 
uitvinder Charles Babbage 
(17911871) met tandwielen, 
natuuronderzoeker Alfred 
Rüssel Wallace (18231913) 
met boomtakken, chirurg 



Sir Joseph Lister (18271912) 
met microscoopbeeld, na
tuur en scheikundige Ernest 
Rutherford (18711937) met 
atoom, scheikundige Dorothy 
Hodgkin (19101994) met 
kristallenpatroon, geoloog Sir 
Nicholas Shackleton (1937
2006) met microfossielen. 

MACEDONIË 
ig'og. Wielrennen, Ronde 
van Italië. 
Tweemaal 18 den. Wielren
ner en kleuren van Italiaanse 
vlag, deel trapas met krenk 
en pedaal. 

HONGARIJE 
4i2'o9. Filaclub voor jeug
dige postzegelverzamelaars. 
Driemaal 20 Ft. Populaire fi
guren van Filaclub: bewoners 
van 'Play Post Office' resp. Fila 
Levi, Fila Bogi, Potyl Fila. Alle 
figuren met tekstballonnen 
waarin kinderen worden aan
gespoord om een bezoek te 
brengen aan 'Play Post Office', 
gevestigd in winkelcentrum 
Mammut II in Boedapest. 

KROATIË 
ii2'o9. Moderne Kroatische 
kunst. 
Driemaal 1.80 kn. Schilderijen 
'Grijs zeil', 'Flora', 'Een Boe
zem vol wind' van resp. Zlatko 
Prica (19162003), Ordan 
Pedevski (19301997), Nives 
Kavuric Kurtovic (1938). 

m 
4i2'c9. Kerst. 
3.50, 8. kn. Houtsnijwerk 
uit parochiekerk in Zminj, 
resp. 'Aanbidding door de 
herders', detail van zelfde 
afbeelding. 

LETLAND 
27ii'o9. Kerst. 
0.35, 0.55, 0.60 Lvl. Resp. 
gebouw met kerstboom en 
paard, gebouw met kerst
boom en vis, ster met pop
pengezicht en kerstgroen. 

gg'og. Fauna. 
2, 3, 6, 8 den.; blok 100 den. 
Resp. pad (Pelobates syriacus 
Balcanicus), forel (Salmo 
letnica), krab (Austropota
mobius torrentium Macedo
nicu), salamander (Triturus 
macedonicus); portret 
bioloog Stanko Karaman met 
kleine zeedieren, doorlopend 
beeld op rand. 

'T ^ ^ ^ ^ 1 

jog'og. Dimitar Andonov 
Papradishki (18591954), 
kunstschilder. 
16 den. Vier schilderijen 
waarop mensen en gebouw. 
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i4ic'og. Elbasan hogere 
pedagogische school, 100 
jaar. 
16 den. Oud schoolcertificaat 
met mensen. 
4ii'o9. looste geboortedag 
Krume Kepseki (19091988). 
15 den. Portret taalkundige 
met boek en handschrift. 
4ii'o9.150ste geboortedag 
Filip Shiroka (18591935). 
16 den Portret dichter en 
handschrift. 
4ii'o9. 75ste geboortedag 
Petre M. Andreevski (1934
2007). 
16 den. Portret schrijver. 

MALTA 
30ii'og. Kerst. 
€ 0.19, 0.37, 0.63. Schilde
rijen resp. 'Mater Amabihs' 
van Alessandro Botticelli 
(14451510), 'Madonna met 
kind' van Corrado Giacquin
to (17031765), 'Madonna 
met kind' van een leerling 
van Simone Cantarini (1612
1648). 

MOLDAVIË 
i3ii'09. Beroemde per
sonen. 
1.20,1.20, 4.50, 7. L. Resp. 
Frans toneelschrijver Eugeny 
lonescu (19091994) met 
toneelspelers, Russische 
schrijfster Eufronsinia 
Kernovskaya (19071995) met 
beeld uit kamp in Goelag, 
Russische schrijver Nikolai 
Gogol (18091852) met men
sen, Britse natuurkundige 
en bioloog Charles Darwin 
(18091882) met vogels en 
bomen. 

MONTENEGRO 
i64'o9. Europa 2009, 
astronomie. 
€ 0.60, 0.90; velletje met 
€ 0.60, o.go. Resp. kinderen 
kijken naar nachtelijke hemel 
met planeet en meteoriet, 
telescoop met planeten en 
meteorieten; sterrenbeelden 
en planeten, sterrenbeelden. 

OOSTENRIJK 
io2'io. Moderne kunst in 
Oostenrijk. 
€ 0.55. SurreaUstisch schilde
rij 'Jahresringen von Duft 
und Glück' van Helmut Kand 
(1946). 
i22'io. Prins Eugen (1633
1736). 
€ 0.65. Portret van veldheer, 
diplomaat en adviseur van 
keizers Leopold I, Joseph I en 
Karel VI. 

i62'io. Klassiek handels
merk 'Kleinbahn'. 
€o.55Modeltrein. 

POLEN 
i6ii'og. Polen in Europa. 
1.55 ZI. (met aanhangsel). 
Portret Jerzy Franciszek Kulc
zyki (16401694), diplomaat, 
spion en stichter van eerste 
koffiehuis in Wenen. Op 
aanhangsel koffiebonen en 
kopje koffie. 

20ii'o9. Verdwenen kunst
werken. 
Driemaal 1.55 Zl. Tekening 
van Alfred Dürer (14711528) 
'Exlibris Willibalda Prock
heimera', schilderij van Peter 
Paul Rubens (15771640) 
'Afname Jezus van het kruis', 
ets van Rembrandt van Rijn 
(16091669) 'de Droom van 
Jozef'. 
27ii'o9. Kerst. 
1.55, 2.40 Zl. Resp. zingende 
engelen met kerstboom en 
sterren, Maria en Jozef met 
Jezus. 

ROEMENIË 
25ii'og. Juridische faculteit 
Universiteit van Boedapest, 
150 jaar. 
9.10 L. Faculteitsgebouw 
met portret Alexander Jan 
Cuza (18101873), vorst van 
Roemenië tijdens stichting 
faculteit. 

26ii'o9. Gezamenlijke 
uitgave met Israël, Jiddisch 
theater in lasi. 
3.10 L. Toneelpodium met 
spelers. 
22i2'og. Haven van Con
stanza, 100 jaar. 
Velletje met i., 5. L. Resp. 
zeilschoolschip 'Mircea', 
vuurtoren 'Koning Karel I'. Op 
rand luchtfoto van haven met 
beeldmerk en wapen Karel I. 

RUSLAND 
ioi2'o9. Strategische raket
strijdkrachten, 75 jaar. 
9. R. Mobiele lanceerinstal
latie, raket en embleem. 

SERVIË 
20og. Rode Kruis. 
Tweemaal 10. Ndin. Moeder 
en kind, jongens en meisjes. 
Laatste zegel was verplicht 
op post verzonden tussen 5 
en II oktober 2009. 

23ii'og. Kerst. 
22., 46. Ndin. Fresco's 
resp. 'Geboorte van Chris
tus', 'de Drie Koningen'. 

TSJECHIË 
20i'io. Magdalena Dobro
mila Rettigova (17851845). 
12. Kc. Portret schrijfster 
met ganzenveer, pennenraes 
en inktpot. 

20i'io. Traditie Tsjechische 
postzegel, zegelopzegel. 
10. Kc. Porseleinen vaas 
(Yvert TsjechoSlowakije 
2218) van graveur Vladimir 
Koväzik(i92ii999). 

TURKIJE 
4i2'og. Honderdvijftig jaar 
Faculteit Politieke Weten
schappen. 
0.75, 0.90 NTL. Resp. 
gebouw met beeldmerk, 
beeldmerk. 

i7i2'og. Beroemde Turken. 
0.75, 0.90 NTL. Resp. schrij
ver Süleyman Celebi (1351
1422) en moskee, schrijver 
Cengiz Aymatov (19282008) 
met boeken en pen. 

WITRUSLAND 
joii'og. Sportaccommo
daties. 
Tweemaal 1.500 r. Voetbal
stadion in Minsk, sportcom
plex 'Minsk Arena'. Ook vel
letje met tweemaal de zegels 



en twee tussenvelden met 
voetballers en wielrenners. 

8-i2-'o9. Oprichtingsverdrag 
tien jaar. 
Blok4.500 r. Documenten 
vlaggen. 

BUITEN EUROPA 
ALGERIJE 
25-ii-'o9. Olijventeelt. 
15.-, 20.- Dh. Resp. oogst, 
persen. 

7-i2-'09. Populaire Alge
rijnse sprookjes. 
Viermaal 15.- Dh. 'De dui-
venfee' met vliegend tapijt en 
familie, 'De rode roos' met 
muzikanten en meisjes, 'Ba-
dra' met vrouw en herders, 
'Loundja het reuzenmeisje' 
met meisje op vloerkleed. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
3-i2-'o9. WWF*, Caribische 
meerkoet. 
Viermaal $ 2.65. Verschil
lende afbeeldingen van Fulica 
caribaea. Alle zegels met 
pandabeeldmerk WWF. 

= ARGENTINIË 
^ i4-ii-'o9. Tuberculosebe-
"̂  strijding. 
^ Viermaal $ i.-. Kinderte-
3 keningen: twee bokshand-
" schoenen en letters TB, kin-
2 deren, longen met pleister, 
I^ longen met wereldkaart en 

twee handen. 
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2i-ii-'o9. Kerst. 
$ I.-. Glas-in-loodraam met 
geboorte van Jezus. Raam 
uit parochiekerk San José in 
Buenos Aires. 

ARUBA 
ig-io-'og. Kerst. 
75,120,125,210 c. Resp. 
Maria en Jezus, kinderhoofd
je met sterren en aureool, 
wereldbol met sterren en 
handen, herders met schapen 
en ster. 

[M 
BOLIVIA 
lO-oS-'og. Meisjesschool 
Venezuela, 100 jaar. 
I.-, 3.- Bs. Resp. herinne
ringsmedailles, schoolge
bouw. 

i4-ii-'o9. Zestiende Bolivi
aanse Spelen. 
1.50, g.- Bs. Tweemaal beeld
merk organisatiecomité. 
20-ii-'o9. Upaep*, traditio
nele spellen. 
I.-, 7.- Bs. Resp. kinderen 
knikkeren, jongen met 
vlieger. 

4-i2-'o9. Agentschap coöpe
ratieve samenwerking met 
Japan, 30 jaar. 
I.-, 1.50, 3.-, 9.- Bs. Verschil
lende samenwerkings-
aspecten resp. onderwijs, 
gezondheid, plattelandsont
wikkeling, sport met judoèrs. 
Alle zegels met beeldberk 
agentschap. 
io-i2-'o9. Boliviaanse filate-
listische federatie, 38 jaar. 
3.50 Bs. Bromeliabloem. 
2i-i2-'o9. Kerst. 
7.-, 9.- BS. Resp. Maria met 
Kind en Jezus, Kerstkind. 

BURKINA FASO 
2009. Traditionele gerechten. 
20, 300,1.500 F. Resp. koek
jes van parelgort, maispap, 
bonenbeignets. 

CHILI 
29-io-'o9. Twaalfde Cites*-
conferentie. 
$ 350, 450. Resp. vogels: 
flamingo's, zoogdieren: 
vicuüa's. 
26-ii-'o9. Kerst. 
Viermaal $ 310.Kinderen 
resp. met geboortetafereel, 
maken tekening kerstman, 
met pakjes en kerstboom, 
met maan en kerstboom. 

i8-i2-'o9.120ste geboorte
dag Gabriela Mistral 
(1889-1957). 
Viermaal $ 500. Verschil
lende portretten van win
nares Nobelprijs, dichteres, 
diplomate en hoogleraar. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
lö-io-'og. Elfde Nationale 
Spelen in Shandong. 
Velletje met tweemaal 120 y. 
Embleem Spelen, mascotte. 

i5-ii-'09. Oude academies. 
Viermaal 120 y. Academiege
bouwen van Shigu, Anding, 
Ehu, Dongpo. Alle zegels 
met mensen en gekalligra
feerde teksten. 

i6-ii-'o9. Guangji-brug. 
Driemaal 120 y. (samenhan
gend en doorlopend beeld). 
Verschillende afbeeldingen 
van brug in Chaozhou-
Guandong. 
28-ii-'09. Podiumkunst van 
Ma Lianliang (1901-1956). 
Tweemaal 120 y. Operaster 
Ma Liang in verschillende 
rollen resp. 'Oproep aan de 
oostenwind', 'Wees van de 
Zhao-familie'. 

COSTARICA 
i-i2-'o9. Verplichte toeslag
zegels kerst (voor stad van de 
kinderen). 
Viermaal 45 Cs. (samenhan
gend). Kindertekening in 
doorlopend beeld: duivel en 
man, man op os, heks met 
zeis, man met hoge hoed en 
figuur in jurk. 

DOMINICAANSE REPU
BLIEK 
i5-io-'o9. Stedenband Santo 
Domingo en Villa de la Guar-
dia (Galicié-Spanje). 
15.-, 25.- P. resp. Plaza de 
Santo Domingo in Villa de la 
Guardia, Plaza de Galicia in 
Santo Domingo. 

2-i2-'o9. Kerst. 
Velletje met viermaal 10.- P. 
Kindertekeningen van kerst
vieringen. 
2-i2-'o9. Fauna, kreeftach-
tigen. 
Velletje met viermaal 10.- P. 
Resp. Callinectus sapidus, 
Menippe mercenaria, Epilo-
bocera haytensis, Coenobita 
sp. 
3-i2-'o9. Nationaal justitiële 
opleiding, tien jaar. 
7.- P. Gebouw. 
3-i2-'o9. Vijftiende bijeen
komst Amerikaans stam
boomonderzoekers. 
75.- P. Beeldmerk Domi
nicaanse academie voor 
genealogie. 

EQUATORIAAL GUINEE 
i4-5-'o9. Vrouwenvoetbal in 
Guinee. 
450, 550, 600, 650 F.(samen-
hangend). Resp. juichende 
toeschouwers, bal in doel, 
benen met bal, hoekvlag. 

EGYPTE 
6-7-'o9. Vierde bijzondere 
bijeenkomst van de Pan Afri
kaanse Postume. 
Vel met zestienmaal 150 P. 
Nobelprijswinnaars, resp. 
scheikundige Ahmed Zewail 
(1946) met wetenschappe
lijk embleem, bisschop en 
politiek activist Desmond 
Tutu (1931) met vredesduif, 
milieuactiviste Wangari 
Muta Maathai (1940) met 
boom, oud-president Egypte 
Anwar Bl-Sadat (1918-1981) 
met duif, schrijver Naguib 
Mahfouz (1911-2006) met 
ganzenveer in inktpot, na

tuurkundige Allan MacLeod 
(1924-1998) met esculaap, 
oud-president Zuid-Afrika 
Nelson Mandela (1918) met 
duif, schrijver Wole Soyinka 
(1934) met ganzenveer in 
inktpot, bioloog Sydney 
Brenner (1927) met esculaap, 
oud-president Zuid-Afrika 
Frederik Willem de Klerk 
(1936) met vredesduif, schrij
ver en activist Nadine Gordi-
mer (1923) met ganzenveer 
in inktpot, microbioloog 
Max Theller (1899-1972) 
met esculaap, oud-hoofd 
Internationaal Atoomenergie 
Agentschap Mohamed El Ba-
radei (1942) met vredesduif, 
onderwijzer en politicus Al
bert Luthuh (1898-1967) met 
vredesduif, oud-secretaris 
generaal Verenigde Naties 
Kofi Anan (1938) met vredes
duif, schrijver John Maxwell 
Coetzee (1940) met ganzen
veer in inktpot. Alle zegels 
met beeldmerk organisatie 
en landkaart Afrika. 

ETHIOPIË 
ly-g-'og. Monumenten in 
Addis Abeba. 
0.45,0.55, 3.-B. Resp. 
Miazia 27: symbool overwin
ning op Italiaanse fascisten, 
Yekatit 12: herdenking 
massamoord in 1937 door 
fascistisch regime, Abune 
Petros: gedachtenis aan or
thodoxe bisschop van Wello 
die in 1936 door Italianen 
werd gedood. 

FALKLANDEILANDEN 
8-i2-'o9. Brits marinevaar
tuig HMS Bxeter. 
4, 20, 30, p., £ 1.66. Resp. 
Tweemaal kruiser (bouwjaar 
1931), tweemaal torpedo-
bootjager type 42 (bouwjaar 
1980). 

FILIPPIJNEN 
22-ii-'o9. Cecilia Munoz 
Palma (1913-2006). 
7.- P. Portret eerste vrouwelij
ke rechter hooggerechtshof 
27-ii-'o9. Gezamenlijke 
uitgave met India, diploma
tiek verdrag 60 jaar. 
Tweemaal 7.- P. (samenhan
gend); velletje met 7.-, 10.- P. 
Vissen resp. Rincodon typus, 
Platanista gangetica; Plata-
nista gangetica, RJiincodon 
typus. 



i-i2-'o9 Chinees Nieuw
jaar**, jaar van de tijger 
7 -, 20 - P Resp tijgerkop, 
tijger Ook velletje met twee
maal de zegels 

4-i2-'o9 Zeedieren 
Viermaal 7 - P (samenhan
gend), velletje met zesmaal 
7 - P Resp Hypselodoris 
apolgma, Glossodoris 
colemani, Chromodoris sp , 
Chromodoris elisabethina, 
lorunna Funebris Chromo
doris Lochi, Noumea alboan-
nulata, Chromodoris, Hm-
tuanesis, Rjsbechi Tryoni, 
Chromodoris Leopardus 
7-i2-'o9 Teruggave aan 
Filippijnen van VS-basis 
Olongapo, 50 jaar geleden 
Tweemaal 7 - P Overhandi
gingsceremonie, vlaggenpa-
rade Beide zegels met staats-
zegels van beide landen 
7-i2-'o9 Internationale 
organisatie burgerluchtvaart 
(ICAO),65jaar 
7 - P, velletje met viermaal 
7 - P resp Vrouwenfiguur 
met vleugels opgebouwd uit 
stukjes postzegel, gro
tere versie van voorgaande 
afbeelding, verdeeld over vier 
zegels 
ii-i2-'09 Pheepoy, mascotte 
postdienst, II 
7 - P Pheepoy bezorgt 
brieven 

GAMBIA 
20-7-'o9 Internationaal jaar 
van de astronomie, eerste 
mens op de maan 40 jaar 
geleden 
Velletje met zesmaal 20 - D 
Beide kanten van US Susan B 
Anthony dollarmunt, ruimte-
capsule Apollo II, astronaut 
Neil Armstrong (1930), 
Apolloii m heelal, deel 
standbeeld van Armstrong, 
commandomodule 
29-8-'o9 Vogels 
15 -, 20 -, 25 -, 40 - D , vel
letje met viermaal 25 - D , 
velletje met tweemaal 40 -D 
Resp Scopus umbretta, 
Ceryle rudis, Pellorneum 
capistratum, Anhmga rufa, 
Alcedoa cristata, Pycnono-
tus barbatus, Nycticorax 
nycticorax, Hirunda smithii, 
Threskiorms aethiopicus, 
Tachybaptus ruficolis 

29-8-'o9 Amerikaanse ken-
nelclub, honden 
Velletje met viermaal 25 - D , 
velletje met viermaal 25 - D 
Resp witte West Highland 
temer met mand, met 
strandbal en zwembad, met 

ingepakte kerstcadeautjes, 
met mand en bloemen, 
Pembroke Welsh corgi, met 
bloemen en herfstbladeren, 
met mand met bloemen, zit
tend in de tum 

ig-S-'og Stripfiguren Ninja 
Turtles 
Velletje met viermaal 25 - D 
Resp Raphael, Leonardo, 
Michelangelo, Donatello 
29-8-'o9 Koning Elizabeth 
II (1926) en Barack Obama 
(1961) 
Velletje met driemaal 
25 - D , blok 20 - D Resp 
VS-president, echtgenote Mi
chelle (1964), Britse vorstin. 
Koningin en president bij 
ontvangst tijdens opoverleg 
G20 Doorlopend beeld op 
rand met vlaggen van beide 
landen en presidentieel en 
koninklijk zegel 
22-io-'o9 Bezoek van 
Obama aan Duitsland 
Velletje met viermaal 25 D -, 
blok 25 - D Resp Obama 
met Jochen Bohl (1950) 
landsbisschop van Saksen, 
Obama en bondskanselier 
Angela Merkel (1954), 
Obama met vlag Verenigde 
Staten, wandelende Obama 
en Merkel, Obama in voor
malig concentratiekamp 
Buchenwald met overle
vende Ehe Wiesel {1928) en 
voorzitter van Internationaal 
Buchenwald Comité Bertrand 
Herz (1930) 

GHANA 
2005/2007 Frankeerzegels, 
toerisme 
500, 800,1 000,1 500, 
2 000, 2 500 Cs Resp 
VIS (Synodontis ocelhfer), 
bananen (Musa x paradisi-
aca sapientum), paddestoel 
(Gomphidius glutinosus), 
roofvogel (Polmaetus bel-
licosus), vlinder (Euphaedra 
francma), roofvogel (Falco 
tmnunculus) 
22-i-'o7 80ste verjaardag 
koningin Elizabeth II 
Velletje met viermaal 
6 000 Cs (samenhangend), 
blok 25 000 Cs Verschillen
de portretten van koningin 
22-i-'o7 Ruimteonderzoek 
Velletje met zesmaal 
6 500 Cs (samenhan
gend), velletje met zesmaal 
6 500 Cs (samenhan
gend), velletje met viermaal 
10 000 Cs (samenhangend), 
blok 20 000 Cs , blok 
20 000 Cs , blok 20 000 Cs 
Resp koppeling Apollo-
Sojoez, embleem met gekop
pelde ruimteschepen, Ame
rikaanse astronaut Thomas 
Stafford (1930), Russische 
astronaut Leonov (1934), 
Amerikaanse astronaut 
Donald Slayton (1924-1993), 
Amerikaanse astronaut Vance 
Brand (1931) en Russische 
kosmonaut Valeri Kubasov 
(1935), ruimtesonde Giotto, 
Giotto met aarde en komeet, 
schilden) van Giotto, Giotto 
en komeet, constructiete
keningen Giotto, schilderij 
van onderbouw Giotto, 
maansonde Luna 9 met 
maan, Luna 9 in universum, 

Luna 9 in close-up, Luna g 
in aanbouw, ruimtevaarder, 
Amerikaanse ruimtevaarder 
Edwin Buzz Aldrin (1930), 
ruimtevaartuig Viking i op 
Mars 
22-i-'o7 8oste geboortedag 
Marilyn Monroe (1926-1962) 
Velletje met viermaal 
9 000 Cs (samenhangend), 
blok 20 000 Cs Verschillen
de afbeeldingen van filmster 

i5'5' '°7 Padvindersbewe
ging, IOC jaar 
Velletje met driemaal 
12 000 Cs (samenhangend) 
Padvinder legt eed af, padvin
der met trompet, reddings
oefening, padvinder legt eed 
af Alle zegels met beeldmerk 
scouting en duif 
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ji-j-'og Ghanese groenten 
I -, I 20,1 30 GHc Resp 
tomaten, tomaten en auber
gines, aubergines 

3i-3-'og Academisch zie
kenhuis Kode Bu 
I -, I 10,1 10, i 10 GHc 
Resp ziekenhuis en stand
beeld, nieuwe administratie
gebouw, hartafdelmg, hart
chirurg Frimpon Boateng 
3i-3-'og Middelbare 
school Tweneboa Kodua m 
Kumawu 
I -, i 10,110,1 30 GHc 
Resp school, slaapgebou-
wen meisjes, studenten met 
computers, studenten spelen 
volleybal, 
3i-3-'o9 Bekende Ghanese 
oud-voetballers 
Vijfmaal i - GHc Edward 
Acquah, Aggrey Fynn, Nana 
Gyamfi II, Robert Mensah, 
Baba Yara 

GUATEMALA 
i3-ii-'og 200ste geboorte
dag Louis Braille (1809-
1852) 
I - Q Portret en 'lezende' 
handen 

GUINEE 
30-8-'o7 Sporters 
Tienmaal 2 000, tienmaal 
7 500, tienmaal 20 000 F , 
tienmaal 3 000, tienmaal 
10 000, tienmaal 15 000 F 
Resp lohn Pms Boland en 
Carl Schumann, Charlotte 
Cooper en Venus Williams, 
Ramon Fonst Segundo, 
Prinses Diana en Ray Ewry, 
Alberto Braglia, Ryu Seung-
Min, Nedo Nadi, Johnny 
Weismuller, Elizabeth Robin
son, Mildred Didrikson, Jesse 
Owens, Ian Thorpe, Justine 
Henin en Amelie Mauresmo, 
Emil Zatopek, Robert Matias, 
LIU Huanyan, Han Xiong Wu, 
Sung Hyun Park, Hiroyuki 
Tomita, Mizuki Noguchi, 
Yonghua Jiang, Zhu Qinan, 
Wang Xu, Xing Huina, Tony 
Parker, Wang Liqin, Miguel 
Induram, Vladimir Kramnik 
en Tony Estanguet, Frank 
Biela, Daniel Alfredsson, 
Alain Mimoun, Cassius Clay, 
Anton Geesmk, Richard 
Fosbury, Mark Spitz Nadia 
Comaneci, Linford Christie, 
David Douillet, Cathy Free
man, Alexander Dityatin, 
Carl Lewis, Greg Louganis, 
LIU Xiang, Cheng Fei, Kong 
Linghui, Wang Xu, Meng 
Guanliang en Yang Wenjun, 
Zhou Yafei, Tony Estanguet, 
Xiang Liu, Kelly Holmes, 
Lewis Hamilton, Raphael 
Ibanes, Zinedine Zidane, 
Clara Hughes, Tiger Woods, 
Valentino Rossi, Roger 
Federer en Rafael Nadal, 
Sebastien Loeb, Tony Hawk 
Ook blokken van de zestig 
zegels met waarde 25 000 F 
28-g-'o7 Fauna, flora en 
Zuid-Afnkaanse vuurtorens, 
I 
Tienmaal 2 000, tienmaal 
7 500, tienmaal 20 000 F 
Ook blokken van de dertig 
zegels met waarde 25 000 F 
2 000 Resp Acampe pachy-
glossa (honmgbij). Rosa 
centifolia (roos) en Papio 
papio (sfinxbaviaan) en 
Felix margarita (zandkat), 
Hexaplex rosarium (schelp) 
en vuurtoren bij Kaap Recife, 
Eretmochelys imbricata 
(zeeschildpad) en Dasyatis 
pastinaca (stekelrog), Dy-
scophus antongili (tomaten-
kikker) en Aglia tau (vimder). 
Bubo africanus (Afrikaanse 
oehoe) en Amanita caesarea 
(paddenstoel keizersam-
maniet), Afropavo congensis 
(congopauw) en Cucumis 
metuhferus (kiwanovrucht), 
Delphmus delphis (dolfijn) 
en vuurtoren van Kaap Agul-
has, cockerspamel en Abes-
sijnse kat, Elephas maximus 
(Indische olifant) Mammu-
thus columbi (Amerikaanse 
mammoet), Polystachya 
pubescens (Birmakat), Rosa 
alba (roos) en Equus grevyi 
(zebra), Marginella cleryi 
(schelp) en vuurtoren bij 
Slangkoppunt, Geochelone 
pardalis (luipaardschildpad) 
en Pseudepiplatys annulatus 
(ringbandsnoekje), Rana 
saharica (saharakikker) en 
Aglia tau (vimder), Ptilopsis 
granti (witwanguil) en Lacta-
rius dehciosus (melkzwam), 
Pavo muticus (groene pauw) 
en Carica papaya (papaja), 
Stenella coeruleoalba (ge
streepte dolfijn) en vuurtoren 
bij Port Elizabeth, Sint 
Bernhardhond en Feliz mar

garita (zandkat), Loxodonto 
africana (Afrikaanse olifant) 
en Mammuthus primigenius 
(wolharige mammoet), An-
sellia africana (orchidee) en 
Abessijnse kat. Rosa dama-
scena (roos) en Oreotragus 
oreotragus (khpspringer), 
Distorsio smithi (schelp) 
en vuurtoren bij Milnerton, 
(Cheloma mydas (groene 
zeeschildpad) en Epipla-
tys lamottei (vis), Litoria 
infrafrenata (boomkikker) en 
Cacyreus marshalli (vlinder 
geraniumblauwtje), Tyto alba 
(kerkuil) en Amanita mus-
caria (vhegenzwam), Pavo 
christatus (blauwe pauw) en 
Passiflora sp (passiebloem), 
Stenella longirostris (lang-
snuitdolfijn) en vuurtoren 
bij Kaap de Goede Hoop, 
Siberische husl<y en heilige 
Birmaanse kat, Loxodonto 
africana (Afrikaanse olifant) 
en Mammuthus primigenius 
(wolharige mammoet) 

GUINEE-BISSAU 
i5'7''°5 Europese Unie 
Driemaal 750 F , blok 
3 500 F Resp gebouwen Eu 
ropees parlement m Straats
burg, Europese vlaggen 
i5'7''°5 Nobelprijswin
naars 
Achttienmaal 750 F , zesmaal 
3 000 F Resp Elfride Jelinek 
(literatuur), Kenzburo Oe 
(literatuur), Tom Morrison 
(literatuur), Niels Bohr (na
tuurkunde). Willam Shockley 
(natuurkunde). Wilhelm 
Conrad Röntgen (natuurkun
de). Marie Curie (natuur
kunde en scheikunde), Otto 
Hahn (scheikunde), Rudolph 
Marcus (scheikunde), Ivan 
Pavlov (geneeskunde), 
Alexander Fleming (medi
cijnen), Susumu Tonegawa 
(geneeskunde). Moeder 
Teresa (vrede). Marten Luther 
King (vrede), Andrei Sacha-
rov (vrede), James Tobin 
(economie), Paul Samuelson 
(economie), Robert Mundell 
(economie), Yasunari Kawab-
ata (literatuur), Robert Bruce 
Merrifield (scheikunde), Al
bert Einstein (natuurkunde), 
Richard Axel (geneeskunde), 
Jimmy Carter (vrede), Law
rence Klein (economic) 

i5-7-'05 155 jaar 'Penny 
Black' 
Blok 3 500 F Zegel-op-zegel 
(Groot-Brittanme 1840 Yvert 
nr i) 
Aug. 2005 Nationale helden 
Velletje met 100,150, 200, 
250, 300, 350 F Verschil
lende vrijheidsstrijders tegen 



Portugees bewmd, met 
landkaarten. 
25io'o5. Afrikareis paus 
lohannes Paulus II. 
Velletje met vijfmaal 350 F.; 
blok 2.500 F. driemaal paus 
resp. met bevolking, met 
vlmders, met orchideeën; 
paus met bevolking. 
25io'o5. Albert Schweitzer 
(18751965) en Afrikaanse 
zoogdieren. 
Velletje met zesmaal 350 F.; 
velletje met zesmaal 400 F.; 
blok 2.500 F.; blok 3.000 F. 
resp. Portret arts, theoloog 
en zendeling met resp. 
jagende leeuw, chimpansee, 
ocelot, mandril, luipaard, 
buffel; ocelot, gazelle, hyena 
olifant, meerkat, zebra's; 
gorilla, impala. 

INDIA 
zio'og. Frankeerzegel, 
grondleggers van modern 
India. 
25. R. Portret politicus Ma
hatma Gandhi (18691948). 
zgio'og. Heiligverklaring 
Jeanne Lugan (17921879). 
5., 20. R. (samenhangend 
met doorlopend beeld). 
Resp. portret oprichtster 
congregatie 'Kleine zusters 
van de armen', bejaardente
huis in Richmond Town. 
gii'og. Paarden. 
Viermaal 5. R. Verschillende 
paardenrassen resp. Mani
puri, Kathiawari, Zanskari, 
Marwarie. Ook velletje met 
de vier zegels. 

25io'o5. Schildpadden. 
Velletje met zesmaal 450 F.; 
blok 2.500 F. Resp. zes 
verschillende zoetwater, 
zee en landschildpadden; 
zeeschildpad. 
25io'o5. Uilen en pad
destoelen. 
Velletje met zesmaal 450 F.; 
blok 2.500 E Resp. drie 
verschillende paddestoelen 
en drie verschillende uilen; 
paddestoelen. 
25io'05. Roofvogels. 
Velletje met zesmaal 450 F.; 
blok 2.500 F. Verschillende 
roofvogels. 
25io'o5. Papegaaien. 
Velletje met zesmaal 450 F.; 
blok 2.500 F, Resp. Ara 
ararauna, Cacatua galerita. 
Ara macao, Agapornis ro
seicollis, Psitacus erithacus, 
Platycercus icterotis; Melop
sittacus undulatus. 
25io'o5. Vlinders en orchi
deeën. 
Velletje met zesmaal 450 F.; 
velletje met zesmaal 500 F.; 
blok 2.500 F.; blok 3.000 F. 
Resp. drie verschillende 
vlinders en drie verschil
lende paddestoelen; drie 
verschillende vlinders en drie 
verschillende orchideeën; 
orchideeën; vlinders. 

HONGKONG 
5i2'og. OostAziatische 
Spelen. 
$ 1.40; 1.40; 2.40; 2.40; 3.; 
3.. judo, roeien, rugby; bad

<= minton, hardlopen, wushu, 
~ schieten; basketbal, hockey, 
■~ squash, zwemmen; wielren
— nen, gewichtheffen, tennis; 
^ windsurfen, voetbal, bowlen, 
= taekwondo; tafeltennis, vol
^ leybal, dansen, biljarten. Ook 
^ velletje met de zes zegels. 
"" i7i2'og. 'Stonecutters'
3 brug. 
" $ 1.40, 2.40, 3., 5.. Verschil
2 lende afbeeldingen van brug 
^ over Ramblerkanaal die op 

20 december 2009 voor verm keer werd opengesteld. Ook 
velletje met de vier zegels. 

i2ii'og. Gaurishanker 
Dalmia (19101988). 
5. R. Portret vrijheidsstrij
der. 
i3ii'og. Zestig jaar Com
monwealth. 
5. R. Menselijke figuren in 
verschillende kleuren met 
gestileerde wereldbol. 
Commonwealth is een 
samenwerkingsverband van 
voornamelijk landen uit het 
voormalig Britse Gemene
best. Momenteel zijn hierbij 
54 landen aangesloten. 

i4ii'09. Kinderdag. 
Tweemaal 5. R. Kinderteke
ningen met resp. tijger, hert. 
i5ii'o9. Nationaal park 
'The Silent Valley'. 
Blok 5. R. Vallei in deelstaat 
Kerala met water en brug. 

löii'og. Gezamenlijke 
uitgave met Filippijnen, di
plomatiek verdrag 60 jaar. 
5., 20. R. Vissen resp. Pla
tanista gangetica, Rhincodon 
typus. Ook velletje met de 
twee zegels. 

i8ii'og. Ganpatrao Govin
drao Jadhav. 
5. R. Portret vrijheidsstrij
der, schrijver en oprichter 
van dagblad 'Pudhari' met 
krantenpagina. 

30ii'09. Politie deelstaat 
Tamil Nandu, 150 jaar. 
5. R. Gebouw met politie 
te paard en marcherende 
politie. 
ii2'og. Groetenzegels. 
Viermaal 5. R. (samenhan
gend). Verschillende hand
werkmotieven. Ook velletje 
met de vier zegels. 

2i2'og. Kloosterschool van 
Jezus en Maria. 
5. R. Schoolgebouw in 
Ambala en leerlingen. 
2i2'o9. Tweede regiment 
lansiers 100 jaar. 
5. R. Lansier op paard met 
tank. 

ioi2'o9. Traditionele tex
tielbewerking. 
Viermaal 5. R. Resp. 
handgeschilderd Kalamhari
weefsel met pauwmotief, Apa 
Taniweefsel, Kanchipuram
zijde met vogelmotief, 
Banarasweefsel. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
7i2'og. Paddestoelen. 
54. 54, 90, 90 P resp. 
Lentinus sp., Entoloma sp., 
Leucocoprinus sp., Pycnop
orus sp. 

INDONESIË 
28io'og. Gezamenlijke 
uitgave met Singapore, toe
ristische attracties. 
1.500, 2.500, 4.000, 7.500 
resp. Singapore: vakantie
oord Sentosa, Indonesië: mi
niatuurpark 'Mooi Indonesië' 
met kabelgondel, Singapore: 
Merlionbeeld (half vogel, 
half vis), Indonesië: Sing 
Ambara Rajastandbeeld op 
Bali. Ook velletje met twee
maal de vier zegels. 

^DONESIA 

IRAN 
2io'og. Iman Ayatollah 
Khomeini (19001989). 
650 Ris. Portret moslimleider 
en politicus. 
jio'og. Martelaren. 
Velletje met viermaal 650 RJs. 
(samenhangend). Portretten 
van Najian, Sadeji, Tarhchi, 
Razawi. 
23ii'o9. Boekenweek. 
1.200 Ris. Symbolische 
vogel. 
i2io'og. Siervis. 
7.500 RJs. Premnas biacu
leatus. 

JUjVa

<fls 
k t^i) i^U i5a)> 
f 7500 Ris. Premras b.acutealus 

ISRAËL 
27i'io. Herdenking slacht
offers Holocaust. 
NIS 6.50. Vlag en handen. 
27i'io. Vogels. 
Driemaal NIS 2.40 (samen
hangend). Prinia gracilis, 
Carduelis carduelis, Upupa 
epops. 

27i'io. Onderwijsorga
nisatie 'Alliance Israelite 
Universelle', 150 jaar. 
NIS 8,80. Schoolfoto uit 1938 
in Teheran met gebouw van 
Torah Umelachahschool in 
Jeruzalem. 
27i'io. 50 jaar bewoning 
Aravastreek. 
NIS 1.60. Groenteveld met 
dadelpalm en paprika's. 

27i'io. Lions Israël, 50 jaar. 
NIS 4.60. Kind met vogel en 
embleem. 

JAPAN 
85'o9. Rode Kruis, 150 jaar. 
Tweemaal 80 yen (samenhan
gend). Oprichter Rode Kruis 
Henri Dunant (18281910) 
met oorkonde Nobelprijs 
voor de Vrede, Japanse Rode 
Kruiszuster. 

i45'og. 60 jaar zelfbestuur 
prefectuur Nagano. 
Velletje met vijfmaal 80 yen. 
Hangbrug in Kamikochi, 
landschap met treinbrug, 
pagode van de Anrakutem
pel, burcht van Matsumoto, 
stenen Buddha. 
2i5'og. Lekenrechtbanken. 
Tweemaal 80 yen (samen
hangend). Ringen met tekst, 
parkieten. 
225'og. 50 jaar wekelijkse 
striptijdschriften 'Shonen 
Sunday' en 'Shonen Maga
zine'. 
Velletje met tienmaal 80 yen 
(samenhangend); velletje 
met tienmaal 80 yen (sa
menhangend). Verschillende 
stripfiguren uit tijdschriften 
resp. GuGu, Major, Patla
bor, Flame of Recca, Ushio 
en Tora, Urusei Yatsura, 
spokenjaagster Mikami, 
Arms, detective Conan, Hay
ate; 12Sanshiro, Fighting 
Spirit, The Kabocha Wine, 
Kindaichi Case Files, Kotaro 
Makaritoru, GTO, Bari Bari 
Denhetsu, Rave, Mister 
Ajikko, Daiya no A. 
26'o9. Opening Japanse 
havens 150 jaar geleden. 
Velletje tienmaal 80 yen 
(samenhangend); velletje 
achtmaal 80 yen (samen
hangend); velletje achtmaal 
80 yen (samenhangend). 
Nagasaki: tweemaal schepen 
bij Europese kolonie Dejima, 
tweemaal huidige haven 
van Nagasaki (doorlopend 
beeld), tweemaal schepen 
(doorlopend beeld), haven bij 
avond, Ourakerk, Megami
brug, haven; Yokohama: 
tweemaal historische haven 
(doorlopend beeld), twee
maal huidige haven, brug 
over burcht, verenigings
gebouw, museumschip 
'Nipponmaru', haven Yoko
hama; Hakodate: tweemaal 
historische haven (door
lopend beeld), tweemaal 
huidige haven (doorlopend 
beeld), straat, orthodoxe 
kerk, lantaarn aan de haven, 
Hakodate. 

56'09. Herbebossingscam
pagne. 
Velletje met tienmaal 50 yen 
(samenhangend). Bloemen, 
bomen en planten resp. 
Prunus pendula, Zelkova 
serrata, pinus densifiora, 
Prunus grayana, Magnolia 
kobus. Camellia japonica. 
Aesculus turbinata, Cornus 
kousa, tweemaal narcissen 
(doorlopend beeld). 
236'o9. Vaderland, land
schappen in prefecturen. 



Velletje met tienmaal 80 yen 
(samenhangend). Schilde
rijen van Taji Harada (1940) 
met landschapsafbeeldingen 
uit prefecturen resp. Gunma, 
Hokkaido, Nagano, Yama
guchi, Hyogo, Miyazaki, 
Okinawa, Ishil<awa, Chiba, 
Yamanashi. 
i7'og. Prefecturen en 
bloemen. 
Tienmaal 50 yen (samenhan
gend). Resp. Kumamoto: 
tweemaal Gentiana scabra, 
Hyogo: tweemaal Chrysan
themum japonense, JWiyagi: 
tweemaal Lezpedaza bicolor, 
Ishikawa: tweemaal Frittila
ria schatcensis, Hiroshima: 
tweemaal herfstblad acer. 
87'og. 60 jaar zelfbestuur 
prefectuur Niigata. 
Velletje met vijfmaal 80 yen. 
Japanse ibis (Nipponia 
nippon) bij eiland Sado, 
kersenbloesem in Takada, 
vuurwerk boven Nagaoka, 
dijk en bergen bij Myoko, 
sneeuwpaleis in Tokamachi. 
xyj'og. Dag van het brieven 
schrijven. 
Vijfmaal 50 yen (samenhan
gend); velletje met tienmaal 
80 yen (samenhangend). 
Dichters resp. Ono no 
Komachi (825ca. 900), Fu
jiwara no lekata (11581237), 
Jakuren (ca. 11391202), 
Sakanoue no Korenori (ge 
eeuw), Daini no Sanmi(ca. 
999ca. 1082); vijf horizonta
le paren: bloeiende boom en 
Ono no Komachi, boom en 
Fujiwara no letaka, boom en 
Jakuren, huis in de sneeuw 
en Sakanoue no Korenori. 
237'o9. Hello Kitty (Japans 
tekenfiguurtje van firma 
Sanrio). 
Vijfmaal 50 yen, zesmaal 
80 yen (waarvan i rond en i 
hartvormig zegel). Verschil
lende afbeeldingen van Kitty 
White. 
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237'09. Frankeerzegel. 
300 yen. 'Keilddoji'stand
beeld in Kongobytempel. 
38'o9. Houtsneden. 
Velletje met tienmaal 80 yen 
(samenhangend). Resp. land
schap bij Arakawa van Uta
gawa Hiroshige (17971858), 
vrouw van Kitagawa Utamaro 
(17531806), man van Tos
husai Sharaku (17701825), 
landschap van Hiroshige, 
terras aan zee van Hiroshige, 
vrouw van Utamaro, twee 
mannen van Sharaku, 'Zojoji' 
van Hiroshige, Nihonbashi
brug van Hiroshige, vrouw 
van Utamaro. 
lOS'og. Feesten. 
Viermaal 50 yen. (paren). 
Dans in Gujo, dans in Ka
wasaki, tweemaal Mikoshi
feest (doorlopend beeld). 

2i8 '09. Bezienswaardighe
den in prefectuur Nara. 
Velletje met tienmaal 80 yen 
(samenhangend). Tweemaal 
landschap bij Asuka (door
lopend beeld), tweemaal 
Tachibanatempel (door
lopend beeld), standbeeld, 
grafheuvel, tweemaal Dan
zanheiligdom (doorlopend 
beeld), tekening uit Sakura 
(tiende eeuw). Op rand detail 
van landkaart. 

ig'og. Haikudichtkunst in 
JMatsuyama. 
Vijfmaal 80 yen (samenhan
gend). Tekstregels met resp. 
perziken, tempeldak, bergen, 
huis, kersenbloesem. 
i i  i i  'og . Chinees Nieuw
jaar**, jaar van de tijger. 
50, 80 yen. Verschillende 
'speelgoedtijgers'. 

JORDANIË 
85'o9. Bezoek paus Bene
dictus XVI. 
200, 300, 40Q, 500 fils. Resp. 
paus en koning Abdullah 
II, paus, paus en koning 
schudden handen, kerk; 
handenschudden en kerk 
met wandelweg. 

2009. Troonsbestijging ko
ning Abdullah II (1962), tien 
jaar geleden. 
100,150, 200, 250, 300, 350, 
400, 450, 500, i.ooo fils. 
Portret koning. 

KAZACHSTAN 
i ia 'og. Flora en fauna. 
Tweemaal 1801. Mellivora 
capensis (honingdas), Cra
taegus ambigua (Russische 
meidoorn). 

KIRGIZIË 
209'o8. Geschiedenis van 
de Kirgizische luchtvaart. 
Velletje met zevenmaal 20. s. 
(met sierveld). Antonov AN

28, Jakovlev JAK40, Antonov 
AN26, TupolevTU134, 
Iljoeshin IL76, Airbus A320, 
Mil MI8. Op sierveld gebou
wen op luchthaven Manas. 
3i9'og. Nationale biblio
theek, 75 jaar. 
12. s. Gebouw in hoofdstad 
Bishkek. 

KOREA NOORD 
igS 'og. Jaar van de astro
nomie. 
Velletje met tweemaal 95 w., 
velletje met tweemaal 95 w., 
velletje met tweemaal 95 w.; 
blok 95 w. Resp. zonsver
duistering en honden, obser
vatorium Chomsondae uit 
zevende eeuw; gedeelteli|ke 
zonsverduistering en hazen, 
heelal met zon en aarde; ge
deeltelijke zonsverduistering, 
portret Italiaanse natuurkun
dige en astronoom Galileo 
Galilei (15641642); zonsver
duistering en honden. De zes 
zegels zijn ook uitgegeven in 
een postzegelboekje. 

2i9'o9. Jaar van het Rode 
Kruis en de Rode Halve 
Maan. 
Velletje met 75, 95, 95 w. 
Resp. Oprichter Henri 
Dunant (18281910) en we
reldbol, bomen met tunnel, 
hulpverleners met auto's en 
schip. 

iio 'og. Volksrepubliek 
China, 60 jaar. 
Velletje met 10, 67, 67, 84 w. 
Resp. Schilderij met portret, 
Chinese kosmonauten, 
nationaal stadion in China, 
nationale theater van China. 
iSio'og. Frankeerzegels. 
10, 30 w. Resp. vlag, toorts 
op toren van nationale 
ideologie 'Juche tower' in 
Pyongyang. 
löiz 'og. Herdenking terug
keer Koreanen uit Japan 50 
jaar geleden. 
Blok 160 w. Leider Kim II 
Sung verwelkomt repatri
anten. Op rand doorlopend 
beeld met mensen en vlag
gen. 

LAOS 
2008. Olifantenfestival, 
i.ooo, 2.000, 3.000, 5.000, 
7.500, 8.500 K. (i.ooo, 2000, 
5.000 K. samenhangend 
met doorlopend beeld); blok 
20.000 K. Verschillende 
a fbee ld iB | | a | | | | u l i&n ten 
en m e n f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

LIBERIA 
28'o9. Afrikaanse maskers. 
$ 10., 25., 35., 45. , 100.. 
Maskers van resp. Korkpor, 
Landa diermasker, Borwhoo, 
Zoba, Kote. 

28'o9. Traditionele dan
sers. 
$ 30., 40., 45.. Verschil
lende dansers. 

MACAU 
20i2'og. Tien jaar samen
voeging met Volksrepubliek 
China. 
Driemaal 1.50 ptcs.; blok 
10. ptcs. Resp. Lotusbloem 
met vlaggen en duiven, 
tweemaal stadsgezichten; 
lotusbloem met doorlopend 
beeld op rand waarop oude 
gebouwen en vuurtoren. 

2oi2'o9. Tien jaar garni
zoen volksleger in Macau. 
Zesmaal 1.50 ptcs. (samen
hangend); blok 10. ptcs. 
(in vorm van wapenschild). 
Resp. verschillende afbeel
dingen van militairen; mar
cherende militairen met vlag 
en embleem, doorlopend 
beeld op rand. 

MALDIVEN 
74'og. Herdenking Eerste 
Wereldoorlog. 
Velletje met viermaal 12. Rf 
Verschillende beelden van 
slagveld. 
249'o9. Vissen. 
Viermaal 12. Rf. Cephal
opholis argus, Bpinephelus 
spilotoceps, Cephalopholis 
sexmaculata, Plectropomus 
laevis. 
299'o9. Prins Harry van 
Wales. 
Velletje met viermaal 12. Rf 
Verschillende afbeeldingen 
van prins tijdens bezoek aan 
New York resp. prins plant 
boom, prins met meisje, por
tret, prins op polopaard. 

29g'og. Star Trek. 
Velletjes met viermaal 
12. Rf; velletjes met vier
maal 12. Rf. Afbeeldingen 
uit sciencefictiontelevisie
serie en speelfilms resp. 
Scotty, Dr. McCoy, kapitein 
Kirk, Mr. Spock; beman
ning, Uhura, Mr. Spock, Dr. 
McCoy. 
2iio 'o9. Marilyn Monroe 
(19261962). 
Velletje met viermaal 16. Rf 
Verschillende zwartwit 
afbeeldingen van actrice, 
zangeres en filmster. 
2iio 'og. Walvissen, 
o.io, 12., 16., 18.Rf; 
velletje met zesmaal 12. Rf. 
Resp. Delphinapterus leucas, 
Mesoplodon hectori, Me
soplodon layardii, Beradius 
bairdii; Kogia sima, Kogia 
breviceps, Physeter cartodon, 
Tasmacetus shepherdi, 
Ziphius cavirostris.Beradius 
bairdii. 
2iio 'og. Vlinders, 
o.io, 8., 16., 20. Rf; vel
letje met viermaal 12. Rf.; 
velletje met tweemaal 15. Rf. 
Resp. Arrophaneura hector, 
Graphium doson, Papilio po
lytes, Danaus genutia; Colo
tis amata, Junonia lemomas, 
Cirrochroa thais, Tirumala 
septentrionis; Delias eucha
ris, Cepora nerissa. 

^*^ ' taiff'^ ■'■■<?: 

Dec. 20og. WWF*, witlip
dolfijn. 
Viermaal 8. Rf. Verschil
lende afbeeldingen van 
Peponocephala electra. Alle 
zegels met pandabeeldmerk 
WWF. 

MALEISIË 
24n 'og. Tuinbloemen. 
Velleqe met 5,10, 20, 30, 
40, 50 s. Resp. Nelum
bium nelumbo. Hydrangea 
macrophylla, Hippeastrum 
reticulatum, Bougainvillea, 
Ipoema indica, Hibiscus rosa 
sinensis. Velletjes zijn uitge
geven in alle veertien federale 
staten van Maleisië. De serie 
is als losse zegels eerder 
uitgegeven op 3ii2 'o7. 
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7i2'o9. Spinnen. 
30, 30, 50 s., I. RM; blok 
5. RM. Resp. Thiania 
bhamoensis, Gastera
canta arcuata, Argiope 
versicolor, Nephila maculata; 
Heterometrus longimanus 



met op rand Cyriopagopus 
schioedtei. 

MAROKKO 
j-i2-'og. Marokko in bewe
ging, haven van Tanger. 
3.25, 7.80 Dh. (samenhan
gend) Tweemaal havenkra
nen en schepen in de haven 
van Tanger met tandwielen. 

igiz'og. Bancaire instelling 
'Caisse Depot et Gestion', 
50 jaar. 
7.80 Dh. Getal 50 met jaartal
len 19592009. 

MAYOTTE 
i6ii'09. Traditionele 
muziek. 
€ 0.56. Muzikant met snaar
instrument 'Le Gaboussi'. 

MONTSERRAT 
4i2'og. Britse marinelucht
vaartdienst, 100 jaar. 
Velletje met $ 0.70, i.io, 
2.25, 2.50, 2.75, 5.. Vlieg
dekschepen resp. HMS Ark 
Royal II, HMS Furious, HMS 
Illustrious, HMS Ark Royal 
IV, HMS Invincible. 

■liÉlllL 
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=, i8i2'og. Kerst. 
 $1.10,2 .25,2 .50,2 .75; 
i~ blok $ 6.. resp. kerstbloem 
— (Euphorbia leucocephala), 
^ carnavalsoptocht, mannen 
= met maskers ter gelegenheid 
^ van St. Patrick's Dag, St. 
'^ Patrick's kerk; geboortescène 
'^ met Maria en Kind en door

^ lopend beeld op rand met de 
" Drie Koningen en Josef. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
loi i 'og. Antilliaanse lucht

vaartpioniers. 
59, i i o , 164 c. Vliegtuigen 
met resp. Waker Frederick 
Martinus lohnson {1932

2001), Norman Chester Wa

they (19252001), lose 'Pipe' 
Dormoy (19252007). 

i6ii'og. Vliegtuigen. 
55,100, 205, 395, 645, 800 c. 
Resp. Flyer (1903), DST 
Skysleeper (1935), Cessna 
170 (1948), Lockheed Con

stellation (1943), Havilland 
Comet (1949), BAC super 
VCio(i962). 
30ii'og. Feestdagen. 
50, n o , 168, 215 c. Resp. 
joodse feestdag Hanukkah, 
kerstmis, AfroAmerikaanse 
feestdag Kwanzaa, Nieuw

jaar. 

NEPAL 
Sio'og. Vlinders. Aanvul

ling melding januari 2010. 
Vel met zestienmaal 10. R. 
Idaides cloanthus cloanthus, 
Menelaides helenus helenus, 
Papilio machaon, Parnassius 
hardwickei, Parnassius ade

stis, Deoris nomius nomius, 
Polyura athamus athamus, 
Gonepteryx rfiamm nepalen

sis, Kaniska canace canace, 
Euploea mulciber mulciber, 
Heliophorus androcles, 
Pieris brassicae nepalensis, 
Papilio demoleus demoleus, 
Ixias pyrene, Aulocera padma 
padma, Danaus genutia. 

2ii'og. Govindi 'Biy

ogi'(i9292oo6). 
5. R. Portret journalist. 
gii'og. Guru Mangal Das 
(18961985). 
5. R. Portret hindoegees

telijke. 
5i2'o9. Tej Bahadur Chitra

kar (18981971). 
Tweemaal 5. R. (samen

hangend). Portret schilder, 
schilder met schilderij. 

NEVIS 
ii2'og. WWF*, Caribische 
pijlinktvis. 
Viermaal $ 2.. Verschillende 

afbeeldingen van Sepioteu
this sepioidea. Alle zegels 
met pandabeeldmerk WWF. 

NIEUWZEELAND 
6i'io. Chinees Nieuw
jaar**, jaar van de tijger. 
50 c , $ I., 1.80, 2.30. Resp. 
Chinees symbool, tijger, 
tijgerkop, parlementsgebouw 
'Bijenkorf' in Wellington met 
bij. Ook velletje met de vier 
zegels. 

m 
New Zealand i 

PAKISTAN 
io7'o9. Ahmad Nadeen 
Qasim (19162006). 
5. R. Portret van drie jaar 
geleden overleden dichter en 
schrijver. 
gg'og. 60 jaar diplomatieke 
betrekkingen met Filippij
nen. 
5. R. Vlaggen van beide 
landen. 
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PITCAIRNEILANDEN 
giz'og. Schepen van de 
Royal Navy. 
Velletje met 0.80, 0.80, 
0.80 c , $2.  , 2., 2.. Sche

pen die in de negentiende 
eeuw een bezoek hebben 
gebracht aan Pitcairn resp. 
HMS Actaeon (1826), HMS 
Juno (1855), HMS Calypso 
(i860), HMS Sutlej (1864), 
HMS Shah (1878), HMS 
Pelican (1886). 

POLYNESIË 
iii2'og. 'Legende van de 
kokospalmen'. 
igo F. Drinkend meisje en 
kokospalm. 

QATAR 
27io'o9. RasGas, opening 
gasinstallatie 'Train 6' en 

tienjarige verkoop vloeibaar 
gas. 
Velletje met driemaal i. R. 
(velletje en zegels in druppel

vorm). Druppel, wereldbol, 
wereldbol met cijfer 6. Alle 
zegels met RasGasembleem. 

i8i2'o9. Vogels. 
Zesmaal 0.50 R.; blok 5. R. 
Resp. Lanius minor, Lanius 
isabellinus, Lanius senator, 
Phylloscopus collybita, Sylvia 
hortensi, Motacilla flava; 
Cursorius cursor. 

SAO TOMÉ E PRINCIPE 
22'07. Onderzoek op Mars. 
7.000, 9.000,10.000, 
14.000 Db. Resp. tweemaal 
ruimtesonde Odyssey, twee
maal ruimte en landings
vaartuig Rover. 
22'o7.100 jaar scouting: 
paddestoelen en dieren, I. 
Tien velletjes met elk 7.000, 
9.000,10.000,14.000 Db. 
Resp. (i) Pleurotus salignus 
(paddestoel) en Catathe
lasma sp. (vlinder), Lactarius 
torminosus en Tricholoma 
portentosum (paddestoe
len), Pleurotus ostreatus 
en Lactarius necator 
(paddestoelen), Pleurotus 
eryngii en Tricholomopsis 
rutilans (paddestoelen); (2) 
Pseudocreabotra wahlbergi 
(vlinder), Spodoptera exigua 
(vlinder), Cnemidophorus 
lemniscatus (hagedis), Asilus 
crabroniformis (roofvlieg); 
(3: vissen) Osphronemus 
sp. en Chaetodon lineolatus, 
Gymnarchus niloticus en Po
lyodon spathula, Dunkleos
teus en Climatius, Latimeria 
Chalumpae en Chlorostigma 
sp.; (4) Hyla sp. (kikker) en 
Euclidia glyphica (vlinder), 
Aegotheles cristatus (vogel), 
Leiothrix lutea (vogel), 
spinnen; (5: dinosaurussen) 
Velociraptor en Protoce
ratops, Deinonychus en Sino
sauropteryx, Oviraptor en 
Beipaiosaurus, Oviraptor; (6: 
slangen) Dendroaspis viridis, 
slang met eiren, Natrix na
trix, Najas p.; (7: vogels) Tro
gon aurantiiventris, Trogon 
collaris, Ramphocelus carbo, 
Phoenicercus carniflex; (8: 
vogels) Tangara sp., Aglaius 
sp, Knipolegus lophotes, Po
lytelis sp.; (9) viermaal Canis 
lupus (wolf), (10) viermaal 
Ursus sp. (beer). Alle velletjes 
met beeldmerk scouting. 
Tien blokken 40.000 Db. 
Resp. (i: paddestoelen) Ento
loma sinuatum en Calocybe 
gambosa; (2) Synchiropus 
splendidus (vis); (3) Carcha
rodontosaurus (dinosaurus); 
(4) Gerrhonotus multicari
natus (alligatorhagedis); (5) 
Python regius (slang); (6) 
Cyanocitta cristata (vogel); 
{7) Fringilla sp. (vogel); (8) 
Euphonia imitans (vogel); 

(g) Canis lupus (wolf); (10) 
Ursus maritimus (ijsbeer). 
Alle blokken met beeldmerk 
scouting. 

5ii'o7. Historische loco
motieven. 
Velletje met zesmaal 
7.000 Db.; zes blokken 
7.000 Db. Locomotieven 
resp. Trevithick, Mare 
Leguin, Blenkinsop, Puffing 
Billy, Rocket, Liverpool; 
zelfde afbeeldingen. 
5ii'07. Wereldkampioen
schap rugby in Frankrijk. 
Velletje met zesmaal 
7.000 Db. Spelers en spel
momenten met resp. Jonny 
Wilkinson (Engeland), Felipe 
Contepomi (Argentinië), 
Chris Paterson (Schotland), 
Percey Montgomery (Zuid
Afrika), JeanBaptiste Elis
salde (Frankrijk), Nick Evans 
(NieuwZeeland). 

5ii'o7. Duiken en zeedie
ren. 
Velletje met zesmaal 
7.000 Db.; blok 40.000 Db. 
Duikers met resp. Monta
strea cavernosa (koraal), 
Pisaster ochraseus (zeester), 
Gymnothoraxjavanicus (vis), 
Carassius auratus auratus 
(vis), Lepidochelys olivacea 
(schildpad); Pomacanthus 
arcuatus (vis). 
5n'07. Vervoermiddelen, 
Rode Kruis. 
Velletje met zesmaal 
7.000 Db.; blok40.000 Db. 
Resp. vliegtuig, reddings
voertuig, brandweerwagen, 
schip, helicopter, motor. Alle 
zegels met Rode Kruisvlag. 
Ook blokken van de zes 
zegels van 7.000 Db. 
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5ii'07. Extreme sporten. 
Velletje met zesmaal 
7.000 Db.; blok 40.000 
Db. Resp. skateboarden, 
motorrijden, klimmen, del
tavliegen, brandingsurfen, 
paraglijden, truckracen. 

SAUDIE ARABIÉ 
24io'og. Al Qods (Jeru
zalem), hoofdstad van de 
Arabische cultuur. 
2 R. Beeldmerk gelegenheid. 

SIERRA LEONE 
207'Q9. Internationaal jaar 
van de astronomie, eerste 
mens op de maan 40 jaar 
geleden. 
Velletje met zesmaal 



2,500 Le. Ruimtecapsule 
Apollo II in de ruimte, astro
naut Neil Armstrong (1930), 
gedenkplaat, comman
domodule, maanmodule, 
bemanning: Neil Armstrong, 
Buzz Aldrin (1930), Michael 
Collins (1930). 
go-g-'og. Amerikaanse ken-
nelclub, honden. 
Velletje met viermaal 
3.000 Le.; velletje met 
viermaal 3.000 Le. Resp. 
viermaal Engelse springer 
spaniel, viermaal King Char
les spaniel 
jo-g-'og. Bezoek paus Bene-
dictus XVI aan Israël. 
Velletje met viermaal 
2.600 Le. Verschillende foto's 
van de paus. 
30-g-'og. Wilde dieren, 
i.ooo, 1.500, 2.000, 
3.000 Le.; velletje met vier
maal 2.000 Le. Resp. GirafFa 
camelopardalis. Pan panis-
cus, Loxodonta africana, 
zebra; Acinonyx jubatus, 
Pilocolobus, Hippopotamus 
amphibius, Panthera leo. 
30-g-'og. Orchideeën. 
I.ooo, 1.500, 2.000, 
3.000 Le.; velletje met zes
maal 1.500 Le. Resp. Penthea 
filicornis, Herschelia grami-
nifolia, Satyrium princeps, 
Herschelia charpentieriana; 
Eulophia quartiniana, An-
selia gigantea var. Azanica, 
Angraecum infundibulare, 
Disperis capensis, Bartholina 
burmanniana, Disa uniflora. 

30-g-'og. Katten. 
I.ooo, 1.500, 2.000, 
3.000 Le.; velletje met vier
maal 2.000 Le. Verschillende 
kattenrassen. 
jo-g-'og. Afrikaanse vogels. 
I.ooo, 1.500, 2.000, 
3.000 Le.; velletje met vier
maal 2.000 Le. Resp. Ceryle 
Rudis, Passer domesticus, 
Alauda arvensis, Circaetus 
pectoralis; Carduelis chloris, 
iVlacronyx aurantiigula, 
Hirundo rustica, Pterocles 
namaqua. 

30-g-'og. Paddestoelen, 
i.ooo, 1.500, 2.000, 
3.000 Le.; velletje met 
zesmaal 1.700 Le. Resp. 
Panaeolus papillonaceus, 
Lactarius deliosus, Laccaria 
amethystina, Lactarius he-
paticus; Amanita phalloides, 
Pycnoporus cinnabarinus. 
Boletus edulis, Amanita pan-
therina, Amanita muscaria, 
Coprinus micaceus. 
jo-g-'og. Ontmoeting VS-
president Obama (igSi) met 
Italiaanse premier Berlusconi 
(1936) tijdens topoverleg G8. 
Velletje met tweemaal 
8.000 Le. De twee leiders 
schudden handen. 

SINGAPORE 
8-i-'io. Chinees Nieuw
jaar**, jaar van de tijger, 
ist Local; velletje met $ 5.-, 
10,-. Verschillende afbeeldin
gen van tijger. 

SRI LANKA 
23-6-'og. Nimal S. De Silva 
(1944), voorzitter Wereldge
zondheidsraad. 
5.- R. Portret Sri Lankaanse 
minister van gezondheid en 
voeding met man, vrouw en 
kinderen. 
23-6-'og. Polunnaruwa-
tijdperk (ge -14e eeuw). 
5.-, 10.-, 15.-, 25.-, 30.-, 40.-. 
Resp. graftombe en munten, 
tempel en heilige tempel-
voorwerpen, waterbassin en 
irrigatiesysteem met stand
beeld, paleis van koning 
Parakramabahu, ziekenhuis 
en medische instrumenten, 
Hindoe-sculpturen. 

25-7-'og. Mahamood Ha-
sarath. 
5.- R. Portret politica. 
30-7-'og. Hameed Al 
Hussenie-hogeschool. 
5.- R. Universiteitsgebouwen 
in Colombo. 
3i-7-'og. Kelaniya-universi-
teit, 50 jaar. 
5.- R. Universiteitsgebouwen 
en studenten. 
io-8-'og. Rev. Dr. Oswald 
Gomis (ig32). 
15.- R. Portret oud-aartsbis-
schop van Colombo en thans 
hoofd van universiteit. 
25-8-'o9. Douane. 
15.- R. Schepen, handen met 
toetsenbord, wereldbol, os-
senkar en embleem. 

4-g-'og. Sree Narayan Guru-
dev (1855-1928). 
5.- R. Portret Indiase hindoe
heilige. 
25-g-'og. Sivali Central
hogeschool. 
15.- R. Gebouw in Ratnapura 
en embleem. 
g-io-'og. Wereldpostdag 
20og. 
15.- R. Wereldbol m heelal. 
10-10-09. Leger bestaat 60 
jaar, diamanten jubileum. 
15.- R. Militairen met 
vlaggen, tanks, diamant, 
landkaart en embleem. 

5-ii-'og. Bestrijding honds
dolheid. 
15.- R. Hond. 
8-ii-'og. Kerst. 
5.-, 15.- R. Resp. kerstta
fereel met duif en ster, St. 
Mary's Kathedraal m Badulla. 

g-ii-'og. Diplomatieke be
trekkingen met Cuba, 50 jaar 
15.- R. Mahonieboom in 
Horana, geplant in ig5g door 
Che Guevara, en vlaggen. 

SURINAME 
g-i2-'og. Bloemen. 
'Z', SR$ 2.-, 2.50, 3.-, 3.25, 
3.75, 5.-, 5.50, 6.50, 7.-. 
Resp. Pulsatilla vernalis, 
Chrisanthemum maximum, 
Abronia villosa, Aquilegia 
caerulea. Zinnia elegans, 
Bougainvillea glabra, Narcis
sus sp., Victoria cruziana. 
Rosa Palustris, Nyphaea. 

TADZJIKISTAN 
24-6-'og. Islamitische ge
leerde Abu Hanifa (699-767). 
4.- S. Moskee en opengesla
gen boek. 

TAIWAN 
g-2-'io. Traditionele huizen, 
II. 
NT$ 5.-, 5.-, 5.-, 12.-. Resp. 
historisch huis in Taipei, 
familiehuis in Luzhou, fami
liehuis Lin in Wufeng, villa 
Xiaoyung in Shengang. 

m 
TANZANIA 
3-g-'og. Michel Jackson 
{ig58-20og). 
Velletje met viermaal 
1.500 Sh.; velletje met vijf
maal 1.500 Sh. Afbeeldingen 
van zanger entertainer met 
microfoon op verschillende 
achtergrondkleuren. 

TRISTAN DA CUNHA 
23-ii-'og. Postverkeer op 
Tristan da Cunha. 
25, 35 p., £ i.-, 1.60. Resp. 
postaanvoer per schip, 
transport naar postkantoor, 
melend aankomst post met 

gongslagen, uitgifte op 
postkantoor. 

UGANDA 
25-6-'og. Michel Jackson 
(1958-2009). 
Twee velletjes met elk vier
maal 2.000 Sh. Verschillende 
afbeeldingen van zanger 
entertainer. 

URUGUAY 
25-ii-'og. Christelijke jonge
renorganisatie, 100 jaar. 
$ 12. Embleem organisatie. 
27-ii-'og. Dienstzegel, 
beroepen. 
$ 8. Groenteboer. 
3-i2-'og. Centrum chauf
feursopleiding, 100 jaar. 
$ 12. Gebouw met antieke 
auto, chauffeur en embleem. 

i6-i2-'og. Slag van Rio de Ia 
Plata 70 jaar geleden. 
Velletje met$ 10,12,15. Oor
logsschepen resp. HMS Ajax, 
HMNZ Achilles, HMS Exeter. 
Op rand Duitse oorlogsschip 
Graf Spee en deel landkaart. 

i8-i2-'og. Culturele radio- en 
tv-organisatie Sodre, 80 jaar. 
$ 37. Deel van viool en bal
letdanseres. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
6-8-'og. Al Qods (Jeruzalem), 
hoofdstad van de Arabische 
cultuur. 
2.- Dh. Beeldmerk gelegen
heid. 

VERENIGDE STATEN 
22-i-'io. Olympische Win
terspelen. 
44 c. Snowboarder. 

ZUID-GEORGIË EN 
ZUIDELIJKE 
SANDWICHEILANDEN 
23-i2-'og. 100 jaar postkan
toor op eiland. 
Tweemaal 65 p. (samen
hangend), tweemaal 90 p. 
(samenhangend). Resp. 
SS Cachelote, roeiboot en 

'posthut' met mannen, vis-
serijpatrouilleschip Pharos 
SG, postkantoor. 

*: Gebruikte afkortingen: 
Cites Convention 
on International Trade in 
Endangered Species of wild 
fauna and flora (overeen
komst inzake de interna
tional handel in bedreigde 
uitheemse dieren en planten) 
ICAO International Civil 
Aviation Organisation 
Unesco United Nations 
Educational Scientific and 
Cultural Organization. 
WWF World 
Wildlife Fund (World Wide 
Fund for Nature) 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): i5-2-'io tot 2-2-'ii 
Jaar van de tijger. 
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VEILIG VERKEER NIET ALTIJD VANZELFSPREKEND 

Het aardige van de 
eindejaarspost is, dat er 
weer eens enveloppen 
met postzegels op de 
mat vallen. In een enkel 
geval word je zelfs verrast 
door een aardig stempel. 
Mijn oog viel onmiddel
lijk op de envelop die van 
familie uit Ierland kwam. 
Het inkjetstempel was 
niet van de allerbeste 
kwaliteit, maar toch zeker 
de moeite van het apart 
leggen waard. In een 
land waar een groot deel 
van het sociale leven zich 
afspeelt in de pub, kan 
een waarschuwing als 
'Never, euer drink and drive' 
(=Nooit, maar dan ook 
nooit, drinken en rijden) 
geen kwaad (i). Het 
thema verkeersveiligheid 
is een mooi onderwerp 
voor een verzameling. Het 

biedt de mogelijkheid om 
de laatste ontwikkelingen 
te verwerken, maar ook 
om de geschiedenis in te 
duiken. U herinnert zich 
waarschijnlijk nog wel 
de campagne 'Glaasje op, 
laatje rijden' uit de jaren 
zestig en zeventig, waar 
Sjakie Schram nog een 
aardig hitje mee scoorde. 
Het was een leuze van 
verbluffende eenvoud: 
een vriendelijk advies, 
dat toch het nodige effect 
had. Minder subtiel was 
de tekst die in de jaren 
tachtig gebruikt werd. 
Met 'Alcohol algauw een 
misdaad' tapte de overheid 
uit een ander vaatje en 
werd doelbewust een be
roep op het geweten van 
de drinkende bestuurders 
gedaan (2). Tegenwoordig 
is er sprake van meer hu

mor bij het benaderen van 
de doelgroep. De 'Beivust 
Onbeschonken Bestuurder' 
(BOB) is inmiddels een 
begrip bij jong en oud. 

Maatregelen 
De zorg voor de verkeers
veiligheid en het voorko
men van verkeersslachtof
fers is een relatief jong 
item (3). In 1946 werd 
een vlagstempel gebruikt, 
dat getuigt van weinig 
subtiliteit: 'Rijdt en loopt 
met verstand. De dood loert 
aan den kant' (4). In 1955 
kreeg het probleem zelfs 
koninklijke aandacht: de 
eerste en enige televisie
toespraak van koningin 
Wilhelmina was gewijd 
aan de verkeersveiligheid. 
Het aantal verkeersdoden 
per jaar lag toen zo rond 
de 1.700, maar zou in 

de loop der jaren flink 
oplopen tot 3.500 midden 
jaren zeventig. Het door 
sommigen zeer verguisde 
kabinet Den Uyl nam een 
aantal succesvolle maat
regelen om de verkeers
veiligheid te verbeteren. 
Minister Westerterp van 
Verkeer en Watersaat 
maakte zich er niet popu
lair mee, maar achteraf 
kreeg hij het gelijk aan 
zijn kant. Zo kwam er 
een verplichting om 
autogordels te gebruiken 
(5, 6, 7). Voorlopig gold 
dit alleen voor degenen 
die voorin de auto zaten, 
enige jaren geleden werd 
het uitgebreid naar hen 
die achterin meerijden. 
Ook de verplichting om 
een valhelm op de brom
mer te dragen stamt uit 
de jaren zeventig en heeft 

vele levens gered gered 
(8). Onder invloed van de 
oliecrisis werd de maxi
mumsnelheid van 100 
kilometer op de snelwe
gen ingevoerd en dit had 
meteen een gunstig effect 
op de verkeersveiligheid. 

Scholieren 
De overheid kan allerlei 
maatregelen treffen om 
het verkeer in goede ba
nen te leiden en daarmee 
het aantal verkeersslacht
offers te voorkomen. 
Toch ligt er een grote 
verantwoordelijkheid bij 
de weggebruiker. Ook 
hier geldt het motto: 
'jon^ geleerd, oud gedaan' 
(9). Verkeersonderwijs 
is van groot belang en 
daarom worden op vele 
basisscholen in groep 
zeven, lessen besteed 
aan verkeersregels en 
het weggebruik. De les
senserie wordt meestal 
afgesloten door een 
verkeersexamen, waarbij 
de scholieren op de 
fiets de weg op moeten. 
Gelet wordt op simpele 
zaken als goed richting 
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aangegeven (lo) en goed 
kijken. 

Gedrag 
Sinds de jaren zeventig is 
het aantal verkeersdoden 
gestaag gedaald. In 1997 
was het aantal al meer 
dan gehalveerd en in 2008 
lag het aantal op 750 
verkeersdoden. Daarmee 
neemt het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat 
echter geen genoegen, 
want iedere dode is 
er een teveel (ii). Het 
streven is er op gericht 
het aantal verkeersdoden 
de komende jaren nog 
meer te laten dalen. Er zal 
een mentaliteitsverande
ring bij de weggebruiker 
moeten komen, wil dit 
gerealiseerd worden. Bij 
de problemen rondom 
het Zweedse automerk 
Saab (12) hoorde ik iets 
opvallends. Al jaren wordt 
gezegd dat Saab een van 
de veiligste auto's is. De 
wagens zijn robuust, 
voorzien van extra vei
ligheidsconstructies en 
beschermende techni
sche snufjes. De cijfers 

lijken de PRafdeling 
van Saab gelijk te geven: 
in verhouding blijkt het 
aantal inzittenden, dat in 
deze auto de dood vindt 
lager dan dat van andere 
automerken. Toch blijkt 
er ook iets anders aan de 
hand: de bestuurders van 
een Saab rijden anders, 
waardoor ze minder snel 
een ongeluk veroorza
ken dan bijvoorbeeld de 
bestuurders van een VW 
Golf (13). Saabrijders 
zijn ouder, hoger opge
leid en bedachtzamer dan 
de bestuurders van een 
Golf, die vaak jonger zijn 
en bovendien houden van 
pittig rijden. Het is dan 
ook waar wat er in een 
Duits frankeerstempel 
staat: 'Eigene Vorsicht bester 
Unfallschutz'' (= Voorzich
tigheid voorkomt onge
vallen het beste (14)). 

HofFelijkheid 
Het valt op hoe weinig 
sommige weggebruikers 
rekening houden met 
hun medeweggebrui
kers. Nog even door 
het rode licht rijden 

zou taboe moeten zijn, 
toch gebeurt het vaak. 
De mogelijke gevol
gen worden grappig 
verbeeld op een Russisch 
postwaardestuk, maar de 
realiteit is helaas minder 
lachwekkend (15). Met 
het steeds drukker 
wordende verkeer lijkt 
de hoffelijkheid recht
evenredig verminderd. 
Iets vanzelfsprekends als 
richting aangeven wordt 
vaak vergeten. Inhalen 
gebeurt zonder dat aan 
te geven (16) of in de 
zijspiegel te kijken (17). 
Bumper kleven is een van 
de grote ergernissen van 
het hedendaagse verkeer 
(18). Stoppen voor het 
zebrapad lijkt niet meer 
van deze tijd en dan heb 
ik het niet alleen over de 
automobilist die maar 
doorraast of inhaalt 
op het zebrapad (19). 
Voetgangers in de grote 
steden worden ook door 
fietsers van hun sokken 
gereden en krijgen een 
verwensing toegeworpen 
als ze toch proberen ge
bruik te maken van hun 

recht om ongehinderd 
over te steken. 

Licht 
De technische staat van 
het voertuig speelt ook 
een belangrijke rol bij de 
verkeersveiligheid. In de 
eerste plaats geldt: Zien 
en gezien worden. Daar
om moet de verlichting 
goed zijn, bijvoorbeeld op 
de fiets, maar ook aan de 
auto. De lampen moeten 
daarbij zodanig zijn afge
steld, dat ze tegenliggers 
niet verblinden en groot 
licht moet vermeden 
worden (20). Het juiste 
profiel van de banden ver
groot de grip op de weg 
en voorkomt slippen (21) 

Leed 
Kinderen zijn de meest 
kwetsbare weggebruikers 
(22). Het is daarom on
begrijpelijk, dat sommige 
autorijders en bromfiet
sers zo hard door woon
wijken scheuren. Natuur
lijk moeten ook kinderen 
de gevaren van het verkeer 
leren en ernaar hande
len, maar gezien hun 

leeftijd kunnen we ze niet 
verwijten, dat ze opgaan 
in hun spel of gevaar nog 
niet zien (23, 24). Meestal 
gaat het gelukkig goed, 
maar wie de dood van 
een kind op zijn geweten 
heeft, veroorzaakt niet 
alleen onnoemelijk veel 
leed bij de familie van het 
slachtoffer, maar vaak 
ook bij zichzelf Helaas is 
het dan te laat. 

Indruicwekkend 
Laat ik deze aflevering van 
Thematisch Panorama 
echter niet al te somber 
eindigen. Per slot van 
rekening is het verkeer 
de afgelopen dertig jaar 
veiliger geworden. Het 
aantal verkeersdoden is 
drastisch gedaald, maar 
als we er rekening mee 
houden dat er tegenwoor
dig aanzienlijk meer weg
gebruikers zijn, is deze 
prestatie nog indruk
wekkender. Zaak is om 
hetgeen bereikt is vast te 
houden en te verbeteren. 
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SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMERJ 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: NURFUR ABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 

www.motiefonline.nl Motief-
postzegels met afbeelding. Pzh. 
lansen. Telefoon 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraati3, 6135 CS, 
Sittard. Telefoon 046-4512751. 
E-mail rohert-wilctorOJhome.nl 

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

DDR 25%, Bund, Beriin, 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, 
Kirkevaenget3i7, 83ioTranb-
jerg, Denmark. 
vyww.LBP-stamps.dk 

Republiek Indonesië voor al uw 
manco's, postfris en nieuwtjes. 
Beperkte voorraad gestempeld/ 
FDC's/vellen en A-nrs. Info en 
prijslijsten: mennosnoek(ji)het-
net.nl Telefoon 06-14511744 of 
0228-318267. Per post: M.Snoek, 
Verlaat 27,1601JW Enkhuizen. 

VE-CEPT+voor meelopers t/m 
+ 2000 30% Michel gestempeld 
en postfris. Stuur mancolijst naar 
G. Borst, Want 19,1276 HC 
Huizen of 
g.borst7(g)kpnplanet.nl 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdheden. 

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

Il̂ l 
i j p a ^ 

Post/cgcis 
VerzamelaarsMarkt.n 1 
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www. VerzamelaarsMarkt.nl 

Verzamelaar stopt en verkoopt 
alles. Ned. en O.G. België, Vati-
caan, Israël, Zwitserland en kin-
derbedankkaarten. Stuur mij een 
mail of briefje met uw manco's. 
H. Loef, Meentzoom 37,1261 XA, 
Blaricum of h.loeffacasema.nl 

Oude catalogi, Yvert-Michel, 
grote partij kantoorpost. 
G.I. v. Soest. Telefoon 030-
6371815. 

GEVRAAGD 

Grote collecties en partijen van 
de gehele wereld. Contante beta
ling. D. van der Toorn. 
Telefoon 070-3388427 of 
06-51118436. Bezoek aan huis. 
Geen object te groot. 

Goede collecties en verzamelin
gen tegen contante hoge prijzen. 
M.E.v.Bakel. 
Telefoon 06-24480382. 

Dringend te koop gevraagd post
zegelverzamelingen en munten. 
Bezoek aan huis mogelijk. 
Bredenhof 
Telefoon 010-4826725. 

Fil-i-safe patent albums en/of 
losse bladen. H. Meijer, 
Stoomdijk lo, 7245 PN Laren 
(G). Telefoon 0573-401804. 

Zoek sluit- en reclamezegels 
met spoorwegmotieven m.n. 
"De Verbinding". R. Munniks. 
Telefoon 0595-442528. 

Postz.ver. "De Zegelaars", Die-
men zoekt i.v.m. overlijden voor 
haar beurs een semi-handelaar 
met gevar. aanbod. L. Versenut. 
Telefoon 020-6942002. 

Zegels (gebr.) met reclame
aanhangsels Denemarken/Italië/ 
België e.a. en velrandreclame 
(Frankrijk) aanb. 
P.A. van Diemen, Ouddiemerlaan 
73, i i i i GV Diemen. 
Telefoon 020-6995314. 

DIVERSiN 

Studiegroep Britannia, de ver
eniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 070-3860232, 
7ipwww.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 Vati-
caan. Bekijk de veiling en wordt 
hd via 06-51140411, 070-3460328 
ofvyyyw.fïlitalia.nl 

De Filatelistenvereniging Zui
delijk Afrika bestaat reeds ruim 
20 jaar. Maak eens kennis met 
ons, 5 bijeenkomsten in Tiel, 5 
veilingen, eigen blad, rondzend-
en nieuwtjesdienst. Contributie 
20,- euro. Inl. A.A. de Hilster. 
Telefoon 0344-661897. 
E-mail tonflor(a)Dla 

Contactgroep Frankrijk Verza
melaars (CFV), brieven en post
zegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilin
gen, rondz., 4 bijeenkomsten p.j. 
in De Bilt. Contr. 19 euro. 
Info: Pietjan Zwaag. 
Telefoon 020-6277894. 
E-mail: p.zwaag(g)hccnet.nl 

Zaterdag i mei Nunspeet Grote 
Verzamelaarsbeurs sporthal "de 
Brake", Oosteinderweg 19 van 
10.00 tot 16.00 uur. 
Inl. telefoon 0341-256163. 

Voor kunst en religie kiest u 
natuurlijk voor Gabriel! Voor 
€ 23 jaarlijks 4 bijeenkomsten 
in Nijkerk en 6x een informatief 
verenigingsblad. Info mevr. A. 
Meeuwenoord, telefoon 030-
6918335 ofviavyvyw.gahrielfila.nl 

Postzegel- en Poststukkenbeurs 
zaterdag 13 maart van 10.00 
-16.00 uur in "De Koepel", 
Kapittelweg 399a te Hilversum. 
Filatelisten Vereniging Hilversum 
& Omstreken. S.J. Nieuwendijk, 
telefoon 035-5386170. 

Contact schept Kracht (CsK), 
vereniging voor verzamelaars en 
inzenders, verzorgt sinds 1926 
rondzendingen per land of regio. 
Lage contributie en provisie. 
Info: Zeeuws-Vlaanderen 7, 8302 
PD Emmeloord; www.csk.nu 

Zat. 20 november Postzegelbeurs 
Emmeloord van 10.00 -16.00 
uur, locatie ROC Friese Poort, 
Espelerlaan 74 Emmeloord. 
Inl. 0527-615628. 

http://www.motiefonline.nl
http://wwvy.stamps-dns.com
http://vyww.LBP-stamps.dk
http://net.nl
mailto:info@deruiterbv.nl
http://VerzamelaarsMarkt.nl
http://7ipwww.sgbritannia.nl
http://ofviavyvyw.gahrielfila.nl
http://www.csk.nu
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BINNENKORT VERWACHTE KILOWAAR: 
AUSTRAUË, BELGIË, U.S.A., 

FRANKRIJK, JAPAN, FINLAND. 

DUITSLAND 

\ AANBIEDINGEN VAN DE MAAND 
1 I kg. MISSIE ^ ^ ^ / ^ . '-^^ " M 

,NU 1 9 , ^ 
IETS OUDER v̂- „ GROOT 
NU 20^°° ^^^ ..... OO 50 

JAPAN f DUITSLAND ^' 
IETS OUDER \ - „ GROOT ^Ê0Ê'^ 

)G STEEDSDRINGEND OI^OEK* WIJ ZIJN NOG STEEDS DRINGEND OP ZOEK 
NAAR ORIGINELE VERZAMELINGEN EN NALATENSCHAPPEN, 

HEEFT U IETS, BEL ONS. 
WIJ ZIJN AANWEZIG OP DE BEURS IN RODEN OP 

20 FEBRUARI, BEZOEK ONS DAAR EENS. 
MOETEN WIJ IETS VOOR U MEEBRENGEN, BEL ONS. 

IMiiGta nö p|Ä§lil 
PRUZEN PER STUK NORMAAL lx 3 lOx 

L4/8 16 BLZ WIT 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 48 BLZ WIT 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 
WrrTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
L5 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 

iE[i;!a§iffi(2)[Ma\)^^ 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75 

IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 60,00 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 19,00 

IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 65,00 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORAAAAL 165,00 NU 140,00 

LAND OMSCHRUVING 100 ar 250 ar 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 

ENGELAND 
ENG GEBIEDEN 
FARÖER 
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 & M A N GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 
LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
THAILAND 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
MET CA 25% EUROWAARDEN 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 

9,50 
15,00 
21,50 
9,00 

12,50 
11,00 

22,50 
50,00 
10,00 
14,00 
17,50 
14,00 
15,00 
17,50 
14,50 
12,50 
35,00 
15,00 
8,50 
9,50 

13,50 
22,50 
13,50 
12,50 
15,00 
11,00 
12,50 
32,50 
10,00 
15,00 
19,00 

22,50 
35,00 
50,00 
21,50 

29,50 
25,00 
55,00 

23,50 
34,00 
40,00 
32,50 
35,00 
42,50 
33,50 
29,50 

36,00 
19,50 
22,50 
32,50 

32,50 
30,00 
35,00 
25,00 
29,50 
79,00 
23,50 
35,00 
42,00 

mm 
500 gr 
42,50 

39,50 

55,00 
49,00 

45,00 
68,00 

62,50 

49,00 
55,00 

45,00 

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


iRietdiik Meer dan 90jaa 
in dienst van de 

Filatelie. 
19192010 

Veiling 394 op 26, 27 en 28 april 2010 
««*«««•■■■•■! 
 .  ,v ; , , , , , , 

Tevens in deze bijzondere veiling: De collectie: "W. Stomp". 
De grootste particuliere collectie brieven en omslagen van de Napoleontische Nederlanden ooit in Nederland geveild. 
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Noteert u alvast de veilingdata 
in uw agenda: 

Maandag 26 april 2010 
Dinsdag 27 april 2010 
Woensdag 28 april 2010 

Kijkgelegenheid 2 weken voorafgaand. 
De veilingcatalogus verschijnt begin april 2010 

Inleveren voor deze veiling is uiterlijli mogelijlc tot medio maart 201( 

^ 

"«»'ooruwvet**'̂ ' 

Rietdijk B.V. 
Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031(0)70364 79 57 
Fax:+031[0]70363 28 93 
info@rietdijkveilingen.nl 
www.rietdijkveilingen.nl 

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



