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De Nederlandsche Postzegelveiling 
internationaal het best georiënteerd 

Grootste veiling van prentbriefkaarten ooit bij ons geveild' 
700.000 ex. diverse plaatsen/provincies/landen/thema's 

SifinfRI 

Vele honderden collecties, partijen en lots in dozen w.o. 
Hong Kong, grootste collectie ooit in Nederland geveild, inzet €35.000,= 

Wereld Fiscaalzegels, grootste collectie ooit in Nederland geveild, inzet €5.000,= 
Suriname posthistorie, grootste collectie ooit in de Wereld geveild, inzet €25.000,= 

Nederland Internering 1/2 in complete vellen postfris, taxatie €17.500,= 
Nederland oude collectie in 185 albums/boeken, inzet €25.000,= 

Veiling 

25 1 

1 ^ ^ ^ 

EERSTE ZITTING 
PRENTBRIEFKAARTEN 
WERELD DOZEN 

DONDERDAG 25 MAART 19.00 UUR 

26 MAART 19.00 UUR TWEEDE ZITTING VRIJDAG 
BUITENLAND LOSSE KAVELS 
BUITENLAND COLLECTIES EN STOCKS A/Z 

DERDE ZITTING ZATERDAG 27 MAART 11.00 UUR 
NEDERLAND EN OVERZEE LOSSE KAVELS 
NEDERLAND EN OVERZEE POSTHISTORIE 
NEDERLAND EN OVERZEE COLLECTIES/ STOCKS/ DOZEN 

kijkdagen 
21 t/m 27 maart nr 5 

post fl IS 
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pentekening 1 e emissie 
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VEILING EN KIJKDAGEN TEN KANTORE 
LEEUWENVELDSEWEG 14, WEESP 

gedrukte versie catalogus te verkrijgen na overmaking van €20,= op 461000 

Voorj aars veiling 
Te Bezichtigen Op Internet 

www.nnv.nl 

l m 

http://www.nnv.nl


DUTCH S T A M P 2 0 0 0 

Frankrijk & 
Franse Koloniën 

•iifm 
Wert 17Ae, 80 et 

karmijn rood 'Arts et 
Metiers', gekeurd 

Calves. Cat. € 2.250 

YvertlS, 1 Fr karmijn-
rood, luxe gebruikt. 

Cat. € 4.000 

Yvert 24, 80 et 
rozerood, gekeurd 

Hofinger. 
Cat. € 2.500 

Yvert 43Aa, 10 et 
bisterbruin. Report I, 

positie 9. 
Cat. € 1.750 

Speciaal-veiling 
van exclusieve stukken en rariteiten. 

24 april 2010 

K' 
Yvert 6 in paar, 1 Fr karmijnrood. 

Cat. € 2.650 

De veilingcatalogus is begin april 2010 
beschikbaar zowel als catalogus als op 

www.dutchstamp.nl 
Vraag nu reeds uw exemplaar aan! 

Yvert 58c, 10 et bruin op roze, verticaal tête 
bêche, certificaat Diena en Caffaz. Cat. € 6.000 

Maanderpoort 11 te Ede. 
Tel. 0318 -610334 
E-mail 
postzegels@dutchstamp.nl 
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http://www.dutchstamp.nl
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VAN! 
POSTZEGE 
Fiuiieiie sifuu fSSo 

J.L (Jan) van Dieten jr. 
De stamvader van Nederlands oudste postzegelveiling. 

Vestigde een postzegelhandel in 1886, 
organiseerde de eerste postzegelveiling in 1892. 

Vanaf 2010 niet 3 maar 5 postzegelveilingen per jaar! 
(bestaande relaties krijgen een vooraankondiging). 

Van Dieten Postzegelveilingen houdt op 19 april 2010 

VEILING 617 

EEN EXTRA DIGITALE VEILING 

Deze eerste digitale veiling bestaat uit ca. 1.250 kavels van uitsluitend losse nunnmers 
en poststukken, hoofdzakelijk van Nederland en Overzeese Rijksdelen. 

Hiervan wordt geen papieren catalogus gemaakt. 
• 

U vindt vanaf 20 maart alle details op www.vandieten.nl 
Kijkdagen op onze kantoren in Capelle aan den IJssel en in Enschede. 

• 
U kunt bieden per e-mail, telefoon (schriftelijk bevestigen), fax en door het insturen van uw 

biedbriefje (te downloaden vanaf de website) 

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

VEILING 618 

vindt plaats op 7-8 juni 2010 

Hiervoor hebben diverse inzenders ons al bijzondere en waardevolle collecties toevertrouwd. 
U kunt uw gewaardeerde inzendingen nog tot medio april op een van onze 

kantoren ter veiling aanbieden. 

http://www.vandieten.nl
http://www.vandieten.nl


ETEN 
REILINGEN 

Vcilifiäen Muü fSß^ 

mè 
a Serie Wintermorgen -'.' 'r^j 

2C_ 

Uit veiling 618 van 7-8 juni 2010 

Gun uzelf een vertrouwd Nederlands veilinghuis nnet internationale allure! 
Sedert 1892 zijn u al ruinn 75.000 Tevreden inzenders voorgegaan. 

(^êe/i c/L j'er/CMc'/i... lo 4(^t 'l /id in/'j l/a/iy I)/eéc/tf 

lifsda lddil±i>!Jii|g 

Van Dieten Postzegelveillngen B.V. 

Kantoor Enschede: 
Hengelosestraat 76-78 • 7514 AJ Enschede 

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 

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


GROTE ALGEMENE VERZAMELBEURZEN 
MET RUIM AANBOD FILATELIE ! ! 

Meer dan 200 m tafel / open 09.30 -16.00 uur 

EMMEN DRACHTEN 
za 13 maart za 17 april 

Hotel Eden ( Giraf) Fries Congrescenter 
V. Schaikweg 55, 7811 HN Oprijlaan 3, 9205 BZ 

( bij Parkeren Oost) ( nabij A7, afrit 29 ) 

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

Maandelijkse zaalveiling van: » postzegels - post(waarde)stukken - fdc's - munten -
ansichtkaarten - alle andere verzamelingen 

\ ) ( ^ ^ W o ( ä © W ® ( 2 ) ( ? @ f t ( ? ( o ] ( o ) f t o Ö D 0 

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

.s. Tel. 038 - 4211045 daags 08.30 tot 16.00 uur 

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

GROENLAND-IJSLAND-FINLAND-ÄLAND 
POSTFRIS-GEBRUIKT-POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 

BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, ^ ^ 1 
6950 AA Dieren ^ S ^ ^ 
Tel: 0313-419041 
Fax: 0313-413295 
e-mail p7.hr0nh@bart.nl 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) België = 

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

e 1,10 per 
€ 0,30 per 
€ 0.08 per 
€ 0,06 per 
€ 0,60 per 
€0,35 per 
e 0,35 per 
€ 0,20 per 
€ 0,50 per 
€ 0,40 per 
€ 4,50 per 
€ 0,40 per 
€ 0.80 per 

100 BFR (vanaf 1960). 
1 CAD. 
1 DKK. 
1 FF. 
1 GBP. 
1 CBR 
1 .SFR (vanaf 1996). 
1 HFL (vanaf 1977). 
1 EURO (vanaf 2002). 
1 USD. 

100 ZWKR. 
1 SFR. 
1 EURO. 

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

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

De aanhiediii)' van de maand is een schitterende partij kilowaar van 
Duitsland. Hierin treft u o.a. materiaal van de laatste jaren aan voor 
een zeer vriendelijke prijs. 
Ook onze Leuchtturm slockboeken liggen weer voor een zacht prijsje 
op u te wachten. 
Postzegels van zowel binnen als buiten Europa maar ook op thema 
zijn bij ons op stock in postfris of gestempelde uilvoering, net zoals 
de ruime sortering catalogi voor landen en motieven. 
Kijk ook eens op onze website en webshop: www.seertzenphilatelie.nl 
Hier treft u ook de beursagenda met alle locaties waar wij u tot dienst 
kunnen zijn. Elektronisch belalen is bij ons mogelijk. 

Geertzen Philatelie 
Prins Bernhardstraat 11 
3466 LR WAARDER (nl) 
Tel: 00 31 348 501582 Mobiel: 00 31 653447302 
Fax: 00 31 348 434602 e-mail: eeertzetuphiladiwxs.nl 
Lid van IFSDA en NVPH. 

NEDERLAND postfris: 
NVPH 1735c (Geboortezegelinoffsetdruk) € 5,00 
Idem in maller HB1735C € 195,00 
NVPH 1756c (Huwelijkszegel in offsetdruk) € 17,00 
Idem in mailer HB1756C € 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 & Falkland (buitenland uitsluitend postfris). 

i 
Postzegelhandel 

Boomstamps 

Grote Markt 1 - 8011 LV Zwolle 
tel. 038 - 4213838 (fax 4226330) 
ING-bank 3931929 
E-mail: boomstamps(aJhome.nl 
Winkel geopend: dinsdag t/m zaterdag 
10.00-12.30 en 13.30-17.00 uur. 

UW postzegelhandel op internet 
• postzegels 

^^\- • albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
• verpakkingsmateriaal 
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NIEUWE MICHEL CATALOGI 
AUSTRALIË/OCEANIË/ANTARCTICA 2010 (Overzee band 7) 79, -
OOSTENRIJK SPECIAAL 2010, met Ganzsachen, in kleur 5 2 , -
ZWITSERLAND-LIECHTENSTEIN SPECIAL 2010, met Ganzs., in kleur 5 2 , -
EUROMUNTEN 2010, in kleur 6,90 
MUNTEN CATALOGUS DUITSLAND 2010, in kleur 19,80 

16 april zullen verschijnen: 
DUITSLAND SPECIAL-1 2010 in kleur (tot april 1945) 
DUITSLAND SPECIAL-2 2010 in kleur (vanaf mei 1945) 

72,-
72,-

auf der heide 
www aufderheide nl e-mail aufderheide@hetnet nl 

Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist, tel 030-6924800 
fax 030-6933011, ING bank nr 1700 

• Compleet overzicht Davo 
en Importa albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 

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

• Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

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

http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:p7.hr0nh@bart.nl
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
http://www.seertzenphilatelie.nl


laargang 88 maart 2010 nr 990 

Filatelie (inclusief de KNBF pagina s 
en De Posthoorn) wordt uitgegeven door 
de Stichting Nederiandsch Maandblad uoor 
Philatelie in Den Haag 

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

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

0297 213090 
Email redactie@de_platelie nl 
Website www d^latelie nl 

Advertentieverkoop 
Bureau de Troye 
Pneelvogelweg 5 1349 CG Almere 
Jeanine de Troye 
Telefoon 036 53 84 528 
Telefax 036 5384880 
m/o@bureaiidetroye nl 

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

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

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

'Hoe word ik abonnee' ' 
Er zijn twee abonnementsmethoden 
1 een collectief abonnement 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij Filatelie is aangesloten het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit 
van uw verenigingscontributie 
2 een mdividueel abonnement 
hiervoor kunt u zich m u v België 
aanmelden bij Abonnementenland 
in Uitgeest (zie Abonnementen ) 
voor €28 75 (Nederland) €47,05 
(buitenland standaard) of €71,25 
(buitenland priority) Een individueel 
abonnement gaat per de eerste van 
een willekeurige maand in het loopt 
minimaal een jaar (11 nummers) 
Abonnementsbeeindiging 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 lopen de jaor^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 
O 2010 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer 
32 000 exemplaren 

ISSN nummer 0166 3437 

Inhoud Filatelie 
Uit de wereld van de filatelie 

Verza meigebied Nederland 

Verzameigebied België 

De Posthoorn 

Maximafilie 

Nieuw op het postkantoor 

Bondspagina s 

Po s twaarde stukken 

Postzegelboekjes 

Memelgebied 

Russische desinfectie 

Nicolaas II 

Jevgeni Chaldej 

Antverpia 2010 

Georgië 

Rusland Polen 

Luchtpost 

Oekraïne 

Tandjes van de macht 

Vervalsingen herkennen 

Filatelistische evenementen 8c stempels 

Wij lazen voor u 

Nieuwe Uitgiften 

Thematisch Panorama 

Kleine annonces 

162/163 

164 

165 

i66;i67;i68;i6g 

170 

171 

172/173 

174/175 

176/177 

i jS / i / g / iSo / iS i 

182/183/184 

186/187/188/189 

192/193/194/195/196 

197 

198/199 

200/201/202/203/204 

205 

206/207/208/209 

210/211/212/213 

214/215 

216/217 

218/219/220 

222/223/224/225/226/227/228/229/230/231 

232/233 

234 

Memelgebied 
108 

Van Duitsland, 
Memel, 

Memelgebied, 
Klaipeda tot 

Litouwen 

Nicolaas II 
186 

De laatste tsaar 
van Rusland leek 

onwankelbaar, 
voordat hij zijn 

troon verloor 

SgxD(2>ï310e!>S£)02ü3ö 

* f l^^ f ® 

gi^yil^^ggrgggin^ 
Zoals het een special betaamt, is dit ex
tra dikke maartnummer voor een groot 
deel gewijd aan het jaar-thema Rusland 
Veel bekende en onbekende auteurs 
hebben na grondig filatelistisch onder 
zoek hun bevindingen aan dit papier 
toevertrouwd, waarvoor hartelijk dank 
De vele gezichten van Rusland vinden 
zo hun weerslag op de postwaardestuk 
ken in de omgeving Veel leesplezier' 

A^jjgrjgn^gjin^g^^^^ 

Filateue 
ÏOIO 02 

Mi 1 

Jevgeni Chaldej 
130 
Over de beroemde 

geworden 
oorlogsfoto's op 

postzegels van 
Jevgeni Chaldej 

(1917-1997) 

RUSLAND-SPECIAL 

Ackermann 
Antverpia 2010 
Apeldoornse De pzh 
Auf der Heide 
Bijlvander Postzegelwmkel 
Boeier De Fil 
Boomstamps Pzh 
Bredenhof postz imp 
Brinkman Bert Fil 
Cormphila 
Crimpen Postzegelhandel 
Dieten V Pzv 
Dutch Stamp 2000 
Filagent Nederland 

156 Filanumis 
157 Geertzen Phil 
185 HerscheitRon pzh 
150 Hertogpost 2010 
234 Hoekstra WM 
160 Hollands Glorie pz+mh 
150 HulsJBA 
235 Hunter Safes 
160 Kienhorst 
igo Lodewijk pzh 
152 LokvenVan Fil 
148 Meinhardt PW 
147 Nederlandse De pzv 
221 Nijsde Wim pzh 

158 
150 
150 
235 

156 
213 
159 
160 
156 
235 
213 
146 
.85 

Postbeeld 
Poststempel Het 
PPC 
Rietdijk pzv 
Ruiter De pzli 
Rynmond Postzegelveiliing 
Safe 
Smits Philately 
Vergossen Ruud Fil 
Verzamelend Nederland Stichting 
Voorstraat de Veilinghuis 
WB Evenementen 
Zeist pzh 

185 
150 

236 

234 
161 
185 

150 
156 
150 
150 
158 

c=S 

0 1 

^ 
^ 

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

Het maandblad Filatelie is Qgiciai Partner van de AIJP (Association Internationale des Journahstes Philateliques) en lid 
van de ASCAT (de internationale orgamsane van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschriften) 
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postzegelhandel 

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

2. betere losse waardes van de wereld en rariteiten 

3. complete stocks en voorraden 

4. FDC's, jaargangen, vellen en blokken 

Momenteel 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, 
Zu ld-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 

Postzeqelhandel CRIMPEN B.V. 

mailto:pzhcrimpen@xs4all.nl


Uw postzegelverzameling in goede handen! 

Aankoop frankeergeldige zegels (onder nominaal) 
aanltoop voor 
€ periode 

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

10 Fr. 
lOOPtas 
1 AUD 

100 BEF 
1 CAD 
1 CNY 

10CZK 
10DKK 

1 GBP 
10FIM 
10 FFR 

1 GBP 
10 HKD 
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 

€0 ,35 
€0 ,12 
€0 ,18 

€1 ,10 
€0 ,24 
€0 ,03 
geen aankoop 
€0 ,15 
€0 ,88 
geen aankoop 
€0 ,62 
€0 ,55 
€0 ,67 
geen aankoop 
€0 ,35 
€0 ,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 
€0 ,14 
€0 ,40 
geen aankoop 
€0 ,12 
geen aankoop 
geen aankoop 
€0 ,21 
€0 ,21 
€0 ,80 
€0 ,42 
geen aankoop 
€0 ,42 
€0 ,40 

I 
aankoop in 
€ periode 

0,25 
0,23 

0,45 
0,50 

0,50 

0,82 

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

Langegracht 42c f 3601 AJ Maarssen ? e-mail: pzhcrimpen@xs4all.nl 

mailto:pzhcrimpen@xs4all.nl


Quilts Philately 
Amsterdamsestraatweg 404 - 3551 CX Utrecht^ 

Tel.: 030-2443170 (24 uurs bestellijn) 
info@fiiatelie.net - Banjk: 38.ie.81i.378 / Giro: 7227081 

Smits PItilately: Een Ideine greep uit onze 800 coilecties/partijen ! 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 
12852 Afghanistan 1909-1928. Prijs: € 200,00 
Interessant lot met o.a. oud in veldelen w.o. 50x Michel 181, 2x 25 Michel 193, Pakket 3B 
(25x) etc. in map. 
12879 Afghanistan betere zegels. Prijs: € 190,00 
Interessant lot van betere losse items en brieven, alle als veilingkavels voorbereid, in 
map. 
12944 Algerije 1924-1955. Prijs: € 650,00 
Doos met diverse collecties Algerije 1924-1955. Ongebruikt en gebruikt materiaal, enorme 
hoeveelheid zegels. Zeer aan te raden voor eBay of rondzendboekjes. 
12943 Algerije 1924-1995. Prijs: € 1.150,00 
Diverse prachtige **/70 deelverzamelingen w.o. bijna compleet, veel goede (op-
druk)uitgaven, pre-oblitere, port en colis postaux, op albumbladen, in doosje. Enorme 
cat.w. 
12991 Aruba 1986-2001. Prijs: € 150,00 
Postfrisse, geheel complete collectie Aruba 1986-2001 in stockboek. Compleet inclusief 
blokken. NVPH 1-277. 
12937 Australië enveloppen. Prijs: € 100,00 
Album met 213 voorgefrankeerde enveloppen en aerogrammen van Australië, alle in net
te kwaliteit en ongebruikt. 
12874 Australische Staten & Oceanië postwaardestul<ken. Prijs: € 575,00 
Gebruikte/ongebruikte collectie postwaardestukken, ogenschijnlijk alle verschuilend w.o. 
Hawaï echt gelopen, Fiji, diverse Franse koloniën, Queensland, Victoria, South Australia 
etc. Totaal 209 stuks, in ringband. 
12833 Azië 1860-1956. Prijs: € 350,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte dealervoorraad Azië 1860-1956 in rommelig stock
boek en albumbladen. Veel materiaal van India, Ceylon, Pakistan en Burma. Ook wat fis
caal aanwezig, mooie uitzoekpartij. 
12880 Bahamas 1860-1920. Prijs: € 150,00 
70 klem lot klassiek w.o. beter, in map. 
12957 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 1.600,00 
Prachtige geheel complete gebruikte collectie in zeer mooie kwaliteit met alle topzegels en 
series, opgezet in 2 hele dure Safe albums. Cat.w. ruim 11.000 euro. 
12849 Bermuda 1865-1970. Prijs: € 1.500,00 
Uitgebreide ongebruikte/gebruikte verzameling met veel klassieke toppers w.o. Stanley 
Gibbons 5,15, 16, 92/93 etc. op albumbladen, in map. Zeer hoge cat.w. 
12941 Bund 1945-1965. Prijs: € 395,00 
Geheel gebruikte collectie met ook goed zone, vanaf 1949 compleet, in Schaubek album 
12997 Colombia 1860-1940. Prijs: € 500,00 
Interessante ongebruikte/gebruikte collectie incl. betere zegels en series, luchtposten, 
back of the book. Tevens Antioquia, Bolivar, Carthagene, Santander etc. etc. op albumbla
den, in map 
12925 Curagao/Antillen 1873-1995. Prijs: € 760,00 
Voornamelijk postfrisse en ongebruikte collectie Curagao Antillen 1873-1995 in 3 Davo 
luxe albums. Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals 74-74a verticaal paar, 75-81*, 
104-120*, 180,181**, etc. Tevens Aruba 1986-1995 postfris aanwezig. 
12881 Cyprus 1880-1986. Prijs: € 450,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Cyprus 1880-1986 in Schaubek album. 
Collectie is tot 1972 ongebruikt en gebruikt, daarna postfris. Goed gevulde collectie met 
ook veel beter materiaal zoals (Michel no's): 118-128,129-132*, 157-158*, 179-193*, 202-
214*, 215-217*, 225-227*, etc. 
12888 Denemarken en IJsland 1853-1996. Prijs: € 800,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Denemarken en IJsland 1853-1996 in 2 albums. Bevat 
veel materiaal, waaronder ook wat beter zoals (Michel no's): Denemarken 1, 16, 51, 52, 
60, 61, 62*, 81, H-blatt 10, 12, IJsland 7, 9,196*, 204-207*, 240*, blok 1**, etc. Hoge cat. 
waarde. 
12832 Engelse koloniën 1977-1980. Prijs: € 160,00 
Dik Scott album met een postfrisse collectie Engelse koloniën 1977-1980. Bevat o.a. 
Antigua, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica etc. 
12889 Ethiopië. Prijs: € 550,00 
Postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Ethiopië in 3 insteekboeken. Bevat klassiek 
materiaal, wat brieven en veel Rode Kruis zegels met opdrukafwijkingen (kopstaande op
druk, dubbele opdruk etc). Zeer leuk kavel in zeer goede kwaliteit! 
12987 Europa Cept 1956-1985. Prijs: € 500,00 
Postfrisse complete collectie (zonder Luxemburg '56 en blokken)+ veel meelopers, in 2 
dure Lindner albums. 
12875 Faeröer 1919-2000. Prijs: € 950,00 
Complete collectie Faeröer 1919-2000 met o.a. Michel no. 1 op brief, 67 en 80 H op brief, 
2-6 gebruikt. Verder vnl. postfris. Incl. blokken + blok 2001 Noordse sagen en enkele 
FDC's. In Leuchtturm album. 
12855 Fiume 1918-1924. Prijs: € 1.500,00 
Meest ongebruikte collectie, op een enkel zegel na compleet incl. 1918 serie t/m 10 koro-
na, 1919 jubileum serie, en franco opdrukken, 1920 jubileum, 1920 Regenza opdrukken 
t/m 10 lire, 1921 Governo opdrukken, Arbe en Veglia opdrukken, portserie 1919 compleet 
etc. op albumbladen. Cat.w. Sassone 2009:12.700+ EURO!! Mooie collectie!! 
12946 Frans Equatoriaal Afrika. Prijs: € 650,00 
Diverse ongebruikte/gebruikte deelverzamelingen met veel betere zegels en series w.o. Ie 
serie meervoudig, France libre opdrukken en andere betere uitgaven, op albumbladen, in 
doosje. Enorme cat.w. 
12920 Frans Guinea 1892-1942. Prijs: € 400,00 
Complete, ongebruikte collectie Frans Guinea 1892-1942 op albumbladen in map. Mooie 
collectie, caL waarde ruim 1800 euro. 
12917 Frans Indië 1892-1949. Prijs: € 400,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Frans Indië 1892-1949 op albumbladen in 
map. Bevat beter materiaal en port, luchtpost etc. Cat. waarde 1995 euro. 
12900 Frans Somalië 1894-1903. Prijs: € 300,00 
Map met een voornamelijk ongebruikte collectie Frans Somalië 1894-1903 op Yvert al
bumbladen. Mooie kwaliteit, bevat o.a. 6-18*. Cat. waarde 1425 euro. 

12834 Franse koloniën 1888-1955. Prijs: € 375,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Algerije, Marokko en Tunesië 1888-1955 in oud voor-
drukalbum. Bevat ook Fezzan/Ghadames, Alexandrië en Port Said. Mooie, goedgevulde 
collectie 
12870 Goldcoast/Gambia 1875-1956. Prijs: € 190,00 
Snuffelpartijtje ongebruikt en gebruikt w.o. specimen opdrukken, in map. 
12896 Haute Senegal & Niger 1906-1915. Prijs: € 500,00 
Diverse ongebruikte/gebruikte deelverzamelingen w.o. 1906 serie t/m 5 franc (4x), porten 
etc. op albumbladen, in map Yvert cat.w. 2650 euro. 
12871 Honduras 1866-1965. Prijs: € 375,00 
Leuke ongebruikte/gebruikte collectie Brits Honduras vanaf klassiek met betere zegels en 
series + 'gewoon' Honduras, in map. 
13001 Hongarije vanaf 1871. Prijs: € 1.250,00 
Enorme verzamelaar accumulatie vanaf het begin, direct in aantallen verzameld t/m 25kr 
gebruikt, series t/m 5kr (vaak ongebruikt en gebruikt aanwezig), sportseries, betere lucht
post series, blokken, back of the book, opgezet in 5 meest dikke stockboeken, in doos. 
Enorme cat.w. 
12999 IJsland 1990-2009. Prijs: € 1.125,00 
Samenstelling van 65 verschillende postfrisse blokken, boekjes en prestigeboekjes van 
IJsland 1990-2009, alle 10X. Nominale waarde 1500 euro. Nu met 25% korting op de 
postkantoorprijsü 
12998 IJsland 1990-2009. Prijs: € 135,00 
Samenstelling van 65 verschillende postfrisse blokken, boekjes en prestigeboekjes van 
IJsland 1990-2009. Nominale waarde 150 euro. Nu voor minder dan de postkantoorprijsü 
13003 IJsland 2002-2009!!! Prijs: € 7.000,00 
Nominaallot met uitsluitend prachtige dierenuitgaven in complete velletjes van 10 (kleinbo
gen), tussen de 50 en 100 velletjes van ieder, nominaal 2.100.000 kronen = 11.600 euro. 
Ver onder nominale waarde!! (helft van dit lot is eventueel ook beschikbaar voor 3750 
euro). 
13002 Indiase Staten brieven/postwaardestukken. Prijs: € 950,00 
Indrukwekkende collectie van circa 500 brieven/postwaardestukken Queen Victoria t/m 
George VI, met grote verscheidenheid aan stempels van o.a. Jind, Pattiala, Gwalior, 
Jaipur, ook met official, bijfrankeringen etc. in doos. 
12980 Indiase Staten. Prijs: € 560,00 
Doos met ca. 500 oude poststukken van de Indiase Staten. Bevat voornamelijk Gwalior en 
Pattiala. Zeer leuk kavel, ideaal voor stempelverzamelaar 
12876 Iran 1880-1930. Prijs: € 285,00 
Collectie gebruikte en ongebruikte klassieke zegels in veldeeltjes Iran 1880-1930 o.a. port 
en pakketpost. Ook reprints ertussen. In insteekboek. 
12910 Israël Interim collectie 1948. Prijs: € 3.000,00 
Schitterende collectie van circa 380 brieven/kaarten met heel veel verschillende frankerin
gen met ook aangetekend en expresse- brieven, opgezet in albums. Zeer waardevolle en 
indrukwekkende collectie!! 
12911 Israël interim collectie 1948. Prijs: € 1.200,00 
Indrukwekkende verzameling van ongeveer 120 brieven w.o. filatelistisch, maar ook aan
getekend en expresse met ook zeldzame stempels incl. gekeurde brieven + diverse losse 
zegels. Prachtige collectie! 
12890 Italië 1863-2003. Prijs: € 700,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1863-2003 in 3 luxe Kabe albums. 
Collectie is zeer goed gevuld en bevat ook luchtpost, blokken, dienst etc. Aanrader! 
12955 Japan 1915-1960. Prijs: € 1.600,00 
Ongebruikt/postfris lot met veel dure uitgaven, blokken, velletjes en luchtpost w.o. 1914:1 
yen*, 1915: lOs*, 1925 Mikado*, 1948 hoge waarde 500 yen(*), 1950 sport compleet vel 
van 20, luchtpost 1929 serie 2x, 1952: 55y t/m 160y etc. etc. in insteekboek. Enorme 
cat.w.!!! 
12842 Japan 1945-1970. Prijs: € 1.500,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Japan 1945-1970 en tevens postfris Japan 
1994-1999 in 2 luxe Leuchtturm albums. Collectie bevat zeer veel beter materiaal waaron
der ook veel (dure) blokken. Enkele voorbeelden (Michel no's): 494-497, 566-571, blok 
11*, 12*, 13*, 18, 19*, 20*, 21*, 22*, 24, 26**, 27, 29*, 44*, 46*, 47*, 48*, 50*, etc. Hoge 
cat. waarde! 
12861 Japan fiscaal 1872-1880. Prijs: € 190,00 
interessante kleine verzameling van een paar honderd zegels (incl. doubletten), zelden 
aangeboden. 
12972 Japan. Prijs: € 450,00 
Map met insteekbladen met voornamelijk postfris en ongebruikt materiaal van Japan. 
Bevat veel beter materiaal zoals (Michel no's): 155-156*, 218-221*. 225-228*, 284-287*, 
292-295*, 428*, 475*, 507-510**, etc. Mooie partij, zeer hoge cat, waarde! 
12901 Libanon 1924-1943. Prijs: € 325,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Libanon 1924-1943 op Yvert albumbladen in map 
Collectie is vrijwel compleet, cat. waarde 1730 euro. 
12935 Libanon 1927-1928. Prijs: € 250,00 
Map met 2 albumbladen met een kleine collectie opdrukafwijkingen van Libanon 1927-
1928. Bevat kopstaande opdrukken, dubbele opdrukken, foutieve opdrukken etc. Zeer 
leuk kavel! 
12933 Libanon 1929-1970. Prijs: € 200,00 
Insteekboek met ca. 70 brieven verstuurd vanuit Libanon naar o.a. België, Engeland, 
Frankrijk, USA, Duitsland etc. Zeer leuke samenstelling, zelden aangeboden! 
12904 IMadagascar 1891 -1957. Prijs: € 350,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Madagascar 1891-1957 op Yvert albumbladen in map. 
Mooie, goed gevulde collectie. Cat. waarde 1666 euro. 
12903 IVIadagascar 1891-1957. Prijs: € 300,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Madagascar 1891-1957 op albumbladen in map. Cat. 
waarde 1520 euro. 
12947 IVIadagascar 1892-1952. Prijs: € 450,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collecties Madagascar 1892-1952 in map. Veel klas
siek en beter materiaal met ook veel doubletten. 
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12905 Madagascar 1895-1912. Prijs: € 375,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Madagascar 1895-1912 op albumbladen in map 
Collectie bevat ook wat Diego Suarez Cat waarde 1720 euro 
12951 Marokko 1891-1955. Prijs: € 250,00 
Map met een voornamelijk ongebruikte collectie Marokko 1891-1955 op voordrukbladen 
Bevat ook Franse post, Tanger, luchtpost, port etc Mooie collectie, koopje' 
12915 Marokko 1891-1955. Prijs: € 250,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Marokko 1891-1955 op album bladen m map Bevat o a 
goed deel Franse post in Marokko en Tanger Cat waarde 2190 euro 
12825 Marokko 1891-1956. Prijs: € 500,00 
Voornamelijk ongebruikte collectie Marokko 1891-1956 met ook doubletten op blanco bla
den in Lindner album Veel mooi materiaal, waaronder ook portzegels, Tanger etc Cat 
waarde 2495 euro 
12942 Marokko 1891-1956. Prijs: € 300,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Marokko 1891-1956 op albumbladen in map Collectie 
IS vanaf 1927 zo goed als compleet en geheel ongebruikt Cat waarde 1650 euro 
12839 Marokko 1891-1962. Prijs: € 450,00 
Ongebruikte collectie Marokko 1891-1962 op zelfgemaakte bladen in album Goed gevul
de collectie, vanaf 1940 ogenschijnlijk compleet Cat waarde ca 3000 euro 
12823 Martinique 1888-1947. Prijs: € 350,00 
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Martinique 1888-1947 op Yvert albumb
laden in map Collectie begint met voorlopers (Franse zegels met afstempeling Marti
nique) en IS vanaf no 111 zo goed als compleet Mooie collectie, cat waarde 1800 euro 
12950 Martinique 1888-1947. Prijs: € 400,00 
Ongebruikte en gebruikte collecties Martinique 1888-1947 op albumbladen en stockbla-
den in map Nadruk ligt op klassiek materiaal Veel zegels met doubletten 
12949 Martinique 1888-1947. Prijs: € 350,00 
Ongebruikte en gebruikte collecties Martinique 1888-1947 op albumbladen en stockbla-
den in map Veel matenaal, waaronder veel klassiek met doubletten en ook betere zegels 
12821 Martinique 1888-1947. Prijs: € 230,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Martinique 1888-1947 op blanco albumbladen in map 
Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Yvert nos) 42*, 43*, 49*, port 1-11*, 12-22* 
etc Mooie collectie, cat waarde 1161 euro 
12948 Martinique 1892-1943. Prijs: € 400,00 
Ongebruikte en gebruikte collecties Martinique 1892-1943 op albumbladen en stockbla-
den in map Veel matenaal leuke koop 
12938 Nederland 1852-1951 toppers. Prijs: € 4.500,00 
Voorraadboekje gebruikte toppers wo 1/3 (3x) (1x nr 1 met reuzenrand onder, 4/6(5x), 
7/12(3x), 13/18(2x), 19/29, 43/48, 5x kroningsgulden, 77/80 + extra nr 80, 104 105(3x) 
61b/c gebruikt, 129/131(2x), luchtpost 12/13, postbewijs en brandkast gebruikti(op ver
zoek afgestempeld) etc Waardevol lot in meest nette kwaliteit 
13007 Nederland 1867-2001. Prijs: € 150,00 
Kleine gebruikte stockvoorraad, mooie kwaliteit, wo beter matenaal jaren 20/30, in 2 
voorraadboeken 
12992 Nederland frankeergeldige zegels. Prijs: € 175,00 
Postfris in zakjes van 100 gesorteerd, waarden van 50 t/m 80 cent (in guldens), ideaal om 
goedkoop te frankeren voor bedrijf, (sport)vereniging etc Nominaal 250 euro, 70% nomi
naal 
12993 Nederland frankeergeldige zegels. Prijs: € 325,00 
Postfris in zakjes van 100 gesorteerd, waarden van 50 t/m 80 cent (in guldens), ideaal om 
goedkoop te frankeren voor bedrijf, (sport)vereniging etc Nominaal 500 euro, 65% nomi
naal 
12953 Nederland grootrond collectie. Prijs: € 1.150,00 
Schitterende collectie op naam en jaartal verzameld met veel extra beschrijvingen, ook di
verse dubbelringstempels, heel veel prachtige volledige afdrukken, totaal circa 2000'ii ze
gels, in album Prachtige collectie om voort te zetten' 
12973 Nederland kleinrond collectie. Prijs: € 1.700,00 
Prachtige collectie met veel mooie duidelijke afdrukken (ietwat diverse kwaliteit als gebrui
kelijk), verzameld op alfabet + op datum( ), met betere als de Bilt, Noordeloos, 
Oldeholtpade, Zutphen-Wintersw etc etc etc in zelfgemaakt album Cat w (alleen zegels 
geteld) 12 700+euro 
12975 Nederland kleinrond stempels. Prijs: € 600,00 
Hele leuke verzameling op zoveel mogelijk verschillende waarden verzameld, veelal 
mooie duidelijke afdrukken, circa 850 zegels, in stockboek 
12974 Nederland kleinrondstempels. Prijs: € 320,00 
Kleine verzameling alfabetisch opgezet in insteekboek wo betere, cat w circa 3000 euro 
12854 New Foundland 1880-1947. Prijs: € 340,00 
Meest ongebruikte collectie met veel duurdere uitgaven wo 1897 centenary (35c mist), 
1897/99 t/m 5c 1931 sene etc op albumbladen, in map 
12895 Nieuw Caledonië 1881-1994. Prijs: € 350,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Nieuw Caledonie 1881-1994 op blanco bladen in map 
Beetje rommelige collectie, maar met beter materiaal Cat waarde 1675 euro 
12877 Nieuw Caledonie 1883-1976. Prijs: € 375,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nieuw Caledonie Ook betere zegels o a 
Yvert no 6, 7, 9, 10, 11, 24, 28, 29, 36, 37 38, ook met kopstaande opdrukken, enkele 
bneven, blokje 1 en luchtpost Op blanco bladen in nngband 

12923 Nieuw Zeeland 1915-1993. Prijs: € 350,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nieuw Zeeland 1915-1993 in 2 luxe 
Leuchtturm albums De waarde van de collectie zit vooral in het postfnsse deel na 1970 
12865 Nouvelle Caledonie 1881 -1904. Prijs: € 500,00 
Prachtige kleine ongebruikte verzameling met veel (opdruk)zegels met o a 1892 10c, 
15c, 20c 30c en Ifr, 1892 t/m Ifr, 1900 en 1903 opdruksenes op albumbladen, in map 
Cat w 2260 euro 
12913 Olympische Spelen 1960 en 1976. Prijs: € 300,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Olympische Spelen 1960 met tevens FDCs in 2 al
bums Ook een album met FDCs en briefkaarten voor de winterspelen 1976 in Innsbruck 
12857 Oranje Vrijstaat 1868-1908. Prijs: € 950,00 
Leuke ongebruikte/gebruikte collectie, deels gespecialiseerd met opdrukken en afwijkin
gen, incl dure uitgaven, 1877 met opdruk 4 1881 ld, 1882 3d opdrukken met typen etc 
in map 
12929 Overzeese Gebiedsdelen 1870-1986. Prijs: € 700,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Overzeese Gebiedsdelen 1870-1986 in 
Davo album Collectie bevat Nederlands Indie met o a 166*, Nederlands Nieuw Guinea 
compleet o a Untea postfris, Curagao/Antillen met zeer veel postfns matenaal 
12981 Voorfilatelie Gelderland. Prijs: € 350,00 
Doosje met ca 100 ongefrankeerde brieven uit Gelderland Bevat voornamelijk stempels 
van Tiel en Wageningen 
12979 Voorfilatelie Sneek. Prijs: € 260,00 
Doos met ca 75 ongefrankeerde brieven met stempel Sneek Leuk voor de Sneek speci
alist' 
12978 Voorfilatelie Zuid Holland. Prijs: € 250,00 
Doosje met ca 80 ongefrankeerde bneven van Zuid Holland Bevat voornamelijk stempels 
van Schiedam en Vlaardingen 
12982 Voorfilatelie Zwolle. Prijs: € 400,00 
Doosje met ca 100 ongefrankeerde bneven met stempel Zwolle 
12824 Reunion 1885-1947. Prijs: € 325,00 
Voornamelijk ongebruikte, goed gevulde collectie Reunion 1885-1947 op Yvert albumbla
den in map Ook beter matenaal aanwezig, cat waarde 1630 euro 
12887 Roemenie 1858-1974. Prijs: € 1.500,00 
Geheel ongebruikte, zeer goed gevulde collectie Roemenie 1858-1974 in 2 Schaubek al
bums Collectie IS tot 1903 matig gevuld, daarna vrijwel compleet, inclusief dure series zo
als (Michel nos) 146-153 161-164 169-172,197-207,372-374,425-434,437-442,443-
445,468,473, etc maar zonder ongetande senes Ook luchtpost aanwezig en een beetje 
dienst en port Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 
12914 TAAF 1955-1974. Prijs: € 425,00 
Voornamelijk ongebruikte vrijwel complete collectie Franse gebieden in Antarctica 1955-
1974 op albumbladen in map Collectie is vrijwel compleet, maar zonder luchtpost Cat 
waarde 2190 euro 
12936 U.S.A. 1893-2001. Prijs: € 2.500,00 
Woeste deels dubbele collectie met Columbus serie t/m $1, 1898 t/m 50c, 1901 expo en 
1904 Louisiana senes met doubletten, verder ogenschijnlijk nagenoeg compleet Ook veel 
extra's als paren, stnppen, kleurnuances impnnt paren, stnppen en blokken van 4 etc etc 
Ook goed back of the book en luchtposten incl 1/6 en 50c Zeppelin*, opgezet in 9 dure 
Safe albums, in doos 
12830 USA 1900-1940. Prijs: € 210,00 
Kleine collectie bneven USA 1900-1940 in album Bevat tevens wat bneven Duitsland en 
Zuid Amenka 
12848 Yemen 1939-1980. Prijs: € 225,00 
Leuke ongebruikte/postfnsse collectie incl betere senes en blokken, deels ook blokken 
van 4 en wat foutdrukken + ongetand, op albumbladen, in map 
12940 Zuid Afrika 1910-1940. Prijs: € 2.000,00 
Enorme, fascinerende gebruikte engrospartij in vaak gigantische aantallen, deels in zak
jes van 100 gesorteerd, deels los in zakken/enveloppen Tienduizenden, misschien wel 
honderdduizenden zegels totaal onuitgezocht met stempels, typen en vaneteiten, ook gi-
ga aantallen in paren samenhangend, in 3 propvolle verhuisdozen Ben je wel een paar 
dagen zoet mee om dit uit te zoeken' 
12841 Zuid Afrika 1910-1988. Prijs: € 170,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Zuid Afnka 1910-1988 in 2 albums op blan
co bladen Bevat o a leuk klassiek materiaal en ook wat goede paren Ook veel modern 
postfris matenaal aanwezig 
12921 Zuid Afrika 1910-1991. Prijs: € 300,00 
Gebruikte, goed gevulde collectie Zuid Afnka 1910-1991 in 3 albums Collectie bevat ook 
wat FDCs en wat postfnsse en ongebruikte blokken 
12856 Zuid Amerika 1870-1982. Prijs: € 170,00 
Leuke ongebruikte/gebruikte collectie met veel klassiek van o a Panama, Paraguay, 
Colombia, Nicaragua etc op albumbladen, in map 
12893 Zwitserland 1848-1989. Prijs: € 4.000,00 
Schitterende **/*/0 deels dubbele collectie met zeer veel dure uitgaven met o a 1850 
Ortspost (kl gebreken, gekeurd), Rayon l/ll, zittende Helvetia ongetand gespecialiseerd, 
vanaf 1900 nagenoeg compleet en deels gespecialiseerd, 1914/31 hoge waarden onge
bruikt, pax sene * en gebruikt (mist 80c, 2f), de dure blokken, luchtposten incl 1/2, zeer 
uitgebreide dienst, samenhangend etc in 8 albums, in doos 

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

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

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

- ^ -

Kies één van onderstaande mogelijkheden: 

O ja, stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst 

O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 

met mij op via tel. nr. 

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Amsterdamsestraatweg 404, 3551 CX Utrecht of fax naar 030-2892620 
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1 
2 
3 

16,
14,
74,

1/3 gave randen 
1/3 z. fraai 
4 
5 
6 
6z.fr 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
12z.fr 
13 
14 
14 z fr 
16 
16z.fr 
17 
18 
18 z fr 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29 z fr 
30/33 
30/33a 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
43a 
43c 
44 
45 
46 
47 
47A 
47B 
48 
48 z.fr 
49 
56/76 
61b 
61c 
79 
80 luxe 
80 z fr 
82/83 
84/86 
84/86 (W) 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 luxe 
101 zfr. 
102/03 
104 
105 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
130 zfr 
131 
132 
133 
133A 
134/35 
136/38 
136/38 Tent 
139/140 
141/143 

Alle zegels 

55,

8,
4, 

36,
24,

1,50 
2,

15,

11 , 
44,
70,
40,

2,50 
34,
20,
35,
20,
9,

30,
20,
9,90 
1 , 
1,50 
3,50 
3,50 

24,
2,75 
6,50 

20,
56,
35,

3,
3,
3,
3,
2,

6,
3,

11 , 
28,
16,
35,

9,

11 , 
77,
95,
85,

255,
170,

65,
18,
50,

470,
3,50 

375,
285,

9,
34,

2,75 
4,25 
4,
5,70 
5,

15,
9,

2 1 , 
18,

410,
295,

5,
66,
60,

1,50 
1,50 
5,
3,50 
4,50 

125,
60,

120,
1 , 
9,

22,
20,
70,
77,

2,
6,50 

k B A K ■ ^ ^ . 

N t D b K L A N U 
Mooi gebruikt, 
ook plaatfouten. 
10% korting bij afname 
hnvpn ê  1 nn  Fl IRO 

144/48 2,75 
149/62 9,
159 los 5,60 
163/165 5,40 
166/68 3,60 
177/98 3 1 , 
181 los 6,80 
184 los 2,70 
191 los 12,50 
195 los 8,
199/02 5,
203/07 14,
208/11 4,50 
212/19 22,
219 los 12,
217A 49,
220/23 6,
224 1,20 
225/28 8,
229/31 12,
232/35 7,
236/37 2,75 
236B 6,
238/39 16,
240/43 16,
243 los 14,
244/47 26,
246 los 10,
247 los 10,
248/51 13,
251 los 12,
255 los 2,25 
257/60 16,
260 los 10,
261/64 12,
264 los 11 , 
265/66 4,
268 los 2,
269 1 , 
270/73 9,50 
270 los 8,
274/77 8,
278 6,
279/82 6,
282 los 5,
283/86 4,50 
288 los 2,50 
289/92 3,
296/99 3,45 
300/04 2,
305/09 2,50 
312 los 1 , 
313/17 2,
318/22 3,
324 los 1,50 
326 los 2,
327/31 2,75 
332/45 4,
347 8,
348 17,
349 17,
350/55 3,40 
356/70 15,
371 los 18,
372 los 26,
373 los 24,
356 a/d 40,
356 dos 16,
356 d los 18,
374/78 1,75 
379/91 1,50 
379 a/d 4,50 
392/96 0,90 
397/01 0,75 
402/03 5,
402B 50,
403B 55,

428/42 6,90 
444/48 0,90 
449/53 1,65 
454/59 2,
462 los 1 , 
469/73 1,45 
474/89 10,50 
487 los 7,
490/94 2,
495/99 1,75 
500/03 1,50 
505 los 1,30 
508/12 1,50 
513/17 3,
518/33 4,

535 1,25 
536 a 3,
536 b 2,50 
537 8,
538/41 2,50 
543 los 1,50 
550/55 18,
556/60 27,
560 los 18,
563/67 8,50 
568/72 10,
573/77 6,75 
578/81 10,
583/87 7,90 
587 los 6,
591 los 1,40 
592/95 29,50 
596/00 5,50 
602/06 10,
606 los 7,50 
607/11 6,20 
612/16 8,60 
616 los 7,
631 los 1,50 
641/45 10,50 
645 los 7,
647/48 1,10 
649/53 5,50 
655/59 8,
661/65 5,
666/70 6,
671/75 14,
676/80 6,
682 los 1, 
683/87 4,40 
688/92 5,50 
694 los 1 , 
695/99 4,
702/06 6,90 
707/11 6,75 
715/19 4,50 
722/26 6,80 
731/35 4,70 
736/37 1,75 
738/42 5,90 
747/51 6,60 
752/56 4,50 
774/76 5,50 
enz tot beden 
leverbaar 3040% 
netto 
Gaarne uw 
mancolijst 
Kinderblok 
Stempels goede 
datum 
854 18,
875 2,
899 4,
917 4,
937 5,
983 9,
1001 5,50 
1024 5,
1042 5,
1063 2,50 
Roltanding, los 
7 77,
14 24,
15 7,50 
16 30,
17 17,
18 9,
28 18,
29 8,
29a 120,
30 15,

31 24,
46 50,
51 6,60 
51a 98,
54 16,
55 27,
56 16,
66 7,
68 5,
69 6,50 
70 27,
71 15,
72 21 , 
73 34,

Rolt. series 
1/18 177,
19/31 60,
32 Cert 3300,
33/56 130,
57/70 48,
71/73 70,
74/77 30,
78/81 16,
82/85 14,
86/89 17,
90/93 28,
94/97 24,
98/01 2 1 , 
Automaatboekjes en 
combinaties 
leverbaar, prijslijst 
gratis op aanvraag 
Porto 
1 7,50 
2 10,
2B 18,
3/12 52,
8 los 20,
12 los 16,
Div typen 
leverbaar 
13/26 36,
20 los 2 1 , 
27 lil 20,
28 III 70,
29/30 6,
31/43 60,
42 los 24,
43 los 36,
37a 90,
44/60 12,
67a/68a 14,
67b (0) 88,
68b (0) 225,
69/79 4,50 
80/06 8 
\J\Jt u u U j 

Luchtpost 
6/8 6,50 
1?in<ï 5 5 1 £. I\J<J \J\J , 

13 Ins 'i'i 1 *j i\jj \j\j, 

Dienst 
1/8 keur 125
1 / ** IM'U 1 1 ^\J , 

9/15 25,
16/19 1 8 
16a/19a 20i
Telegram 
1 25,
2 2 1 , 
3 7,
4 88,
5 18,
6 7,50 
7 Cert 1275,
8 12,50 
9 12,50 
10 18,50 
11 2 1 , 
12 210,
12z.fr 110,
Postpakket Ver. 
1/2 A 28,
1/2 B 88,
1/2 C 45,
PostbevKijs 
1/7 175,
3 los 44,
4 los 48,
6 los 8,
7 los 25,
6A 36,
7A 30,
5 70,

Speciaal 
Plaatfout 
98 P 50,
102P 22,50 
105 P 135,
167 P 20,
168 P 17,50 
247 P 40,
282 P 32,50 
292 P 15,
326 P 25,
567 P 25,
vocrraadopgave 
op aanvraag 

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

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

Tel. 023 

Postzegel e n Muntenhande l 

"HOLLANDS GLORIE" 
Camplaan 8 

2103 GW HEEMSTEDE 
5477444 Fax 023 5291605 Giro 4208936 

HOLLANDS 

I 
HEEMSTEDE 

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

WERELDNIEUWTJESDIENST & MANCOLIJSTEN 
afwikkeling nalatenscliappen 

INKOOP  VERKOOP  TAXATIE 
POSTZEGELS  MUNTEN  BANKBILJETTEN  GOUD  ZILVER 

www.stampdealer.nl hg@stampdealer.nl 

'VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

2728 maart 2010 
i .̂HeVu.o VAN 9.3017.00 UUR 
lffll...oW l̂i....̂  GROTE VEEMARKTHAL 

inden' UTRECHT OU»ze 
gelegen aan de Sartreweg, nabij rotonde "De Berenkuil" en A27 

680 kramen vol verzamelitems! ENTREE: € 4,50 
inlichtingen bij de organisator: Frits Spee, (0317) 61 47 60, of (06) 12 91 88 88 

www.verzameiendnederland.nl 
Alles over verzamelen bijeen te Utrecht 
fen evenement dat u niet mag missen! 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

http://6z.fr
http://12z.fr
http://16z.fr
file:///J/Jt
http://12z.fr
http://www.stampdealer.nl
mailto:hg@stampdealer.nl
http://www.verzameiendnederland.nl
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ANTWERPEN IN DE 
BAN VAN DE ZEGEL 
Van 9 tot 12 april leeft de postzegel in Antwerpen 
En Antwerpen leeft en herleeft in postzegels Kom het 
mee beleven met onder meer een tentoonstelling over 
de geschiedenis van de legendarische Red Star Line, 
de mogelijkheid om je eigen postzegel te laten maken 
en nog veel meer www.antverpia2010.com 
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http://www.antverpia2010.com


FILANUMIS2010 
Combinatiebeurs Filatelie en Numismatiek (munten) 

ZATERDAG 8 MEI 2010 
EURETCO/EXPO HOUTEN 

Meidoornkade 24, 3992 AE 

Beurszaal van meer dan 2000 m2 - Bijna een halve kilometer tafels gevuld -
Tenminste 45 standhouders filatelie (postzegels, partijen, poststukken & 
brieven, catalogi en andere toebehoren) met internationale deelname. 

ZAAL OPEN 10.00 -17.00, Entree € 4,00 (vanaf 16 jaar) 
Centraal gelegen in Nederland en goed bereikbaar - gratis parkeren 

en met bushalte (Connexxion lijn 47) pal bij deze locatie 

Meer info, op WWW.WBEVENEMENTEN.EU en 
voor vragen info@wbevenementen.eu of 050-5033926 ('s avonds) 

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

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

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

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

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

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


HUNTERSAFES 
Kleibultweg 52, 7575BV Oldenzaal 

teL 0541-744014, fax+48236826754 
WWW.kluis.com e-mail: hunter@kluis.com 

lunter BP-serie, topkwaliteit, met weerstandsklasse II v 
met dekkingsindicatie van € 23.000,00. 

W>Vcl 

150 X 50 X 48 cm 
€899,00 

BK 100 150 X 50 X 48 c 
P^ BK62 100x50x48cm €8QQOC 

45x4^x14 cm ^^^altn ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ €399,00 €499,00 
AFLEVEREN , 

Wij zetten voor € 199 ,00 uw kluis op zijn plek en verankeren INHUIZEN ' ^ 
deze vakkundig yj,^^^^j,^j,^ 

€ 199,00 

™l I 

Titan 1251 
30 x 42 X 36 cm 
€199,00 

Prijzen zijn ex BTW 

Fire Figther 0423 
101X 60 X 57 cm 
€999,00 

Data Commander 4623 ' 
177 X120 X 72 cm 
€3999,00 

60P: 60 minuten brandwerend voor papier 
120P: 120 minuten brandwerend voor papier 
120DIS: 120 minuten brandwerend voor data-dragers 

http://WWW.kluis.com
mailto:hunter@kluis.com
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UITGEBREIDE VOORRAAD 
POSTSTUKKEN 

Bezoek de website www.BBFILA.COM 
Posthistorie Nederland & gebieden 

Postwaardestukken 

Of op een van de volgende beurzen: 

Q Brievenbeurs Gouda  2 en 3 april 
□ Antverpia Antwerpen  9 tot 12 april 
O Filanumis Flouten - 8 mei 

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

ONLINE BRIEVEN WWW.BBFILA.COM 

www.kienhorst.nl 

INKOOP 
Postzegels en Munten! 

Uw (oude) gouden 
j /7 zilveren sieradm 

ï KIENHORST :? 
_ teenstraat t l r * ^ 

7571 BK Oldenzaal ' 
Tel. 0541515879/511190 

Fax 0541520302 
Email: 

kienhorst@planet.nl 

i FILATELIE DE BOEIER 
_ 1 

'rl 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 

^Nederland & OR 
;fIndonesië 

^Zwitserland 
i^Rep. Suriname 

if̂  Thema Spoorwegen 
Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan 

U kunt ons bezoeken op www.filateliedeboelernl 

SELECTIE UIT ONZE PRIJSLIJST (prijz 

ZWITSERLAND POSTFRIS 
9597 
98100 
101x 
106x 
107x 
107y 
107z 
108x 
109z 
110x 
111 II 
1131 
114116 
PJ llll 
121 (+c) 
122 
122y 
123 
123+c 
127 
13032 
13335 
142 
14344 
14648 
14951 
15355 
171x 
171z 
17274 
17578 
180x 
180z 
181x 

8,00 
9,50 

14,00 
22,00 
19,00 
20,00 
10,20 

112,00 
21,00 

480,00 
21,00 
7,80 

42,50 
480,00 
790,00 
67,50 
95,00 

175,00 
190,00 
47,50 
85,00 
45,00 

150,00 
30,00 
6,80 

18,00 
20,00 
27,00 
16,00 
16,00 
17,50 
11,00 
5,00 

19,00 

182x 
184x 
18588 
189x 
190x 
190z 
191x 
19496y 
1947Z+C 
226 
227 
227 (+c) 
228 
228 (+c) 
233x 
234x 
234z 
2358 
245x 
245z 
24649 
25055 
26669 
2706 
28184 
28790 
29496 
blok 2 
30609 
32124 
326z 
blok 4 
32830V 
32830W 

20,00 
19,00 
11,00 
5,00 

18,00 
25,00 
65,00 
67,50 

190,00 
67,50 

180,00 
195,00 
270,00 
290,00 
28,00 
82,50 
47,50 

2,25 
140,00 
10,90 
7,20 

47,50 
4,75 

60,00 
4,50 
4,50 
4,00 

42,50 
5,50 

11,00 
17,50 
34,00 

110,00 
85,00 

INDONESIË POSTFRIS 
18 
9 
10 
11 
12 
3338 
35 
36 
37 
4158 
5963 
6466 
8195 
10106 
14245 
B9 
BIO 
68889 
69092 
B17 
B18 

4,00 
32,50 
62,50 
87,50 
4,50 

145,00 
55,00 
36,00 
53,00 
27,50 

360,00 
6,70 
2,40 

18,50 
2,25 
9,50 

13,50 
9,75 

15,50 
18,00 
9,00 

70709 
71012 
73133 
73941 
75658 
76085 
B20 
B21 
B22 
823 
B25 
89294 
92123 
B33 
B42 
100509 
B43 
B44 
B49 
B50 
B51 

Bestellingen per brief, fax, 
vooruitbetaling en zolang 
Bij bestellingen tot € 120, 

9,50 
4,20 
9,00 
7,00 
7,50 

36,00 
7,20 
3,00 
2,70 
7,50 
7,80 
3,50 
3,00 
3,00 
5,20 
4,80 
8,25 
4,80 
2,30 

22,50 
22,50 

email of 
de voorra 

H € 2, £ 
aangetekend. Type/zetfouten voort 

Bij vooruitbetaling altijd 5% 

Klipper 75,2991 KL 
Tel: 0180690810 
ING: 2718493 
Email 

Barendr 

info@filateliedeboeier 

32830X 
33543 
35962 
Blok 5 
37785 
38794 
blok 6 
40507 
blok 7 
4125 
blok 8 
blok 9 
blok 10 
43134 
438 
43942 
blok 11 
blok 12 
44759 
46063 
46568 
470 
47174 
479 
48083 
492X5X 
5005 
5067 
50811 
blok 13 
518 
52528 
52940 
54144 

(nrs. V 
20,00 
14,25 
2,50 

195,00 
28,00 
42,00 
65,00 
7,50 

52,50 
2,00 

54,00 
47,50 
40,00 

3,20 
6,50 
2,25 

95,00 
72,50 

205,00 
8,00 
2,20 

11,00 
5,00 
8,00 
5,10 
2,50 

22,50 
32,50 
3,60 

42,50 
19,00 
4,10 

11,00 
2,00 

en in euro's) 

gs Michel) 

54549 
55054 
55559 
blok 14 
56165 
56669 
57074 
57579 
58084 
585 
58892 
59396 
59701 
60206 
blok 15 
61317 
61822 
62731 
63236 
64145 
64852 
65761 
blok 16 
6748 
68386 
696713x 
696712y 
69604RX 
69604Ry 
71418 
blok 17 
72226 
73135 
73841 

(nrs. vigs Zonnebloem) 

B53 
854 
856 
857 
858 
863 
864 
865 
B66 
867 
868 
869 
870 
B71 
872 
B73 
874 
877 
88283 
896 
8100 

telefoon. 
ad strekt. 

55,00 
55,00 
7,50 
6,00 
5,75 

20,00 
10,00 
11,00 
10,00 
5,00 

16,00 
4,50 

15,00 
4,50 
6,00 
7,50 
3,20 
8,00 

65,00 
3,40 
3,50 

Levering 

jdmin. kosten; daa 
)ehouden 

korting (bover 

echt 
Fax: 

ABNAMRO: 
nl 

8118 
8119 
8123 
8124 
MSI 
MS1A 
MS2 
MS4 
MS5 
MS6 
8154 
port 13 
port 413 
port 4850 
port 9699 
porti 003 
porti 046 
riau 122 
riau 235 
riau 2641 

8,50 
6,00 
8,50 

137,50 
4,50 
2,20 
6,40 
4,70 
6,00 
2,40 
5,20 
2,75 
6,10 
5,20 

47,50 
6,80 
5,60 
4,80 
3,60 
4,50 
3,30 
3,50 
7,50 
2,60 
7,50 

11,00 
9,00 
3,95 
4,20 
4,40 

17,50 
3,20 
2,50 

32,50 

6,80 
5,00 
6,50 

35,00 
7,50 
1,50 
3,50 
3,10 
3,30 
1,40 
9,75 
4,20 
7,60 
9,50 
6,40 
6,10 
7,60 

450,00 
11,50 
10,95 

i.barat 142 22,00 

tegen 

rboven franco 

€ 500■ 8%) 

0180690811 
50.50.44.978 
geen winkel 

http://www.BBFILA.COM
http://WWW.BBFILA.COM
http://www.kienhorst.nl
mailto:kienhorst@planet.nl
http://www.filateliedeboelernl


POSTZEGELVEILING 

Runmono 
Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam - Postbus 2859 - 3000 CW Rotterdam 
T: 010-2130986 F: 010-2131730 E: rynmond@xs4all.nl W: www.rynmond.com 

Enkele resultaten uit onze 62̂ ^̂  veiling 

?n' 

7 

Ca 250 poststukken Tax 500 toeslag 925,- Zeldzame frankenng Tax 200 toeslag 430 -

PRC Kmdblok Tax 600 toeslag 725, 

Tax 25 
toeslag 38 

*Cat. 850 pr ex 
Tax 250 toeslag 360 

Tax 5000 
toeslag 6600 

Tax 250 
toeslag 310 

Grote partij FDC's in 57 verhuisdozen Tax 1200 opbrengst 6000 
Nederland 1852 - 1860 collectie met veel postfris Tax 2800 opbrengst 3450 

Onze volgende veiling is 4 en 5 juni. Inleveren is mogelijk tot en met 14 april. 
- gratis taxatie op kantoor 
- voorschotten mogelijk 
- onze reklannestands de afgelopen 10 jaar 

Rotterdam Tokio Sydney 
London Hong Kong Luoyang (China) 

- aanwezig op de nationale postzegeltentoonstelling Hertogpost 2010 met 
kijkgelegenheid 

mailto:rynmond@xs4all.nl
http://www.rynmond.com


WRBSSM E 
STICHTING 
DE POSTZEGELVRIEND 
5 5 JAAR 

De Postze
gelvriend 
viert dit jaar 
zijn 55-jarig 
jubileum. 

Deze stichting helpt zieke 
en gehandicapte verzame
laars met het uitbreiden 
van hun verzameling. 
Momenteel zijn er 92 
leden die tweemaan
delijks een zegelzakje ont
vangen, gericht op hun 
verzamelgebied. Jaarlijks 
organiseert het bestuur 
een bijeenkomst in Het 
Dorp te Arnhem. Voor de 
leden die in de gelegen
heid zijn om te komen, 
biedt het de mogelijk
heid om bij te praten, 
postzegels te ruilen en 
postzegels uit te zoeken 
uit de bekende snufFeldo-
zen en een verloting. Op 
jaarbasis hebben de leden 
circa 60.000 zegels nodig. 
Zij zijn daarom altijd op 
zoek naar postzegels 
en donateurs. JMocht u 
materiaal over hebben, 
dan ontvangen zij dit 
graag. Voor meer info: 
Piet Jansen, Sportlaan i, 
2411XC Bodegraven, tel. 
0172 615043. 

I FISU: FILATELISTISCH OVERZICHT SPORTEN 

, o < t « 

NOESTE STANDWERKER 

Tijdens de Filateliebeurs 
die afgelopen januari in 
Loosdrechtwerd gehou
den zijn er iets minder be
zoekers geweest dan vorig 
jaar. Het barre winterweer 
speelde vele verzamelaars 
duidelijk parten. Toch 
kwamen vele filatelisten 
onder het rondsnuffelen 
naar hun manco's even 
langs bij onze vernieuwde 
stand om een proefnum
mer of abonnement op 
ons maandblad aan te 
vragen en een gezellig 

praatje te maken met 
onze vaste standhouder 
Paul Walraven. Hij doet 
dit al vele jaren met grote 
inzet en is een vertrouwd 
gezicht op de filatelie-
beurzen in het land en 
soms zelfs daarbuiten. 
Wij hopen hem en u later 
dit jaar weer enige malen 
aan onze stand te treffen 
tijdens komende grote 
filatehebeurzen in den 
lande (en daarbuiten). 
(Foto: Peter Fidder) 

CHARLES BURKI GEZEGELD 

TNT Post kan soms 
supersnel zijn. Drie voor 
augustus/september ge
plande postzegelboekjes 
verschenen al op 6 maart! 
Een tentoonstelling van 
tekeningen van Charles 
Burki in het Museon te 
Den Haag is maanden 
vervroegd en opent op 6 
maart. 
Charles Burki (igog-
1994) was een Neder
lands tekenaar, schilder 
en ontwerper van met 

^<sM^S. 

name motorfietsen. 
Tijdens zijn gevangen
schap in een Jappenkamp 
in Nagasaki maakte hij 
veel tekeningen en het is 
als door een wonder dat 
hij en zijn tekeningen de 
atoombom overleefden. 
De boekjes geven nog 
meer informatie over 
deze periode. 
De boekjes zijn van het 
type door Postaumaat 
ontwikkelde '8 voor...'. 
Ze bevatten ook nu weer 

acht postzegels van 44c 
en zijn verkrijgbaar bij 
de Collect Club en bij 
Museon tegen de nomi
nale waarde van € 3,52. 
De artikelnummers zijn 
700064 (oranje), 700064 
(blauw) en 700065 
(rood). 
Ex-minister Ben Bot, die 
zelf ook in een Jappen
kamp zat, ontving het 
eerste exemplaar. De 
afbeelding(en) hierbij 
zijn nog concepten. 

< Ä S S ^ t ^ 

De Internationale fede
ratie van universiteits-
sporten FISU heeft een 
boek uitgebracht, dat een 
filatelistisch overzicht 
geeft van 1924 - 2009 
over alle filatelistische 
onderwerpen met betrek
king tot de international 
universiteit sportbewe-
ging en de federatie zelf 
die in 1949 werd opge

richt. Uitgebreid wordt 
de betekenis van deze 
thematische collectie uit 
de doeken gedaan. De 
diverse Universidades 
komen uitgebreid aan 
bod met bijbehorende 
filatelistische items. Het 
214 pagina's dikke boek 
in full color is te koop 
via internetwinkel www. 
blurb.com/books/1152954 
waar ook het boek 
digitaal kan worden inge
zien, als u erop klikt. 

ELEKTRISCHE NISSAN 
GEZEGELD 

Het automerk Nissan 
heeft samen met Japan 
Post de ontwikkeling van 

zijn elektrische auto's 
op een postzegelvel
letje uitgebracht. Sinds 
1947 ontwikkelt Nissan 
elektrische auto's met 
als voorlopig topstuk de 
nieuwe Nissan Leaf die 
komend jaar op de markt 
komt. 
Voor omgerekend € 9,50 
is het velletje met tien 
verschillende postzegels 
te koop vanaf I februari 
op de Japanse postagent
schappen in een oplage 
van zo'n duizend velletjes. 
En hopelijk binnenkort 
ook via de postzegelhan
delaren. 

INFORMATIE OVER DE JAARLIJKSE RESTITUTIE VAN 
DUBBEL BETAALD ABONNEMENTSGELD 

Abonnees van Filatelie die 
in het gehele jaar 2009 lid 
waren van twee of meer 
bij Filatelie aangesloten 
verenigingen, hebben 
recht op restitutie van het 
dubbel door hen betaalde 
abonnementsgeld. Als 
u vorig jaar restitutie 
over 2008 ontving, dan 
krijgt u het bedrag voor 
2009 automatisch op uw 
rekening gestort; u hoeft 
de restitutie dus niet apart 
aan te vragen! 
De overschrijvingen 
worden in de loop van 
maart a.s. bij de bank 
ingeleverd. 
Lezers die vorig jaar 
geen restitutie kregen. 

maar denken nu wel in 
aanmerking te komen, 
kunnen vóór i april 2010 
een briefkaart sturen aan: 
H.P.G. van der Lienden, 
Penningmeester Filatelie, 
Berlage erf 37, 3315 JJ 
Dordrecht. 

Vermeld op uw kaart: 
de namen van de vereni
gingen, waarvan u het 
gehele jaar 2009 lid bent 
geweest. (Let op! Alleen 
verenigingen die bij 
Filatelie zijn aangesloten 
komen in aanmerking!) 
en het bankrekeningnum
mer, waarop u het geld 
wilt ontvangen. 

http://blurb.com/books/1152954


POSTZEGEL 'MEEST GELIKTE 

Tijdens een feestelijke pre
sentatie op II februari van 
tiet velletje 'loo jaar Rijksoc-
trooiwet' in de Rotterdamse 
Kunsthal door TNT Post 
en het NL Octrooicentrum, 
agentschap van het ministe
rie van Economische Zaken, 
roerade Philips Intellectual 
Property & Standards direc
teur Ruud Peters de post
zegel als de 'meest gelikte 
uitvinding' ooit. TNT Post 
voegde daad bij woord door 
deze zegels 'spontaan' op 
hun gebalqes af te beelden. 
De bekende 'gloeilam-
penfabriek in het zuiden 
des lands' is de absolute 
recordhouder van Neder
landse octrooien (patenten) 
sinds igio met tot nu toe 
48.000 octrooien, 35.000 
gedeponeerde merken, 
56.000 ontwerpen en 3100 
domeinnamen. Ruud Peters 
benadrukte: "Octrooien zijn 
de smeerolie van innovatie." 
Het gaat hierbij vooral om 
het beschermen en benut
ten van patenten. Dat het 
ook geld in het laatje brengt 
aan licentie-inkomsten, 
moge duidelijk zijn. 
Ontwerper Theo Peters 
van bureau Comma-S deed 
een boekje open over de 
totstandkoming van het 
velletje en aan welke criteria 
het moest voldoen van de 
opdrachtgevers. Na lang 
wikken en wegen koos de 
ontwerper uiteindelijk voor 
de verrekijker van Lipperhey 
uit 1608, de duikboot van 
Drebbel uit 1620, de kunst
nier van Willem Kolf uit 
1943, de fietskettingkast uit 
1974, de Dyneema-vezel van 
DSM uit 1979, de automa
tische handschriftherken
ning van TNT Post uit 1980, 
de VacuVin en de melkrobot 
uit 1987, de LED-verlichting 
van Philips uit 2007 en 
tenslotte de zonneauto van 
het Solar Team Twente uit 
2009. Lovende woorden 
ook van de secretaris gene
raal van EZ Chris Bruijink 
en NL Octrooicentrum 
directeur Guus Broester-
huizen. De laatste kondigde 
aan, dat dit jaar een 'kloek 
boek' wordt geschreven 
over een eeuw 'Okkie Trooi' 
en dat er een heuse Patent 
Parade gaat rondreizen 
langs de bibliotheken in 
het land, zodat iedereen 
zich kan informeren over 
het belang van het officieel 
vasdeggen van uitvindingen 
die ons leven verder kunnen 
veraangenamen. 
Na de ceremonie werd de 
tentoonstelling 'Made in 
Holland' bezocht, waar veel 
uitvindingen compleet met 
het bijbehorende octrooi-

bewijs konden worden 
bestudeerd. De exposiüe 
'Made in Holland' duurt 

ulnr. Ruud Peters (Philips), Katja 
Veen (TNT Post) en CKris Bruijink 

mm. V. EZ). 
nog tot 21 maart. 
Het velletje met tien ver
schillende zegels is te koop 
voor € 4,40 via de reguliere 
verkooppunten. 

In de afgelopen weken zijn 
de volgende mutaties in 
het overzicht van bij Filate
lie aangesloten verenigin
gen doorgevoerd: 

Castricum 
PV Castricum heeft een 
nieuwe secretaris: 
S.C.F. Netten, Molenweide 
36,1902 CH Castricum, 
telefoon 0251-651943. 

Coevorden 
PV Coevorden heeft een 
nieuwe secretaris: 
H.J. Dorman, Fonteinkruid 

37, 7772 ML Hardenberg, 
telefoon 0523-272182. 

Vleuten 
PV Postfris'68, telefoon 
0348-443237, 
email: sccrrtariaat.post-
jris68@hetnn.nl. 

Mutaties van verenigings
adressen kunt u uitslui
tend zenden aan; 
Mevrouw E. Braakensiek, 
P.W. Alexanderiaan 41, 
3273 AS Westmaas, 
email: e.braakensiek@ 
u;orldonline.nl. 

HERTOGPOST 2 0 1 0 BEGINT 
GESTALTE TE KRIJGEN 

Stamp Passion 2008 
en Postex 200g hebben 
duidelijk laten zien dat in 
ons land een zeer grote 
en nog steeds groeiende 
belangstelling bestaat 
voor het verzamelen van 
postzegels. Voortbou
wend op deze succesvolle 
filatelistische evenemen
ten wil HERTOGPOST 
2010 daarop inhaken 
met een aantrekkelijke 
Nationale postzegelten
toonstelling. Weliswaar 
in enigszins bescheide
ner vorm, maar op een 
manier waarbij iedereen 
-jong en oud- zich thuis 
voelt. De viering van de 
26e Dag van de Jeugdfi-
latelie maakt onderdeel 
uit van HERTOGPOST 
2010. We hopen dat ook 
de jeugdige verzamelaars 
er hun slag zullen slaan 
en hun verzamelingen 
kunnen uitbreiden. 

Langzaam maar zeker 
krijgt HERTOGPOST 
2010 gestalte, nu de 
tentoonstellingscom
missie met de aanmel
dingen de beschikbare 
tentoonstellingsruimte 
heeft ingedeeld. Het 

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 niet-filatelistische pers komen uitsluitend bijdragen in de 

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

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

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

Drs. S.W.D. Veenstra 
Roelofsstraat 31 

2596 VK Den Haag 

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

ontvangen. 

Filatelie 
blad uoor postzegelverzamelaars 

t ERTOG 
JSQSi 

BMBANTVIALLBJ ' «-HERTOfiENBOSCH 

28 - 29 - 30 mei 2010 

aantal aanmeldingen was 
overstelpend groot, zodat 
niet alle wensen kunnen 
worden gerealiseerd 
binnen de beschikbare 
ruimte van 750 kaders. 
Daarom heeft de com
missie enkele inzenders 
moeten teleurstellen. 
Het toelatingsbeleid werd 
vooral bepaald door drie 
criteria: een zo breed 
mogelijke spreiding 
van verzamelgebieden, 
zoals thematische en 
traditionele filatelie en 
posthistorie, zo weinig 
mogelijk korten op door 
de inzenders gevraagde 
kaders, ruimte geven aan 
(beginnende) tentoon-
stellers (leden van de 
'sHertogenbossche 
Filatelisten Vereniging) 
en aan filatelisten die 
voor het eerst kunnen 
deelnemen aan de hoog
ste wedstrijdklasse. 
De commissie streeft er
naar een breed scala aan 
facetten van de filatelie 
te tonen. Samen met de 
stichting GSE, waarin 
vertegenwoordigd TNT 
Post, de NVPH en de 
KNBF, wil de 's-Herto-
genbossche Filatelisten 
Vereniging in feestelijke, 
Bourgondische sfeer 
de filatelie onder de 
aandacht brengen van 
bezoekers uit het hele 
land. 

Voor iedere bezoeker 
zal gratis een HERTOG-
POST-COURANT worden 
uitgereikt bij de entree. 
Naast deze krant zal een 
speciaal naslagwerk over 
HERTOGPOST 2010, de 
Nationale postzegelten
toonstelling van dit jaar, 
worden gepresenteerd. 
Daarin zullen, naast 
een overzicht van de 
tentoonstelling, interes
sante bijdragen worden 
opgenomen, o. a. betrek
king hebbend op de 
stad 's-Hertogenbosch. 
Vanzelfsprekend bevelen 
wij deze catalogus warm 
aan in de belangstelling. 
Voor verdere informatie 
kunt u terecht op www. 
hertogpost-event.nl en 
bij het secretariaat van 
Stichting Hertogpost, 
Commissaris van Voorst 
tot Voorstlaan 7, 5224 
CN 's-Hertogenbosch: 
secrrtariaat(a)hertogpost-
event.nl. 

mailto:jris68@hetnn.nl
http://hertogpost-event.nl
http://event.nl


SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
email: info(JDgaleoptix.nl 
website: www.gaIeoptix.nl/fila/druktech.htm 

In het vorige nummer 
heb ik al even de nieuwe, 
zesde editie van de 
plaatfoutencatalogus van 
W. Mast aangekondigd 
zonder er inhoudelijk op 
in te gaan. 

Plaatfouten worden 
steeds populairder en 
komen ook volop voor, 
als je er oog en genoeg 
materiaal voor hebt. 

Wat zijn plaatfouten? 
Een drukplaat of cilinder 
kan verschillende ken
merken hebben die niet 
tot de tekening of het 
ontwerp behoren, maar 
wel deel uitmaken van de 
plaat/cilinder voor een 
bepaalde periode. Dit 
betekent al zonder meer 
dat: 
 er gedrukt moet worden 

van een plaat of cilinder, 
anders kunnen wij 
niet spreken van een 
plaatfout. Zou de 'plaat' 

bestaan uit de verzame
ling/zetting van losse ty
pes, zoals vaak gebeurde 
bij de boekdruk rond 
1900, dan is het geen 
plaatfout! Evenmin is er 
sprake van een plaatfout, 
als er wordt geprint met 
een digitale printer; 

 als we wel een plaat of 
cilinder hebben, maar 
het kenmerk is gewoon 
'wezen liften' als een 
stukje stof of vezel, dan 
spreken we van druktoe
valligheden; 

 indien een plaat of 
cilinder schoongeveegd 
is van overbodige inkt 
(mechanisch) met be
hulp van een instrument 
of een doek en als dat 
gebrekkig is gebeurd 
en het heeft sporen 
achtergelaten van inkt 
op de afdruk, dan nog 
hebben we ook niet over 
plaatfouten; 

Een plaatfout of druk
vorm positiekenmerk zal 
altijd gevonden kunnen 

worden in een vaste 
positie op de drulcvorm. 
Dit betekent, dat we post
zegels kunnen vinden met 
dat specifieke kenmerk in 
een frequentie van i:ioo 
of 1:200, afhankelijk van 
de grootte en het aantal 
zegelafdrukken van de 
drukplaat of cilinder! 

Als we een bepaald 
kenmerk vinden in een 
hogere frequentie  laten 
we zeggen i:io, terwijl 
het drukvelformaat 100 of 
200 is, dan hebben we iets 
anders gevonden! Het zal 
dan hoogstwaarschijnlijk 
gaan om zogenaamde sy
stematische kenmerken. 
Dit zijn geen plaatfouten! 

Wim Mast heeft in de 
laatste editie ruim 2.700 
verschillende plaatfouten 
opgenomen. De keuze 
van opname is uiteraard 
zeer persoonlijk en inspe
lend op een (mogelijke) 
populariteit. De huidige 
Beatrix zegels van 74c 
en 88c hebben al ruim 
100 kenmerken van de 
'stippen' portretcilinder. 
Geen enkele komt voor 
in de Mast. Het boek ziet 
er zeer verzorgd uit en de 
afbeeldingen bij de plaat
fouten zijn duidelijk. Een 
massa gegevens bij elkaar 

en een echte inspiratie
bron voor het doorspitten 
van je eigen materiaal! 

Kortom, zeer de moeite 
waard. 

Toch nog enkele kantte
keningen. Veel plaatfou
ten bij offset worden als 
'secundair' betiteld, waar 
eigenlijk een druktoeval
ligheid zal zijn bedoeld 
die te mooi is om te laten 
lopen. Bij zegels in raster
diepdruk verschijnt vaak 
de term 'deeloplage'. Als 
het hier niet om druktoe
valligheden gaat moet de 
fout er niet van begin af 
aan in gezeten hebben? 
Is er geretoucheerd? Of 
zijn er meerdere cilinders 
geweest? 

Systematische kenmerken 
 zie hierboven  komen 
veel voor en zijn niet zon
der meer van plaatfouten 
te onderscheiden. Toch 
vind ik er geen in Mast 
terug, nogal vreemd! 

Storend is de foutieve 
aanduiding van het druk
proces bij de Beatrix
zegels. Offset moet 
rasterdiepdruk zijn en de 
grootste plaatfouten die 
Nederland kent zijn niet 
opgenomen! 

RECENTE PERSOONLIJKE POSTZEGELS 

Achterdeurpostzegels 
zijn al enkele jaren 
postzegels met een vast 
kader rechtstreeks door 
TNT Post verkocht via de 
gebruikelijke verkoop
kanalen die al of niet 
waren opgenomen in 
hun jaarprogramma, 
zoals bijvoorbeeld de 
Waddenzegels (wel in het 
programma) of de Win
terlandschappen (niet 

^ in het programma). De 
— postzegels verzamelende 
■̂  leek wordt voorgehou
^ den, dat het hier om per
I soonlijke postzegels zou 
s gaan. Dat zijn het echter 
^ strikt genomen niet! 
LU 

< De 'echte' persoonlijke 
= postzegels daarentegen 

 . . worden aangemaakt c.q. 
I nfl besteld door particulie

ren en/of bedrijven in 
een betrekkelijk kleine 
oplage. 
Het digitaal printen van 
deze zegels geschiedt 

tegenwoordig bij Lijnco 
in Groningen. De beurs
blokjes van de Collect 
Club met een oplage van 
i.ooo of 1.500 vallen ge
woon in deze categorie. 
Voor veel grotere oplagen 
wordt soms gebruik 
gemaakt van een Security 
Printer als Joh. Enschedé, 
waarbij alles gedrukt 
wordt. 
Recent was dit het geval 
met de blokken van het 
Anthonius ziekenhuis in 
Nieuwegein. 

Alle vaste kaderzegels 
zijn in alle opzichten 
gewone postzegels 
die gebruikt kunnen 
worden voor frankering. 
Je kunt ze dan ook alle 
tegenkomen op je post 
ongeacht de herkomst 
qua opdrachtgever of 
gehanteerde druk/print 
techniek. 

Een traditionele filatelist 

zal in staat zijn de diverse 
postzegels te rangschik
ken naar gebruikte druk
en printtechniek c.q. 
papiersoorten, de meer 
thematisch georiënteerde 
verzamelaar kijkt puur 

naar de afbeelding en de 
posthistoricus kijkt of de 
brief juist is gefrankeerd. 

Catalogi in de zin van 
prijslijst zullen zich  al 
was het alleen maar van

wege de grote aantallen 
verschillende zegels 
beperken tot bijvoorbeeld 
zegels met een oplage 
van minstens 1000 blok
ken. Dit is slechts een 
praktische keuze, geen 
principiële! 

Voor alle vaste kaderpost
zegels geldt gewoon, dat 
ze filatelistisch gelijk
waardig verzamelwaar
dig zijn. Of ze nu wel 
of niet in een bepaalde 
catalogus staan. En of de 
opdrachtgever je nu wel 
of niet aanstaat! Het zijn 
volwaardige postzegels 
zo simpel is het. 

http://www.gaIeoptix.nl/fila/druktech.htm
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EMISSIES MAART 2010 

Het gaat om de volgende 
emissies in maart 2010: 

-15.03 Gentse Floraliën 
-15.03 IVletdeneus in 
de boeken - het kin der-
boek 
-15.03 Nestdieren 

Op het moment van inle
veren van de kopij was er 
geen druktechmsche 
informatie van de kant 
van De Post aanwezig. 
Alles dus onder voorbe
houd. 

En bloc verkoop 

Vanaf I januari 2010 zal 
in het postkantoor de 
prijs van een postzegel 
afhangen van hoeveel er 
gekocht worden. Als men 
de zegel per stuk koopt 
betaalt men voor het bin
nenlands tarief I geen 
€ 0,59 naar € o,6g. Vanaf 
10 postzegels blijft de 
prijs €0,59. 

Dit betekende al dat een 
los gekochte loketfran-
kermg op een brief bin
nenland een afdruk heeft 
van 69c! 

vert. Een doorlopende 
perforatiegat in de boven 
en onderrand, geheel 
doorlopend in linker- en 
rechterrand. De cilinders 
omvatten vermoedelijk 4 

de beste illustratoren van 
Vlaanderen. Voor haar 
eerste boek „Ijsjes" kreeg 
ze in 1990 een Boeken-
pauw. zie verder: 
u; UI iu.wllakakelbont.be/ 
html/auteurs/auteursContent. 
asp>siiou;=id&id=gg 
e-mail: êrda.dendoouenca) 
pandora.be 

Kitty Crowther geboren in 
Brussel op 04 april 1970. 
Zij groeide op in een 
internationale Brusselse 
omgeving. Haar vader 
was een Engelsman, haar 
moeder is van Zweedse af
komst. Ze studeerde beel
dende kunst en illustratie 
aan het St. Lucas-instituut 

Gentse Floraliën 

Op 15 maart 2010 
verscheen een blok met 
10 (=5x2) zegels van (i) 
(=0.59) gewijd aan de 
Gentse Floraliën. Afge
beeld zijn elk in vijfvoud 
Nicotiana alata [sierta-
bak] en Lychnis coronaria 
[prikneus] Het ontwerp is 
van Jean Libert. 

De zegels zijn mogelijk 
al gedrukt op de nieuwe 
offset-pers die in Meche-
len werd geïnstalleerd. 

Het zegelformaat is for
maat 3 - 27.66x40.20mm 
- met een perforatiemaat 
II1/2 16/22 tanden hor./ 

TSIOTOURNAI 

blokken. Productbarcode 
op de rechterrand onder 
van het blok. 

Met de neus in de boeken 
- het kinderboek 

Op 15 maart 2010 ver
scheen een blok met 2 
zegels van (3) (=2.07) in 
de traditie van de Europa 
zegels met dit jaar als 
thema het kinderboek. 
Het ontwerp is van Kitty 
Crowther en Gerda Den-
dooven. 
Gerda Dendooven 
geboren in Kortrijk op 
10 mei 1962. Zij werd 
na haar eerste werk in 
de kinderboekenwereld 
snel bekend als een van 

in Brussel. In 1992 ont
ving de jonge illustratrice 
de Prix du Jury van het 
Salon du Livre de Jeunesse 
in Montreuil, een Franse 
illustratorenprijs voor 
aankomend talent, en 
in 1994 verscheen haar 
eerste eigen boek 'Mon 
Royaume'. zie verder: 
luiuuj.wliakakelbont.be/ 
html/auteurs/auteurscontent. 
asp'shou)=id&id=288 

De zegel is vermoedelijk 
in 4-kleuren offsetdruk 
gedrukt op de nieuwe 
offsetpers en verder af
gewerkt [perforatie e.d.] 
bij de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. 
Het zegelformaat is for
maat 3: 27.66x40.20mm 
met een perforatiemaat 11 
1/2 16/22 tanden hor./vert. 
Geen doorlopende per
foratie in de blokranden. 
Geen productbarcode. De 
platen omvatten vermoe
delijk 4 blokken. 
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Nestdieren 

Op 15 maart 2010 ver
scheen een hangblok met 
10 zelfklevende zegels van 
(i) (= 0.69) met afbeeldin
gen van jonge dieren. Het 
hangblok kost 5.90 en 
wordt slechts als geheel 
- en bloc - verkocht Ont
werp Kris Coppieters. 

De zegelblokken zijn 1 
gedrukt in 4 kleuren ras
terdiepdruk aan de rol op 
één van de Goebel rotatie
persen van de Zegelwerk
plaats in Mechelen. 

http://iu.wllakakelbont.be/
http://pandora.be
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ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek 
aan de abonnees van De 
Posthoorn. 
Alle adresw/ijzigingen, 
veranderingen in abonne
menten, etc. graag doorge
ven aan de ledenadministra
tie van De Posthoorn: 
Aria Sprangers, 
Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Aimkerk, 
telefoon: 0 1 8 3 - 4 0 39 52 

NEDERLANDSE WOORDEN 
IN HET RUSSISCH 
Russisch is een taal die wij niet zo maar verstaan. 
Toch zul je als je goed luistert wel woorden herken
nen. In de 17e eeuw kwam de Russische keizer, tsaar 
Peter, naar Nederland. Hij woonde hier een paar 
maanden om te leren hoe je schepen moet bouwen. 
Tijdens zijn verblijf in Zaandam leerde hij niet alleen 
over de scheepsbouw, maar ook allemaal scheeps-
termen. Deze woorden bleef hij gebruiken toen hij 
weer terug was in Rusland. Dat deden ook de mensen 
die met hem mee waren gereisd. Zo komt het dat 
er verschillende Nederlandse woorden die met de 
scheepvaart te maken hebben in het Russisch terecht 
zijn gekomen. Een paar voorbeelden zijn: "sjtoer-
man" (=stuurman), "matros" (=matroos), "farwatter" 
(=vaarwater) en "krejser" (=kruiser). 

VERDWENEN IN RUSLAND 
Elk land heeft zijn eigen 
helden. Raoul Wallenberg 
is een held uit Zweden. 
Tijdens de Tweede We
reldoorlog werd hij door 
de Zweedse regering naar 
Hongarije gestuurd. Het 
lukte hem om tienduizen
den joden te redden. Hij 
bouwde schuilwoningen 
voor hen en zorgde dat 

ze een Zweeds pas
poort kregen. Daardoor 
mochten de Duitsers 
ze niet oppakken. Toen 
de Russen in Hongarije 
kwamen, werd Wallen
berg door hen gevangen 
genomen. Hij werd 
verdacht van spionage en 
naar Rusland gebracht. 
Pas in 1957 werd bekend 

gemaakt dat Wallenberg 
in 1947 m een gevangenis 
in Moskou was overle
den. In het westen werd 
weinig waarde gehecht 
aan deze verklaring. Men 
geloofde, dat de Russen 
Wallenberg hadden ver
moord. Er waren ook ge
ruchten, dat Wallenberg 
nog leefde. Na het einde 
van het communisme 
werd er een onderzoek 
ingesteld. Deze commis
sie kon geen bewijzen 
vinden voor de dood van 
Wallenberg. 
De Russische regering 
verklaarde wel in 2001, 
dat hij geen spion was 
geweest. Pas als de 
geheime archieven open
gaan wordt misschien 
bekend wat er echt met 
Raoul Wallenberg is 
gebeurd. 

DAT GAAT NAAR DEN BOSCH TOE! 
Jullie gaan toch ook naar 
de 26e Dag van de jeugd-
fllatelie? Het belooft 
weer een groot feest te 
worden! Dit jaar vindt 

166 TOESTEMMING 
Het overnemen van arti
kelen uit De Posthoorn is 
toegestaan, maar alleen met 
bronvermelding. 

het evenement plaats in 
de Brabanthallen in Den 
Bosch. Op hetzelfde mo
ment is daar de tentoon
stelling Hertogpost 2010 
voor volwassenen. Er zul

len heel veel activiteiten 
zijn voor de jeugd, dus 
dit mag je niet missen. 
Noteer in je agenda 28 
tot en met 30 mei: NAAR 
DEN BOSCHIII!!!! 

f>AEEP»E 
is.nutfmHh 

KOSTBARE VOORWERPEN 
Peter Carl Fabergé werd in Rusland geboren in 1846. Hij 
maakte bijzondere juwelen en kunstvoorwerpen, waar
mee hij de aandacht van tsaar Alexander trok. Met Pa
sen kocht de tsaar voor zijn vrouw een kunstei. Ze was 
er zo blij mee, dat hij zijn vrouw er voortaan elk jaar een 
cadeau deed. Het waren zeer kostbare eieren van goud, 
bedekt met edelstenen en elk ei was anders. Na de 
dood van de tsaar zette zijn zoon de traditie voort. Al
leen kocht hij twee eieren: een voor zijn moeder en een 
voor zijn echtgenote. De eieren en andere voorwerpen 
die Fabergé heeft gemaakt vind je nu in musea of in de 
privé-verzamelingen van de allernjksten. 

SPOETNIK 
Op 4 oktober 1957 werd in Rusland de Spoetnik 1 
gelanceerd. Het was een grote sensatie in oost en 
west. De Spoetnik was een eenvoudige satelliet en 
bestond uit een grote aluminiumbol met vier sprieten 
In de bol bevonden zich een accu, een ventilator en 
twee radiozenders. Deze zonden 
piepjes uit die men op aarde kon 
ontvangen. Na 21 dagen was de 
accu leeg en stopten de piepjes. 
De Amerikanen, die dachten 
dat zij een grote voorsprong 
hadden op het gebied van de 
ruimtevaart, schrokken enorm. 
Ze hadden niet verwacht dat de 
Russen een satelliet de ruimte in 
konden sturen. 



Kun j i j Russisch : iiiii<f9HM<«>K»#piii<j 
lezen? 

Probeer het maar eens. 
Ik geef Je een voorbeeld: 

Pectopah betekent Restaurant 
Makkelijk, toch? 

Cyrillisch schrift 
Toen ik in Rusland 
op reis was deed ik 
mijn uiterste best 
om het te ontcijfe
ren. En wat denk 
je? Het ging steeds 
beter. Maar wat op 
deze zegel staat 
weet ik ook niet. Het 
gaat misschien over 
de walvisvangst. 

vertellen heeft over 
Rusland, staat hij 
op deze brug. Want 
achter hem heb je 
mooi uitzicht op het 
Kremlin. Dat is de 
plaats waar de rege
ring vergadert. 

nOMTA CCCP K 1 2 
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Heel veel mensen 
In Rusland wonen 
140 miljoen men
sen. Dat lijkt heel 
veel, maar het is ook 
wel een heel groot 
land. Het is bijna 
twee keer zo groot 
als Canada. Dus 
de mensen hebben 
ruimte genoeg om 
te wonen en hun 
land te bebouwen. 

Een bekende brug 
Als iemand van 
het journaal iets te 

De grondlegger van 
de nieuwe staat 
Lenin wilde een 
nieuwe staat in 
Rusland leiden. Hij 
liet de tsaar en zijn 
familie vermoorden 
en toen nam hij de 
leiding. Hij wilde 
een nieuwe wereld 
leiden, waarin alle 
mensen vreedzaam 
naast elkaar leefden. 
Iedereen was gelijk, 
en als alles goed 
ging was er op den 
duur geen regering 
meer nodig omdat 
alles dan vanzelf 
ging. Zo wilde Lenin 
het graag. Na zijn 
dood werd zijn 
lichaam niet be
graven. Het wordt 
tentoongesteld in 
een gebouw op 
een groot plein in 

Moskou, het Rode 
Plein, je kunt het 
bezoeken. Herken je 
de naam Lenin op 
het gebouw? 

Hitler en Stalingrad 
In de Tweede 
Wereldoorlog viel 
Duitsland het grote 
Rusland binnen. 
Hitler veroverde 
heel veel gebieden. 
Toen hij met zijn 
legers op weg was 
naar het zuiden 
waar de olievelden 
liggen, viel zijn oog 
op Stalingrad. Die 
stad was genoemd 
naar de leider van 
Rusland: Stalin. 
Oei, dacht Hitler, 
als ik die stad nou 
eens kon veroveren! 
Dan viel de restvan 
Rusland vanzelf wel, 
dacht hij. De Slag 
om Stalingrad is de 
meest bloedige veld
slag van de oorlog 
geworden. En Hitler 
heeft niet gewonnen. 

Sport 
Bij mijn zegels over 
sport kom ik veel 
Russische zegels 
tegen. Geen won
der: ze doen actief 
mee in alle takken 
van sport. Maar ze 
hebben dan ook wel 
heel veel mensen 
die aan sport doen. 
In Rusland mogen 
sporters met talent 
de hele dag trainen 
voor hun sport. 
Voetballen doen ze 
graag. Onze Guus 
Hiddink was nog 
een tijdje bonds
coach van de Rus
sische ploeg. 

> VYTBOn 

Het Russische 
Staatscircus 
Wereldberoemd, 
misschien ben je er 
wel eens geweest als 
ze bij jou in de buurt 
waren. De beroemde 
clown Popov kon je 

in dit circus bewon
deren. 

Catharina de Grote 
Zij was een hele 
beroemde tsarina, 
ze leefde rond 1750. 
Deze dame hield 
erg van kunst en 
ze verzamelde 
enorm veel mooie 
dingen. Later werd 
dat tentoongesteld 
in een museum, de 
Hermitage. Daar 
hebben ze ook veel 
Hollandse schilde
rijen. In Amsterdam 
is nu een museum 
geopend, dat hoort 
bij die Hermitage in 
Sint Petersburg. Die 
mooie schilderijen 
zijn dan een tijdje 
bij ons te bekijken. 
Hoefje niet hele
maal naar Rusland 
om wat moois te 
zien! 

ie' 

' - - ' - - - - ' 
Ben jij wel eens van 
plan om een album
blad te maken over 
een land in plaats 
van een thema? 
Dan zou ik je zeker 
Rusland aanraden. 
Er zijn zoveel zegels 
van te vinden en het 
is een zeer interes
sant land, dat heb je 
nu wel door. 

Succes er mee! 

QjXAfiM^ VJOTK/ 
U^cüM«-
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DE EERS{^ENS \NffE RUIMTE ' 

We kijken er niet meer van op, dat er mensen in de ruimte zijn. Vijftig jaar geleden was dat wel 

even anders. Toen de Russen op 12 april 1961 de eerste mens de ruimte in brachten, was dat 

sensationeel nieuws. In die dagen waren de Soviet Unie en de Verenigde Staten in een soort 

oorlog met elkaar. Omdat ze niet letterlijk met elkaar vochten wordt die tijd ook wel de Koude 

Oorlog genoemd. De twee landen hielden elkaar goed in de gaten. 

Koste wat kost moest voorkomen worden, dat de een meer invloed kreeg dan de ander. 

Op het gebied van de ruimtevaart hadden de Russen een voorsprong. 

Dat vonden de Amerikanen niet zo leuk. 

Ze waren bang dat de Soviet Unie niet zulke vreedzame bedoelingen had. 

Stoer 
De Russen wisten dat 
ze met de eerste mens 
in de ruimte een sterke 
troef in handen had
den. Op alle mogelijke 
manieren liet men de 
wereld weten hoe suc
cesvol de Russische 
ruimtevaart was. Er was 
zo hier en daar angst 
voor de Russen, maar er 
was ook bewondering. 
Dat kwam ook omdat 
de eerste mens in de 
ruimte een heel aardige 
man leek. Zijn naam was 
Yuri Gagarin. Op het 
moment van zijn ruimte-
vlucht was hij een jonge 
man van 27, die er stoer 
en aantrekkelijk uitzag. 
Het is dan ook niet zo 
vreemd dat hij niet al
leen voor de Russen een 
grote held was. 

^ Uitdaging 
„ Gagarin kwam uit een 
^ eenvoudige familie. Zijn 
< vader was een timmer-
X man en zijn moeder 

hulsvrouw. Hij volgde 

1£ 0 zijn opleiding op een 
WW technische school. Als 

student raakte hij geïnte
resseerd in de luchtvaart 
en nam vlieglessen. Na 
zijn studie trad hij in 

dienst van de Russische 
luchtmacht. Al snel 
bleek, dat hij erg goed 
was. Daarom werd hij 
steeds uitgekozen om 
proefvluchten te maken 
met de nieuwste vlieg
tuigen. Toen hij hoorde 
dat er mensen gezocht 
werden voor het ruimte
vaartprogramma meldde 
hij zich aan. Omdat er 
zo goed als geen erva
ring was op het gebied 
van de ruimtevaart, was 
het erg gevaarlijk werk. 
Maar Gagarin hield wel 
van een uitdaging. Hij 
werd een van de zes 
piloten, die opgeleid 
zouden worden tot 
kosmonaut. Dat is de 
Russische benaming 
voor een astronaut. 

Ruimtevlucht 
Er volgde een zwaar trai
ningsprogramma. Gaga
rin viel meteen op door 
zijn onverstoorbaarheid, 
zelfs onder de moeilijk
ste omstandigheden. 
Ook zijn reactiesnelheid 
was bijzonder Op 9 april 
1961 kreeg hij te horen 
dat hij als eerste mens 
de ruimte in mocht. Drie 

dagen later was het al zo 
ver. Op 12 april lanceer
den de Russen een raket 
met Gagarin aan boord. 
Het was een sensatie 
van de eerste orde ook 
voor de kosmonaut zelf 
Hij genoot van de vlucht 
en het uitzicht. De blik 
op de aarde vanuit de 
ruimte beschreef hij 
als een "schitterend 
plaatje". De details die 
bekend werden waren 
duizelingwekkend. De 

maximumsnelheid van 
de Vostok i , zoals het 
ruimteschip heette, was 
28.260 kilometer per 
uur. Het vloog op een 
maximale hoogte van 
327.000 meter. Gagarin 
bestuurde de Vostok niet 
zelf Men was bang, dat 
de gewichtloosheid in 
de ruimte een negatieve 
invloed op de kosmo
naut zou hebben. Men 
nam het zekere voor het 
onzekere en bestuurde 

«o^neTMenepttorosMMpenoMTa V 
HenoacKa a itocMqc ^a^^ij 

met die sleutel in staat 
zijn het besturingsy
steem met de hand te 
bedienen. 

Held 
Het was niet nodig om 
die sleutel te gebruiken. 
Alles verliep volgens 
plan. io8 minuten na de 
lancering was hij weer 
veilig terug op aarde. 
Ongeveer zeven kilome
ter boven het aardop
pervlak was hij door zijn 

ROSSij^Tiooi 3 U U 

het ruimteschip op af
stand. Wel had Gagarin 
een verzegelde envelop 
met een sleutel daarin 
bij zich. Als de nood aan 
de man kwam zou hij 

» n n POCCM5I 
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schietstoel uit de ruimte
capsule geschoten. De 
schok die veroorzaakt 
zou worden bij landing 
van de capsule was 
namelijk te groot om te 
overleven. Gagarin werd 
als een echte held ont
vangen. Niet alleen in de 
Soviet Unie, maar overal 
ter wereld was het en
thousiasme groot. Waar 
hij maar kwam, was men 
enthousiast en werd hij 
toegejuicht. Lang heeft 
bij niet van zijn roem 
kunnen genieten. Op 7 
maart 1968 kwam hij bij 
een proefvlucht om het 
leven. 

file:///NffE
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ANTWOORDEN 
PUZZEL DECEMBER 2009 

Hier volgen de antwoorden van de puzzel van 
december 2009: 
1. Roon, Aria, Tonny, 
Willeke; 2. Louis Blériot; 
3. loo jaar; 4. Omdat de 
mensen vroeger dachten 
dat je boze goden weg
stuurde als je maar veel 
lawaai maakte. 

Na loting heeft Jeroen Bijsterbosch uit Lunteren 
een prijsje gewonnen. 
Hartelijk gefeliciteerd! 

PUZZEL MAART 2010 

Hier volgen de vragen van deze maand: 
1. Hoe heette de eerste mens in de ruimte? 
2. Geef de naam van de beroemde ontwerper van 

kostbare juwelen. 
3. Wat IS het Russische woord voor "stuurman"? 
4. Uit welk land kwam Raoul Wallenberg? 
5. Hoe heet het bekende grote plein in Moskou? 
6. Welke clown trad op in het Russische Staatscir

cus? 
7. Hoeveel werd er in de i8e eeuw betaald voor 

een goede mannelijke slaaf? 

Stuur je antwoorden voor 1 mei 2010 naar de 
redactie van De Posthoorn, De Goedemeent i , 
1447 PT Purmerend. 
Vergeet met je naam en adres op te schrijven en 
filatelistisch te frankeren met geldige postzegels! 
Graag ook PUZZEL MAART 2010 vermelden. 

Meer dan 1250 jongens 

en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 
van JFN op internet: 

de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.org 

WIST JE DAT... 
...enkele duizenden jaren geleden Kau
rischelpen gebruikt werden als geld? 
Vooral in Aziatische en Afrikaanse 
landen. Deze schelpjes worden vooral 
gevonden in de Indische Oceaan en 
in de Grote Oceaan. Het gebruik van 
deze schelpjes ging zelfs door tot in de 
slaventijd. Zo is er bekend dat in de i8e 
eeuw nog 10 duizend schelpen werden 
betaald voor een goede mannelijke 
slaaf uit WestAfrika. Het is bijna met 
te geloven, maar in Nigeria werden in 
1911 nog kippen aangeboden op de 
markt voor 25 kaun's.Wel wat onhandig 
in je portemonnee, die schelpen. 

Toon Oome, 

BESCHERMHOEZEN NODIG? 
BESTEL ZE BIJ PATRICK! 
Je kent dat wel, de eerste 
keer dat je exposeert met 
je verzameling kies je 
gewoon gemakkelijk voor 
beschermhoezen van de 
Hema of van de Blokker. 
Maar na een paar keer 
exposeren merk je, dat 
dit toch niet alles is. Ze 
beginnen uit te zakken, 
ze kreuken snel en je 
kunt je verzameling er 
niet mooi in bewaren. 
Meestal maak je boven
dien de eerste keer ook 
nog de fout om glan
zende hoezen te nemen. 
Achter het glas op een 
tentoonstelling zie je, dat 
het wel heel erg schittert 
en dus stap je over op 
mat. En dan heb ik het 
nog niet eens over de 
beschadiging die je fila
telistisch materiaal kan 
oplopen door bepaalde 
chemicaliën in sommige 
typen hoezen. Zelf had 
ik een leverancier die mij 
vrij dikke hoezen, mat. 

weekmaker en kreukvrij 
kon leveren. Helaas is 
deze failliet gegaan. 
Dus ik ben op zoek 
gegaan naar een nieuwe 
leverancier. Dit is erg 
moeilijk, want de meeste 
bedrijven verkopen geen 
stevige hoezen meer en 
alleen maar glanzend. 
Nu heb ik een bedrijf 
gevonden, en misschien 
zelfs nog een tweede, dat 
zegt: "Wij maken alleen 
in hele grote oplagen. 
Maar als u collectief kunt 
zorgen voor een voor een 
particulier groot aantal, 
dan willen wij gaan kijken 
wat we voor u kunnen 
doen". Ze stellen dan de 
machines in naar een 
ontwerp dat wij collectief 
zouden willen. Hierbij 
gaat het dus om hoezen 
die weekmakervrij en mat 
zijn, erg stevig en kreuk
vrij, en in leder zijn al
bum passen. Ik wil gaan 
kijken naar 24rings, als 

dit zorgt voor kwaliteits
afname wil ik gaan kijken 
naar een hoes met 4, 3 
en 2rings in één. Dat is 
dan nog vrij divers. Als je 
interesse hebt kun je mij 
een briefschrijven of mij 
mailen: Patrick Peschke, 
Parkweg 156, 2271 AM 
Voorburg, (griezelpost
verzamelaar®)hotmail. 
com). Graag binnen twee 
maanden na verschijnen 
van dit nummer. Ik hoop 
je zo spoedig mogelijk 
een mooie aanbieding te 
kunnen doen. 
Patrick Peschke 

TOESTEMMING 
Het overnemen van 
artikelen uit De Post 
hoorn is toegestaan, 

http://www.stampkids.org
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MA
' STALINGRAD 

In mei vieren we de 65e 
verjaardag van het einde 
van de Tweede Wereld
oorlog. In het kader van 
aandacht voor Rusland 
richten we ons op het 

S keerpunt in die oorlog, 

SAMENSTELLING: EDWARD FROON 
EMAIL: f2hedwardfr00n@hetnet.nl 

dat ligt bij de 200 dagen 
durende veldslag om 
Stalingrad, zoals de stad 
Wolgagrad sinds 1925 
genoemd werd naar de 
gelijknamige Russische 
leider. 
In deze slag speelde de 
100 meter hoge Mamayev 

heuvel een centrale rol 
in de verdedigingslinie 
om de stad. Hier rolden 
de Duitse aanvalsgolven 
enkele keren over de Rus
sische verdedigers heen 
en weer terug, waarbij de 
stad totaal werd verwoest. 
Tegenwoordig ligt op die 
heuvel een groots opgezet 
herdenkingscomplex, 
gewijd aan de 'helden van 
de Slag om Stalingrad' 
met het hoogste Europese 
standbeeld. Op afb. [i] 

ziet u het complex met als 
centrale blikvanger het 
standbeeld 'Moeder Rus
land roept u' bovenop de 
heuvel. Het 52 meter hoge 
beeld is een moderne 
vorm van de klassieke 
Nike, de Griekse over
winningsgodin die met 
het zwaard in de hand 
haar zonen en dochters 
oproept voor de strijd. 
Met het 27 meter lange 
zwaard meet het beeld in 
totaal 82 meter. 

Het complex is gebouwd 
van 1958 t/m 1967 en 
is met ca. drie miljoen 
bezoekers per jaar de 
grootste 'attractie' van 
Rusland. Een grote trap 
van 200 treden (naar het 
aantal dagen van de slag) 
leidt hen naar het eerste 
niveau met het plein van 
'Zij die vochten tot de 
dood.' Op afb. [2] zietu 
zo'n heroïsch beeld, van 
de soldaten die niet wil
den wijken. De postzegel 
kent als tweede beeld de 
smadelijke aftocht van de 
Duitse krijgsgevangen na 
de overgave, zoals kaart 
[3] laat zien. 
Daarachter ligt (afb. [4]) 
een grote vijver, symbool 
van de Wolga, met het 
'Plein van de helden'. Afb. 
[5] toont dit ook met het 
gezicht naar de stad en 
de Wolga. Langs de vijver 
staan twee rijen van zes 
monumentale standbeel
den met heldhaftige scè
nes, zoals die van afb. [6], 
waarin een soldaat een 
dodelijk gewonde officier 
ondersteunt die het bevel 
blijft voeren in de strijd. 
Rechts daarvan ligt 
een grote cilindrische 
monumentale hal met 
middenin een sculptuur 
van een hand met de 
toorts en de eeuwige vlam 
van afb. [7]. De wand van 
de hal is van rood basalt, 
symbool voor de bloedige 
oorlog, met daarop goud 
mozaïeken en lijsten 
van de vele gevallenen. 
Aan de overzijde ligt het 
'Plein der smarten' met 
de treurende moeder met 
een dode soldaat in haar 
handen van afb. [8]. De 
maximumkaart toont nog 
eens hoe druk het com
plex bezocht wordt. 

Het is natuurlijk niet het 
enige herdenkingscom
plex in Rusland, want 
elke stad of provincie kent 
grootse herdenkingsmo
numenten van de Grote 
vaderlandse oorlog, waar 
WO II mee aangeduid 
wordt in de voormalige 
Sovjetunie. Een mooi 
voorbeeld vormt de Hel
denheuvel van Wit Rus
land van afb. [9]. Dit ca. 
twintig kilometer buiten 
Minsk gelegen complex 
op een 'slechts' 35 meter 
hoge heuvel, is bekroond 
met een sculptuur van 
drie grote, in de lucht 
spietsende bajonetten. 
Deze zijn omgeven met 
een mozaïek van afbeel
dingen van de verschrik
kingen van de oorlog. Les 
is; nooit meer oorlog. 

mailto:f2hedwardfr00n@hetnet.nl
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75E BOEKENWEEK OP 
ZEGEL 

Van 10 tot 20 maart 
wordt de 75e Boeken
week gehouden. Ter ere 
van dit belangrijke eve
nement brengt TNT Post 
een speciale postzegel, 
postzegelmapje en een 
eerstedagenvelop uit. 
TNT Post werkte voor 
deze emissie samen met 
Studio Richard Hutten. 
"Dat betekent dat we ons 
ruimtelijk uitdrukken, 
ook voor deze post
zegel", aldus Rjchard 
Hutten, die samen met 
Damian Tatangelo, Da
vid Schäublin, Michaela 
Tomiskova en Joep Hui-
singa het ontwerpteam 
vormde. "Deze postzegel 
is namelijk een boekje en 
dus een driedimensio
naal object. Nog nergens 
op de wereld is dit ooit 
gedaan." 
De unieke boekpostzegel 
is bestemd voor post

stukken tot 500 gram. 
De frankeerwaarde is € 
2,20. Daarmee kun je 
Duel van Joost Zwa
german, het Boeken
weekgeschenk van 2010 
versturen. De ontvanger 
krijgt dan twéé boeken, 
want de tekst in de boek
postzegel heeft Zwager
man ook geschreven. 
De ontvanger kan het 
boekje losmaken en 
lezen. In het boekje staat 
het korte verhaal met de 
titel 'Wat is erger...', een 
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addendum bij het Boe
kenweekgeschenk. In dit 
korte verhaal beschrijft 
Zwagerman op span
nende en humoristische 
wijze de gedachten van 
hoofdpersoon Jelmer 
Verhooff, een museum
directeur die net een van 
de kostbaarste schilde
rijen uit de museumcol
lectie heeft vernield. 
Zwagerman maakt zo 
van de postzegel letter
lijk een literair kleinood. 
De postzegels zijn, zo
lang de voorraad strekt, 
verkrijgbaar bij de Col
lect Club in Groningen, 
via de Onlinewinkel op 
u)U)U).tntpost.nl/colIectclub 
en bij de reguliere ver
kooppunten. De geldig
heid van de postzegels 
voor de frankering is 
onbepaald. 
Het zegelformaat is 30 x 
40 mm, geen tanding en 
niet gegomd postzegel
papier. 

JUBiLEUMPOSTZEGELS 
2010 

TNT Post brengt Djoser, 
Euromast, Duinrell, 
Koninklijk Instituut voor 
de Tropen en de VW 
samen op een feestelijk 
en kleurrijk postzegelvel. 
Jubileumpostzegels 2010. 
Elke organisatie is hierop 
met telkens twee eigen 
postzegels vertegenwoor
digd. Ook brengt TNT 
Post een postzegelmapje 
en een eerstedagenvelop 
uit. 
"Ontwerper Geert de 

Jong van design- en 
communicatiebureau 
Smidswater zegt: "De 
jubilerende organisa
ties verschillen nogal. 
Uiteindelijk kozen we 
voor de horizon. Immers, 
natuur, recreatie en 
toerisme veronderstellen 
vrijwel altijd een korte of 
langere reis, waarbij je 
je horizon verlegt." Een 
aantrekkelijk grafisch 
element hierbij is de zon, 
die op de verschillende 
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postzegels telkens een 
andere positie heeft. 
"Op elke postzegel laten 
we beelden zien die de 
betreffende organisatie 
representeren", zegt 
Geert de Jong. 
"Bij het Koninklijk 
Instituut voor de Tropen 
hebben we gekozen voor 
sfeerbeelden. Op de 
postzegels van Duinrell 
zijn de glijbanen van het 
Tikibad opgenomen. De 
zon staat precies achter 
de Euromast, de skyline 
van Rotterdam. Op de 
postzegels van Djoser 
staan de piramiden van 
Gizeh, de grote sfinx en 
een reiziger met twee 
dromedarissen. "Zoals 
op alle postzegels is op 
de voorgrond een spie
gelend vlak afgebeeld", 
legt Geert de Jong uit. 
"Ook dit ondersteunt de 
eenheid van het post
zegelvel en levert een 
mooi grafisch effect op. 
Tegelijkertijd verbeeldt 
het de uitwerking die 
een verre reis op je heeft: 
het houdt je een spiegel 
voor." 
De frankeerwaarde van 
de postzegel is € 0,44. 
De oplage is 410.000 

velletjes. De postzegels 
zijn, zolang de voorraad 
strekt, verkrijgbaar bij de 
Collect Club in Gronin
gen, via de Onlinewinkel 
op iviviD.tntpost.nl/col-

lectclub en bij de reguliere 
verkooppunten. 
De geldigheid van de 
postzegels voor de fran
kering is onbepaald. 

EMISSIES 2010 

9 maart 
• 75e Boekenweek: postzegelvel met i postzegel_ 

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

zegels waarvan 5 verschillende postzegels (gegomd) 
2 9 m a a r t •>' -
• Weken van de Kaart: postzegelvel met 3 dezelfde j^ l 

postzegels (gegomd) ^ 
• Mooi Nederland 2010 - Maastricht*: postzegelvel 

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

5 dezelfde postzegels (gegomd) 
27 april 
• Zomerpostzegels 2010: postzegelvel met 6 verschil

lende postzegels (gegomd) 
• Vuurtorens: postzegelvel met i postzegel (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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BIJZONDERE TENTOONSTELLING 'ZEEHELDEN' IN BRIELLE 

Op donderdag 21 januari 
2010 vond de officiële 
opening plaats van een 
zeer bijzondere tentoon
stelling Zeehelden. De 
tentoonstelling is samen
gesteld door historicus 
Ronald Prud'homme van 
Reine, die vele boeken 
over zeehelden en zeesla

gen publiceerde evenals 
biografieën over Piet 
Hein, Michiel de Ruyter 
en Maarten en Corne
lls Tromp. Daarnaast 
heeft het museum nauw 
samengewerkt met de 
Nederlandse Vereniging 
van Postzegelverzame
laars "Filatelie" Brielle en 

Omstreken. Het bestuur 
van deze vereniging 
leverde niet alleen het 
idee voor de tentoonstel
ling, maar bracht ook 
de postzegeluitgiften 
van de Nederlandse 
zeehelden als bruikleen 
in. Behalve de van de 
zeehelden uitgebrachte 
postzegels worden ook 
de voorbeeldprenten en -
reeksen getoond evenals 
een aantal portretten en 
verschillende uitbeeldin
gen van zeeslagen. De 
opening van de tentoon
stelling werd verricht 
door Kapitein-luitenant-
ter-zee Sebo Hofl<amp, 
commandant van het 
luchtverdedigings- en 
commandofregat Hr. 
Ms. De Ruyter. Voor de 
tentoonstelling werden 
van verschillende musea 
in Nederland bruiklenen 

verkregen: het Maritiem 
Museum Rotterdam, 
Museum Simon van Gijn, 
Museum voor Commu
nicatie en het Streekar
chief Voorne-Putten en 
Rozenburg. 
De tentoonstelling duurt 
van 22 januari tot en met 
9 mei 2010. Leden van de 
bij de Bond aangesloten 
verenigingen betalen na 
het tonen van de ledenpas 
slechts de halve entree
prijs. Houders van een 
Museumjaarkaart hebben 
gratis toegang tot het 
museum. 

JAPAN GESTEMPELD: POSTAAL OF NIET-POSTAAL ? 

met de wijze waarop in 
Japan in de begintijd 
(vanaf circa 1870/1880) de 
postdiensten werden ge
organiseerd. Heel kleine 
postkantoren verwerken 
nauwelijks brieven in die 
tijd. Normale brieven 
werden door de hele 
kleine kantoren niet eens 
gestempeld; dat werd 
dan gedaan door het 
hoofdpostkantoor waar 
ze ongestempeld naartoe 
gingen. Als een heel 
klein kantoor al een brief 
stempelde, dan was dat 
bijvoorbeeld een aangete
kende brief De stempels 
die de kleinere kantoren 
op brieven plaatsten, wa
ren vaak dezelfde als voor 
niet-postale diensten. Op 
losse zegels kan voor de 
kleine kantoren dan ook 
niet vastgesteld worden 
of een zegel postaal 
gebruikt is. Dit aspect 
komt het meest voor bij 
de zogenoemde Maruichi 
stempels (zie afbeel
ding). De grote kantoren 
gebruikten dit stempel 
ook, maar zij gebruikten 
een aanvullend nummer 
in het stempel om de 
verschillende postzendin-

In de Michel catalogus 
staat bij de zegels Japan 
een klein stukje tekst en 
een paar afbeeldingen van 
stempels die duiden op 
niet-postaal gebruik. De 
waardering van de zegels 
volgens Michel geldt ech
ter voor postaal gebruikte 
zegels. Het verhaal achter 
niet-postale gebruikte 
zegels is niet zo ingewik
keld, het herkennen ervan 
echter wel. Maar hoe zit 
het nou? 
In Japan werden in de 
periode vanaf circa 1875 
tot in de jaren dertig 
min of meer identieke 
poststempels gebruikt 
voor alle soorten post
diensten. Daarbij moet 
gedacht worden aan het 
verzenden en ontvangen 
van brieven, telefoon, 
telegraaf, postsparen en 
dergelijke. In een aantal 
gevallen zijn de stempel-
types altijd niet-postaal, 
maar heel vaak lijken de 
niet-postale stempels op 
de postale stempels of 
ze zijn gewoonweg iden
tiek. Dit heeft te maken 

gen uit elkaar te houden. 
Handig, zult U zeggen. 
Dat klopt ook en het is 
ook handig, maar ten 
eerste zijn deze nummers 
in het Japans (zie afbeel
ding) en ten tweede zijn 
er allerlei uitzonderingen 
die het verhaal weer 
gecompliceerd maken. 
De niet-postale Maruichi 
stempels bevatten in 
het onderste segment 
helemaal geen karakters. 
Maruichi stempels die 
wel karakters bevatten 
in het onderste segment 
zijn of postaal (Japans: 
'bingo') of telefoon/te
legraaf (Japans: 'denwa/ 
denshin'). Na enige 
oefening zijn ze wel uit 
elkaar te houden. Op de 
website van de BKD staat 
een kleine presentatie 
met meer informatie. 
De afbeeldingen in de Mi
chel geven een aardige in
dicatie en kunnen helpen 
bij het gros van de zegels. 
De afbeeldingen in de Mi
chel duiden ook altijd op 
niet-postale, losse zegels. 
Op brief kan het verhaal 
anders zijn. Het punt is 
natuurlijk wat te doen bij 
duurdere zegels? Som

mige zegels zijn (als los 
zegel) vrij kostbaar als ze 
postaal gebruikt zijn. Dat 
is bij Nederlandse zegels 
eigenlijk ook zo. Op deze 
plaats is een advies dan 
ook goed: let bij aankoop 
van duurdere gebruikte 
Japanse zegels op het 
stempel. Alleen aanwijs
bare postaal gebruikte 
zegels verdienen een 
goede prijs. Met enige ba
siskennis en met ervaring 
kunt U zelf een heel eind 
komen. Japan 'gebruikt' 
kan dan een heel interes
sant verzamelgebied zijn. 
U kunt uw twijfelgevallen 
aan de BKD voorleggen, 
desgewenst in grotere 
aantallen tegelijk. Voor 
het adres verwijzen wij u 
naar het colofon. 

GEEN DOCENTENDAG 

Door onvoorziene 
omstandigheden gaat 
de Docentendag 2010 
op 20 maart a.s. voor de 
docenten BBF niet door. 

Komend najaar wordt 
deze opnieuw georgani
seerd. De details volgen. 
Degenen die zich al 
hebben ingeschreven zul

len persoonlijk door 
ons bestuurslid, de heer 
Sjoerd Bangma worden 
benaderd. 
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ACTIEVE POSTZEGELVERENIGINGEN KOMEN IN HET NIEUWS 

Hoe icunnen postzegel
verenigingen hun leden
bestand op peil houden of 
nieuwe leden aantrekken? 
Door de publiciteit op te 

zoeken! Een aantal ver
enigingen heeft die weg 
gevonden en heeft daar al 
veel profijt van gehad. 
Als voorbeeld een ver
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eniging die hard aan de 
weg timmert, de Leidsche 
Vereeniging van Postze
gelverzamelaars. De naam 
doet het al vermoeden, 
een al heel lang bestaande 
vereniging. 
Opgericht op 17 januari 
1940 viert deze vereniging 
dit jaar de 70ste verjaar
dag! Maar uiteraard is dit 
geen groot nieuws voor 
de pers. 
De vereniging doet het 
anders. Door naar buiten 
te treden met bijvoorbeeld 
een Postzegeltotaaldag. 
Geen gewone ruildag of 
veiling, maar met telkens 
met iets nieuws. De 
vereniging heeft er tot nu 
toe vier nieuwe leden aan 
overgehouden. 
De Persoonlijke Postze
gel bood al enkele keren 
de kans om breed in het 
nieuws te komen. Zoals 
met de verenigingspost
zegel over de Pilgrim 
Fathers die een band 
hebben met Leiden, en 
dit jaar een persoonlijke 

postzegel gewijd aan 
wijlen hoogleraar en 
decaan R.P. Cleveringa. 
Op 26 november 1940 
hield hij een moedige 
protestrede. Als decaan 
van de rechtenfaculteit 
van de Universiteit Leiden 
sprak hij zijn afschuw uit 
over de maatregel van de 
Duitse bezetter om joodse 
hoogleraren, onder wie 
zijn collega prof mr. E.M. 
Meijers, van de Univer
siteit te verwijderen. 
Daarop werd Cleveringa 
gearresteerd. Er braken 
studentenstakingen uit bij 
de Leidse Universiteit. De 
Duitsers lieten daarom de 
Universiteit sluiten. 
Tijdens de Leidse Post
zegeltotaaldag werd een 
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kleine tentoonstelling aan 
Prof Mr. R.P. Cleveringa 
gewijd. Verder werd het 
eerste velletje met de 
persoonlijke postzegels, 
ontworpen door bestuurs
lid Frans Hemelop, aan 
de dochter van (wijlen) 
de heer Cleveringa door 
burgemeester Lenferink 
van Leiden uitgereikt. 
Voor de jeugd was het 
genieten met een grote 
postzegelberg en de Leid
sche Kampioenschappen 
Postzegelstapelen. 
De jeugd (6 tot en met i6 
jaar) werd uitgenodigd 
om met afgeweekte post
zegels een zo hoog moge
lijke stapel te maken. 
Al met al een groot succes 
voor de Leidsche Vereeni
ging van Postzegelverza
melaars. 
Zo kom je in het nieuws! 

SONJA VIERT ZILVEREN JUBILEUM 

Op II februari 2010 was 
het 25 jaar geleden, dat 
Sonja van ZoerenHam 
in dienst trad op het 
bondsbureau in Utrecht. 
Sindsdien is Sonja één van 
de bekendste gezichten 
van onze bond. In de loop 
van de jaren heeft zij vele 
veranderingen meege
maakt. Zij nam deel aan 

avondvergaderingen en 
aan bestuursvergaderin
gen. Sonja heeft ook tal 
van evenementen mee 
helpen organiseren. 
Haar eerste nationale 
beurs was Filacept in 1988 
in het Haagse Congresge
bouw. Veel bestuursleden 
van aangesloten vereni
gingen zijn, kennen haar 

van vergaderingen en via 
het bondsbureau. 
Hoewel Sonja zegt zelf 
niets te hebben met 
postzegels, vindt zij haar 
werk heel leuk. De vele 
contacten vindt zij een 
aantrekkelijk aspect van 
haar werk. 
Zij hoopt nog jaren voor 
de bond en de georgani

seerde filatelie werkzaam 
te zijn. 
Het bondsbestuur felici
teert Sonja van harte met 
dit jubileum en dankt 
haar voor het vele werk, 
dat zij heeft verricht. Het 
bondsbestuur is blij met 
'onze' Sonja! 

Fred v.d. Brink, 
SECR. KNBF 

FILATELISTISCHE VORMING 

In 1994 is de KNBF, de 
Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigin
gen, begonnen met het 
geven van cursussen in 
verenigingsverband, niet 
alleen voor beginnende 
postzegelverzamelaars 
maar zeker ook voor de 
meer geroutineerde hob
byisten. Een flink aantal 
docenten, verspreid over 
het hele land, staat klaar 
om op verzoek, ook uw 
vereniging te bezoeken. 
Op dit moment zijn er 
al honderden leden van 
meer dan zestig vereni
gingen, die de weldaad 
van het volgen van deze 
cursus hebben gevoeld. 
De meeste cursisten 
hadden nooit gedacht 
dat het verzamelen van 
postzegels zo interessant 
kon zijn, ook al hadden 
zij al vele jaren op perfecte 
wijze voor hun verzame
ling gezorgd. 

Als aanvulling op het 
cursuspakket, maar tege
lijkertijd als dienstverle
ning van de KNBF aan de 
aangesloten verenigingen 
verschijnt een tiental ar
tikelen op de website van 
de KNBF van de hand van 
Sjoerd Bangma die kun
nen worden overgenomen 
in de verenigingsbladen. 
Elk artikel heeft een van de 
filatelistische elementen 
als uitgangspunt, maar 
niet in de gebruikelijke 
volgorde en beperkt zich 
(gezien de omvang van het 
artikel) meestal tot enkele 
bijzondere aspecten van 
het betreffende element. 
De artikelen zullen 
verschijnen met telkens 
een maand tussenruimte 
en met een onderbreking 
in de zomervakantie. Elk 
artikel telt 4 pagina's op 
A4 formaat. Ze zijn met 
Acrobat Reader 8 om te 
zetten in een boekje op 

A5 formaat, dat als katern 
in een clubblad van dat 
formaat kan worden 
ingevoegd. Ook in dit ver
kleinde formaat zijn tekst 
en afl^eeldingen nog goed 
leesbaar. Redacties die de 
omzetting naar A5 niet 
voor elkaar krijgen kun
nen het via het Bondsbu
reau toegestuurd krijgen. 

De volgende hoofd
stukken zijn inmiddels 
beschikbaar: 
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Wat kunnen we tegenwoordig nog met de filatelie? 

Wat kunnen we tegenwoordig nog met de filatelie?  stempels 
Wat kunnen we tegenwoordig nog met de filatelie?  tarieven 

Wat kunnen we tegenwoordig nog met de filatelie?  de postzegel 
Wat kunnen we tegenwoordig nog met de filatelie?  "foute" postzegels 

Wat kunnen we tegenwoordig nog met de filatelie?  postwaardestukken 
Wat kunnen we tegenwoordig nog met de filatelie?  particuliere postbedrijven 
Wat kunnen we tegenwoordig nog met de filatelie?  poststukken 
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De kloosterorde van de 
minderbroeders of fran
ciscanen is gesticht door 
de Heilige Franciscus 
van Assisi (1181-1226). 
Het 800-jarige bestaan 
van deze orde werd op 
12 december 2009 in 
Argentinië herdacht met 
de uitgifte van een voor
gefrankeerde prentbrief-
kaart. In het zegelbeeld 
van de kaart ($ i) staat 
het Kruis van Sint-
Damiaan, een kruis dat 
van bijzondere betekenis 
was voor Franciscus. Op 
de adreszijde van de kaart 

ziet men een afbeelding 
van de Franciscus Solano-
kerk in Santiago del 
Estero; de beeldzijde van 
de kaart toont het wand
tapijt 'De verheerlijking 
van Sint-Franciscus' uit 
de St-Francisusbasiliek in 
Buenos Aires, i 
Op 6 november 2009 is 
een voorgefrankeerde 
envelop uitgebracht voor 
de verzending van kaarten 
met kerst- en nieuw
jaarswensen. De envelop 
kostte $3,50 en er waren 
kaarten met diverse af
beeldingen beschikbaar. 

In de reeks briefkaarten 
voor jubilerende voet
balclubs verscheen op 11 

december 2009 een kaart 
voor 'Club Adético Vélez 
Sarsfield', die opgericht 
werd op i januari 1910. 2 

Australië 

In Australië worden 
veel postwaardestukken 
uitgebracht die lijken op 
maximumkaarten, maar 
die dat beslist niet zijn. 
Op de beeldzijde van de 
kaarten zijn namelijk 
geen postzegels geplakt, 
maar zijn afbeeldingen 
van postzegels te zien op 
een bijpassende ach
tergrond. Ik laat twee 
voorbeelden zien: 
de postzegel $2,75 'Gle-
neig Adelaide' afgebeeld 

op een foto van dezelfde 
locatie 3 
de postzegel $4 'Geiki 
Gorge, Western Austra
lia', afgebeeld op een foto 
van een kamelensafari. 4 
Geen maximumkaarten 
maar wel postwaardestuk
ken, doordat er sprake is 
van voorfrankering. In de 
rechterbovenhoek van de 
adreszijde van de kaarten 
staat: 'Postage Prepaid 
Australia / For posting / 
in Australia / and delivery 
/worldwide'. De drie 
strepen in het zegelbeeld 
zijn een hulpmiddel voor 
de automatische postsor-
tering. 5 

Ter gelegenheid van het 
Jaar van de Tijger zijn 
twee voorgefrankeerde 
enveloppen en een brief
kaart uitgebracht met 
naast de landsnaam de 
aanduiding 'Christmas 
Island'; de afbeeldingen 

kan ik hopelijk binnen
kort laten zien 

China (Volksrepubliek) 

Een kleurrijke envelop 
uit China, met het thema 
'Voorjaar' werd in novem
ber 2009 verstuurd van 
Nanjing naar Wagenin
gen. Om het port aan 
te vullen zijn onder het 
zegelbeeld (5 yuan) twee 
postzegels geplakt met 
een gezamenlijke waarde 
van 4,60 yuan. Op de 
achterzijde van de envelop 
staat het jaartal 2005, 
misschien het oorspron
kelijke uitgiftejaar. 6 

Oostenrijk 

Onder verzamelaars 
wordt af en toe de 
discussie gevoerd of 
postwaardestukken met 
bijfrankering wel echte 
postwaardestukken zijn. 

Dl» Post bnngl ellen 
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Ik vind van wel, onder 
voorwaarde dat de waarde 
van het zegelbeeld mee
geteld is bij de voldoening 
van het verzendtarief. Als 
voorbeeld de Oostenrijkse 
briefkaart 55 eurocent 
'Linz Hauptplatz'. Deze is 
voorgefrankeerd voor bin
nenlands gebruik, zoals 
blijkt uit de verpakking 
waarin hij verkocht wordt. 
7 Als men deze kaart ver
stuurd naar Nederland, is 
65 eurocent verschuldigd. 
Een aanvullende franke
ring met een postzegel van 
10 eurocent is dan correct 
en maakt de kaart eerder 
méér dan minder interes
sant. 8 

Tsjechië 

Ons Tsjechische zuster
blad 'Filatelie' bestaat 60 
jaar en dat werd door de 
posterijen een herden
kingsbriefkaart waard 

gevonden. Dat zie ik in Ne
derland nog niet gebeuren, 
terwijl ons Maandblad veel 
ouder is! 
De brieflcaart, met uitgif
tedatum 6 januari 2010, 
heeft een zegelbeeld (10 
k) met de basisgereed
schappen van de postze
gelverzamelaar: pincet 
en loep. De linkerzijde 
van de kaart laat zien hoe 
de vormgeving van de 
bladtitel in de loop van de 
jaren veranderd is. Zoals 
gebruikelijk is de kaart 
voorzien van een hologra
fische bescherming tegen 
kopieren. Verkoopprijs 
15 k. 9 

Rusland 

Met het oog op de komen
de Brievenbeurs extra veel 
aandacht voor Russische 
postwaardestukken deze 
maand. 
Enveloppen groot formaat 

met zegelbeeld 'A': 
Winter. Drie verschillende 
enveloppen met vergelijk
bare illustratie: sneeuw
landschap met sparren 
(besteldatum achterzijde 
19092007 en tweemaal 
10112008) 10 
Circusgebouw in Moskou: 
illustratie: gebouw in de 
vorm van een circustent, 
ballonnen (besteldatum 
achterzijde 09042009) 11 
Kunstschilder Yuri 
Mikhailovich Neprintsew 
19091996. Illustratie: 
schilderij 'Wapenstilstand 
'uit 1955 (21042009) 
Internationale Week van de 
Brief, Illustratie: brieven 
die rond de aarde vliegen 
(26052009) 
Gelukkig Nieuwjaar. Illu
stratie: Kaars met kerstver
sieringen (05062009) 
Gelukkig Nieuwjaar. Il
lustratie: eekhoorn en den
nenappels (05062009) 12 
Gelukkig Kerstfeest. Il

lustratie: kerkgebouw in 
winterlandschap (0806
20og) 
Gelukkig Nieuwjaar. Il
lustratie: kerstversiering 
(08062009) 
75 jaar Visbeschermings
dienst. Illustratie: het 
wapen van de dienst en een 
inspectieboot op een meer 
(16062009) 
Onderwijs op Afstand. 
Illustratie: kinderen achter 
pc's, embleem (2506
2009) 13 
65 jaar SuworowKadet
tenschool in Moskou. 
Illustratie: schoolgebouw 
met tank op voetstuk (17
072009) 
800 jaar SpassoPreobraz
hensky klooster in Smo
lensk. Illustratie; klooster
gebouw (21082009) 
Gelukkig Nieuwjaar. Illu
stratie: Kerstman in trojka 
(21082009) 14 
50 jaar tvsatellieten. Il
lustratie: satelliet tussen 

maan en aarde (2108
2009) 15 
100 jaar Staatsuniversiteit 
in Saratow. Illustratie: 
universiteitsgebouwen 
(28082009) 
Moskou. Illustratie ont
leend aan prentbriefkaart 
uit het begin van de 20e 
eeuw (04092009) 
Wapenmuseum in 
Ishewsk. Illustratie: muse
umgebouw (17092009) 
50 jaar Russische 
Atoomonderzeebootvloot. 
Illustratie: onderzeeër en 
vlag (22092010) 16 
75 jaar Regio Krasnojarsk. 
Illustraties: stad en natuur 
(23092009) 
200 jaar Gymnasium in 
Uljanowsk. Illustratie: 
schoolgebouw (3009
2009) 
80 jaar omroep 'De Stem 
van Rusland'. Illustratie: 
koptelefoon en microfoon 
(headset) om wereldbol 
(08102009). 17 
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WALTERM.A. DE ROOIJ 
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TOON HERMANS 
PRESTIGEBOEKJE IN 
APRIl 

Nederland 
De octrooiuiet van igio 
Het op 9 februari versche
nen boekje ter gelegen
heid van het eeuwfeest 
van de Nederlandse 
Octrooiwet is het eerste 
prestigeboekje van dit 
jaar. De tien zegels van 
het op dezelfde datum 
uitgekomen velletje zitten 
ook in het boekje. Steeds 
twee op een blaadje met 
ernaast nog extra infor
matie over de kijker van 
Lipperhey, de duikboot 
van Drebbel, de kunstnier 
van Willem KolfF, de LED-
verlichtingvan Philips, de 
VacuVin van Schneider, 
de melkrobot van Van der 
Lely, de fietskettingkast 
van Van der Woerd, de 
zonneauto van het Solar 
Team Twente, de hand
schriftherkenning van 
TNT Post en de Dyneema-
vezel van DSM. 
Boekje PR 28 kost zoals 
gewoonlijke 9.95, zodat 
de verzamelaar opnieuw 
€ 5.55 mag doneren. Aan 
wie? 

De architect Francis Greenway ontiDierp ueel van de gebouiuen uit de tijd 
van ôuuerneur Macquane 

Australië 
Jaar van de Tijger 
Ter gelegenheid van de 
start van het Chinese 
nieuwe jaar, gaf de post 
van Australië op 12 janu
ari een tweetal postzegels 
uit: van 55c en $ 1.65. 
Bijzonder aan deze zegels 
is dat ze twee landsnamen 
vermelden: Australië en 
Kersteiland (Christmas 
Island). Kersteiland is 
een eiland met nog geen 
2000 inwoners dat in de 
Indische Oceaan ligt en 
behoort tot het Gemene
best van Australië. 
Net als in 2008 en 2009 

Omslafl uan het Nederlandse Octrooiwetboekje 

Prestyeboekjes met persoonlijke 
zegels 
De NVPH moet ze niet 
en negeert ze. Toch 
verschijnen binnenkort 
nummer 23 en 24 van de 
in 2007 gestarte reeks. 
Op 22 april begroeten 
we een boekje ter ere 
van zanger/komiek 
Toon Hermans. En op 11 
mei worden de voetbal
liefhebbers al warm 
gemaakt voor het WK 
2010 in Zuid-Afrika met 
de uitgifte van een zeer 
speciaal boekje. Daar
over later meer. 

zijn de zegels ook in een 
prestigeboekje verkrjig-
baar. De exacte inhoud 
ervan is me - op dit 
moment - nog onbekend. 
De prijs wel: $13.95. 

Austrolia Day 
Op 21 januari - Australia 
Day - verscheen ook de 
jaarlijkse serie gewijd aan 
legendarische Australiërs. 
Beroemheden uit heden 
of verleden die hebben 
bijgedragen aan het 
Australische culturele erf
goed. Dat blijft altijd een 
verrassing tot op de dag 
van uitgifte. Dit jaar zijn 

het nog levende roman
schrijvers: Peter Carey, 
David Malouf, Colleen 
McCullough, Bryce Cour-
tenay, Thomas Keneally 
en Tim Winton. Er zijn de 
nodige boekjesproduc
ten. Allereerst een boekje 
met twintig zelfklevende 
zegels van 55c. 
Zoals steeds is dit soort 
boelqes ook te koop in een 
zogenaamd chequebook: 
een pakket van tien van 
deze boelcjes. 
Vervolgens een prestige-
boelqe van $ 24.95 sn een 
Legends Book van $ 19.95. 

Gouverneur Lachlan Macquarie 
Het is dit jaar 200 jaar 
geleden dat Lachlan Mac
quarie gouverneur werd 
van Nieuw Zuid Wales. 
Hij heeft veel betekend 
voor de ontwikkeling van 
Australië. Zo startte hij 
allerlei openbare werken 
en regelde hij de bouw 
van vuurtorens, gerechts
gebouwen en gevange
nissen. Hij stimuleerde 
de kerkenbouw en het 
oprichten van fabrieken. 
Zo'n man is een postze
geluitgifte waard. De serie 
van vier zegels kwam uit 
op 16 februari. Een pres
tigeboekje van $ 10.95 
vertelt nog eens uitvoerig 
in woord en beeld de 
dadendrang van Lachlan 
Macquarie. 

België 
Orcjaandonatie 
De Nederlandse ontwer
per Toni Mulder heeft de 
op 18 januari verschenen 
solidariteitsuitgifte 'Geef 
leven door!' getekend. De 
donorcampagne wordt 
op de postzegel verbeeld 
met een puzzelstukje. De 
zegel vermeldt waarde 
I (= 59c) en is alleen in 
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Het Belgische uouuibockje met de 
zegels die oproepen tot donoractic 

boekjes van tien stuks 
verkrijgbaar. 

Literaire wandeling door 
Brussel 
Midden negentiende 
eeuw had België een 
grote aantrekkingskracht 
op kunstenaars. Zo 
hebben er ook diverse 
grote auteurs vertoefd. De 
beroemdste ervan zijn sa
mengebracht in een serie 
van vijf postzegels: Arthur 
Rimbaud & Paul Verlaine, 
Charles Baudelaire, Mul
tatuli, Charlotte & Emily 
Bronte en Victor Hugo. 
Vijf zegels met portretten 
van deze grootheden ver
schenen op 22 februari. 
Ze hebben waarde 2 (= 
€ 1.18) en zijn alleen in 
boekjes verkrijgbaar. 

Brunei 
Boekjes in 2008 en 200g' 
Brunei is nou niet een 
boelcjesland bij uitstek. 
Het op het eiland Borneo 

gelegen sultanaat gaf in 
het verleden nog maar en
kele boekjes uit. Nu blijkt 
dat er in 2008 (op 24 
april) een viertal boekjes 
uitgegeven is ter gelegen
heid van het eeuwfeest 
van de verplaatsing van 
de hoofdstad van Capital 
Ayar naar Bandar Seri 
Begawan. Van een buiten
wijk naar het centrum van 
de bescheiden stad. De 
boelqes kosten 8oc, 
$ 1.20, $ 2.40 en $ 4.00 en 
bevatten vier zegels van 
resp. 20, 30, 60 en loos. 
Ook zijn er eind 2009 
twee boekjes met orchi-
deeënzegels uitgegeven. 
Meer informatie over deze 
boekjes volgt later. 

China 
Tu;ee bijzondere boekjes uit 
20og 
Het eerste boekje van de 
Volksrepubliek China ver
scheen in 1980. Nummer 
39 (zie verder) dit jaar. 
Het zijn 'gewone' boekjes 
met één zegelvelletje. 
Het volgnummer staat 
ook steeds op het boekje 
vermeld. 
China kent daarnaast 
bijzondere boekjes. 
Een beetje, ook wat het 
formaat betreft, te verge
lijken met onze presti-
geboelq'es. In de tweede 
helft van het afgelopen 
jaar verschenen er twee. 
Het eerste op 13 septem
ber. Het bevat viermaal 
zes zegels met een selec
tie uit de '300 Gedichten 
uit de Tang-periode': zes-
tienmaal 1.20, viermaal 
1.50 en viermaal 3.ooy. De 
zes velletjes zitten als in 
een harmonica gevouwen 
tussen de twee kaftjes. 
Het andere Icwam uit op 
I oktober ter gelegenheid 
van de 60e verjaardag van 

Literaire luandelmg door Brussel 



de Volksrepubliek China. 
Het bevat twee postzegels 
van Hongkong ($5), één 
van Macao (lop) en één 
van China 6.ooy. 

Jaar van de Tijger 
Nummer 39 uit de nor
male reeks verscheen op 5 
januari. De inhoud ervan 
bestaat uit tien postzegels 
van i.2oy. 

Op de omslag uon hft Chinese 
nieuuijaarsboekjc staat de tijger 

ajgebeeld 

Frankrijk 
Automaatboekje 
In Frankrijk worden ook 
boekjes door middel van 
automaten verkocht. Ze 
bestaan uit twee stripjes 
van vijf zelfklevend ze
gels. Ze komen als velletje 
uit een Sagem-automaat. 
In januari is een nieuwe 
versie verschenen. De 
kaft bevat reclame voor 
de postzegelwinkel van 
de post: Boutique Web 
du Timbre. De zegels 
zijn zonder waarde
aanduiding. Ze kosten 
momenteel 56c, goed 
voor frankering van een 
binnenlandse brief. 

Op de Icajt ufln het Franse boekje 
klinkt de panjiuit 

Muzikale postzegels 
Op 3 o januari l<wam 
de Franse post met een 
postzegelboekje dat als 
titel La musique des timbres 
meekreeg. Het bevat 
twaalf postzegels voor 
brieven ie klas (= 56c) 
met afbeeldingen van 
musici spelend op harp, 
orgel, saxofoon, gitaar, 
tamboerijn of hoorn. 
Om er maar een aantal te 
noemen. 

Feest van de Postzegel 
Frankrijk vierde zijn 

Feest van de Postzegel 
in het weekend van i 
maart. Op die datum 
verscheen ook het boekje 
met twaalf postzegels 
die allen met het thema 
'water' van doen hebben. 
De aandacht wordt in 
het bijzonder gevestigd 
op klimaatbescherming, 
drinkwater wereldwijd en 
bescherming van vissen 
en andere zeedieren. 

Groenland 
De magie van kinderboeken 
De ontwerpster van de 
Groenlandse Europa
zegels schrijft zelf ook 
kinderboeken. Het was 
voor haar een dankbare 
opdracht in de twee ze
gels de leesbeleving van 
kinderen vast te leggen. 
De zegels, van 8.50 en 
9.50 kr, laten zien hoe 
kinderen door boeken ge
grepen kunnen worden. 
Tegelijk verscheen er op 
18 januari ook een boekje 
met zes van beide zegels. 
Een boekje over kinder
boeken dus. 

Groot-Brittannië 
Rot/al Society o/London 
Na het prestigeboekje met 
afbeeldingen van platen
hoezen (7 januari), kwam 
er al op 25 februari een 
tweede prestigeboekje. 
Nu ter gelegenheid van 
de 350e verjaardag van de 
wetenschapsclub Royal 
Society. Tien prominente 
wetenschappers staan op 
de tien eersteklaszegels 
zegels, die ook in het 
boekje te vinden zijn. Op 
elke zegel staat eveneens 
afgebeeld waarmee de 
negen mannen en één 
vrouw hun eeuwige roem 
en een plaats in deze serie 
verdiend hebben. De vier 
zegelvelletjes zijn als 
volgt: 
Newton, Rutherford (2x), 
Franklin Machins: 4x22p, 
4x54p plus een zegel met 
het wapen van de acade
mie Wallace, Babbage, 
Boyle en Shacketon 
Hodgkin, Jenner (2x) en 
Lister. 
Prijs van het geheel is 
£7.72. 

London 2010 
Elke tien jaar vindt er 
in Londen een grote 
internationale post
zegeltentoonstelling 
plaats. Dit jaar onder 
de naam London 2010 
Festival of Stamps. 
Nogal wat Nedelandse 
verzamelaars zullen, net 
als in het verleden, tus
sen 8 en 15 mei de weg 
weten te vinden naar het 
Business Design Centre 
in IsUngton, Londen. 
Het meest verkochte 
Engelse boekje (zesmaal 
ie klas, 39p) maakt 
de gebruiker vanaf 30 
maart attent op het 
komende festijn. 

Ierland 
Huivelijkszegel 
Twee elkaar toegewijde 
lovebirds staan op de 
Ierse huwelijkszegel 
van dit jaar. Het is een 
zegel van 55c, die sinds 
21 januari uitsluitend in 
boekjes van tien stuks 
verkrijgbaar is. 

Monaco 
Herdrukken 
Het Gnmaldi boekje uan 
Monaco 
In 2005 verscheen in 
Monaco een boekje 
met tien zelfklevende 
zegels met een afbeel
ding van het wapen 
van de Grimaldi's. De 
zegels waren bestemd 
voor Ecopli-zendingen: 

Het Gnmaldi boekje van Monaco 

partijenpost tegen een 
verlaagd tarief De zegels 

I uit 2005 waren gedrukt 
bij de Franse drukkerij 
ITmprimerie des Timbres 
et Valeurs Fiduciaires te 
Périgueux. De onderrand 
van de zegels vermeldde 
dan ook deze drukker: 
ITVF2005. 

en gelegen voor de kust 
van Newfoundland, kent 
sinds 1986 ook postzegel
boekjes. Gewoonlijk zijn 
het Franse boekjes met als 
opdruk de volledige naam 
van het gebied. 
Eind vorig jaar verscheen 
boekje nr 9. Weer een 
Frans boekje met twaalf 
Marianne-zegels zonder 
waarde-aanduiding en als 
opdruk de letters 'SPM'. 

Eerste oplage ITVF 2005 

Twee jaar geleden wij
zigde de Franse drukkerij 
haar naam in Phil(g)poste. 
Franse zegels hebben op 
de onderrand sinds die 
tijd dan ook deze naam. 
Pas onlangs werd ontdekt 
dat de Grimaldi boekjes 
in 2007 en 2008 zijn 
herdrukt. Met de nieuwe 
naam! Zoeken dus naar de 
boekjes met als kenmerk 
Phil@poste 2007 en 
Phil(a)poste 2008. 

Saint Pierre en Miquelon 
Opdrukboekje 
Het Franse overzeese 
gebied Saint Pierre et 
Miquelon, bestaande 
uit acht kleine eilandjes 

De tien luctcnschappers zijn ook m een ueüetje uerkrijgbaar 

ni<5 
Twaalf Marianne-zegels met 

opdruk 

De kaft van het boekje 
heeft de in april in Frank
rijk verschenen tekst La 
Boutique du Courrier pour 
les Pros. 



VAN DUITSLAND, MEMEL, 
MEMELGEBIET, KLAIPEDA 

TOT LITOUWEN 
D O O R V I C T O R C O E N E N , W I L L E M S T A D ( N B ) 

Memelland 
East Prussia 
1923 -1939 

Als Prins Max van Baden op 11 november 1918 de capi

tulatie namens het Duitse keizerrijk ondertekent, gaan de 

overwinnende grootmachten Engeland, Frankrijk, Italië 

en de Verenigde Staten van Amerika aan de slag om een 

'vredesverdrag' in elkaar te zetten. Dit vredesverdrag, 

het Verdrag van Versailles, zal een monstrum blijken te 

zijn, waar wraakgevoelens de boventoon voeren. Duits

land krijgt de schuld van de Eerste Wereldoorlog en moet 

zowel financieel als moreel opdraaien voor alle schade, 

die de oorlog heeft opgeleverd. 

De geschiedenis zal leren, dat 
het Verdrag van Versailles, door 
velen het Dictaat van Versailles 
genoemd, niet zo'n goed idee 
is gew/eest en zal uiteindelijk de 
basis vormen voor de Tweede 
Wereldoorlog. In de tijd tussen 
deze twee wereldoorlogen is veel 
gebeurd. Een heel klem stukje 

geschiedenis op een relatief klein 
stukje land vormt de basis van 
dit artikel. 

Het Verdrag van Versailles be
paalt op 10 januari 1920 in artikel 
99, dat Duitsland afstand moet 
doen van het Memelgebied, 
waarbij Frankrijk als vertegen

woordiger van de geallieerden 
de mandaatregering van het 
Memelgebied per 15 februari 
1920 zal overnemen. De politieke 
situatie in het Memelgebied 
verschilt in hoge mate van een 
aantal andere gebieden, waarbij 
door verschillende artikelen in 
het Verdrag van Versailles, de 

geallieerden de opdracht krijgen 
een volksstemming onder de 
bevolking te houden. 
Deze stemgebieden ook wel 
Plebiscietgebieden genoemd, 
zijn bijvoorbeeld twee belang
rijke gebieden in Oostpruissen 
Allenstein en Marienwerder. Hier 
krijgt de bevolking in 1920 de 

i) Zaaister. 
De franse basiszegel van 
het type zaaister 

F, Lass & Co. 8 Memel 
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i) Voorlopen 
^ Pakketkaart voor een pakket von 3/2 Kg van memel naar Russ, correct gefran-
ZJI keerd met },ys Mark Deze kaart /s ontwaard in de periode tussen lojanuan 
5 e" yjt^li ^920 en behoort daarmee tot de voorlopers 
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4) Merson: 

De franse basiszegel 
van het type Merson 

iMm^M^^Miemm ^hmm 
2) Meeloper. 

Bnefvan Memel naar Chemnitz, correct gefrankeerd met 40 ffg Daar de brief is ontwaard op 
lojuli ig20, dus nó de uitgifte van de eigen Memel zegels behoort deze brief tot de meelopers 

(penode nó yjuli ig2o) 
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keuze of zij de Duitse, of Poolse 
nationaliteit wensen te behouden 
c.q. te verkrijgen. In Oberschle-
sien moet de bevolking in 1921 
kiezen tussen de Duitse, Tsjechi
sche of Poolse nationaliteit en 
in Schlesvig kiest men in 1920 
voor óf de Duitse óf de Deense 
nationaliteit. De bevolking van 
het Saargebied zal uiteinoeli 
ook die vraag krijgen voorgelegd, 
maar die volksstemming zal pas 
in 1935 plaatsvinden. 
De bevolking in het memelge
bied behoeft geen keuze te ma
ken, hen wordt niets gevraagd. 
De Franse mandaatregering 
besluit eigen postzegels uitte 
geven voor het Memelgebied. 
De eerste postzegels worden 
uitgegeven op 7 juli 1920 en 
zijn Franse basiszegels van het 
type zaaister en type Merson. 
Vanaf 10 januari 1920 tot en 
met 7 juli 1920 zijn de reguliere 
Duitse postzegels in gebruik. 
Postzegels die in deze periode in 
het memelgebied zijn gebruikt 
noemen we 'voorlopers' (afb. i ) . 
Aangezien de Duitse postzegels 
mochten worden opgebruikt tot 
en met 20 juli 1920 spreken we 
van 'meelopers', indien deze 
postzegels zijn gebruikt in de 
periode van 7 juli 1920 tot en 
met 20 juli 1920 (afb. 2). 
Het mandaat van de Franse rege
ring zal duren tot 10 januari 1923. 
Op deze datum zal het leger 
van Litouwen het Memelgebied 
militair bezetten. Op 16 februari 
1923 krijgt Litouwen uiteindelijk 
toestemming van de Parijse 
ambassadeursconferentie om 
het Memelgebied in te lijven. Zij 
moet echter het Memelgebied 
wel de autonomie binnen de 
eigen landsgrenzen toezeggen. 

Later op 8 mei 1924 verkrijgt 
Litouwen de volle soevereiniteit 
over het Memelgebied, waarmee 
ook postaal een einde komt aan 
dit gebied. Toch niet helemaal en 
wel om twee redenen. De eerste 
reden is gelegen in het feit, dat 
de onder Litouwse heerschap

uitgegeven postzegels van 
et Memelgebied nog tot 31 

augustus 1925, hun geldigheid 
blijven behouden. Hierdoor zijn 
dus mengfrankeringen tussen 
postzegels van het Memelgebied 
en postzegels van Litouwen 
mogelijk. De tweede reden is, 
dat na de Duitse bezetting van 
Hitler-Duitsland er opnieuw 
postzegels worden uitgegeven 
met de opdruk Memelland. Deze 
postzegels zullen we echter in dit 
artikel buiten beschouwing laten. 

De Franse postzegels van Memel 
Voor de eerste eigen postzegels 
van het memelgebied, die op 
7 juli 1920 worden uitgegeven, 
worden de Franse zegels van het 
type zaaister (afb. 3) en het type 
Merson (afb. 4) gebruikt. Deze 
zegels werden in zwarte inkt 
overdrukt met het woord Memel 
in rechtopstaande- maar later 
ook in schuinstaande- hoofdlet
ters, met het woord Flugpost 
(luchtpost) (afb. 5) in verschil
lende verschijningsvormen en 
met een waarde in Duitse valuta 
(Pfennigen Mark). 
Deze, maar ook alle andere 
postzegels van het Memelgebied 
met de Franse basiszegels, zijn 
gedrukt in Frankrijk. De Franse 
postzegels in die tijd werden ge
drukt in vellen van 150 stuks (6 x 
25) voor de waarden van het type 
zaaister en de postzegels van 
het type Merson werden gedrukt 
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11] Cermania: 
Echt gelopen, aangetekende bnefvan Prokuls naar Duisburg, correct gefrankeerd met go Pfe Deze 
bnef mocht met Cermaniazegeh worden gefrankeerd, daar deze brief naar het Duitse moederland 

werd verstuurd De twee paarse stempeltjes betreffen deviezencontrole-stempels 

in vellen van 75 stuks (3 x 25). 
Hierdoor zijn er bij de postzegels 
in het type zaaister zowel hori
zontale als verticale brugparen 
(afb. 6) en bij de postzegels van 
het type Merson alleen verticale 
brugparen. Naast de brugparen 
vertonen de velranden nog twee 
interessante verzamelwaardige 
elementen: de zogenaamde druk-
datum en velstansing (afb. 7). 
De eerste paar series van het 
memelgebied zijn gedrukt op 
verschillende papiersoorten. Dit 
biedt eveneens de mogelijkheid 
tot filatelistische verdieping 
van het verzamelgebied. We 
onderscheiden wit papier en 
CC-papier. GC=papier staat 
voor Grande Consommation 
(massaverbruik). HetCC-papier 
is wat grijzer dan het gewone, 
witte papieren is gemakkelijk 
herkenbaar. 
Bij alle Franse opdrukken van het 
Memelgebied komen een groot 

aantal opdruk-variëteiten voor. 
Dit maakt het verzamelen van dit 
gebied erg leuk en het is relatief 
gemakkelijk om deze variëteiten 
bij elkaar te zoeken en te verza
melen (afb. Seng). 

De Duitse postzegels van Memel 
Vanaf begin augustus worden er 
onder Franse heerschappij toch 
ook Duitse basiszegels gebruikt 
en voorzien van een opdruk (afb. 
n ) . Als basis worden niervoor 
de postzegels met het motief 
Germania gebruikt. Deze postze
gels echter, mochten uitsluitend 
gebruikt worden voor post bin
nen het Memelgebied en voor 
post naar Duitsland. Het gebruik 
van deze "Duitse" Memelzegels 
werd min of meer gedoogd, 
maar werd vanaf T november 
1920 verboden. Echt gelopen 
briefmateriaal gefrankeerd met 
deze Duitse Memelzegels is 
logischerwijs vrij schaars. 

\ t - - 9j Afitandvariëteit: 
Voorbeeld van één van de vele afitandvanetei-
ten van het Memelgebied Vergelijk de afitand 

van de stotde M van Mark. 

5} Flugpost: 
Voorbeeld van een luchtpostzegel De hier 
afgebeelde luchtpostzegel is de moeilijkste 

luchtpostzegel van het Memelgebied 
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10) Kopstaand: 
De rode 15 is hier kopstaand gedmkt 

8) Dikke 4: 
Voorbeeld van een van de vele ptaatfouten 

Vergelijk de horizontale balk van de 4 
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6) Brugpaar: 
Voorbeeld van een verticaal brugpaar 
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7j Pittatnummer. 
Voorbeeld van een plaatnummer (PigoS iy) 



i2j Wappenreiter 
Vier voorbeelden var) zegels uitgegeven 
ten tijde van de Litouwse bezetting, 
waarbij metuitgegeven Litouwse 
dienstzegels ah basiszegel zijn gebruikt 
(zogenaamde wappenreiter) 

CENT. 

15J Croenopdrukken: 
De laatste, schaarse uitgiße 
van het Memelgebied, de zoge

naamde Croenopdrukken van 
decemben^i^. 

18} Treinstempels: 
Treintrajectstempels van de trajec

ten Pogegen  Schmalleninken en 
van Insterburg  Memel. 1 ''fi^^v.feias^ï.?^'"».^! 
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De Litouwse postzegels van 
Memel 
Op i o januari 1923 werd na drie 
jaar Franse overheersing, con
form artikel 99 van het Verdrag 
van Versailles, het Memelgebied 
aan Litouwen overgedragen. In 
de periode van 10 januari 1923 
tot 8 mei 1924, waarop Litouwen 
de volledige souvereiniteit over 
het Memelgebied kreeg, spreken 
we van de Litouwse bezettings
periode. In deze periode werden, 
met uitzondering van twee series 
van drie Franse basiszegeis, 
uitsluitend Litouwse zegels ge
bruikt. In eerste instantie worden 
er nietuitgegeven Litouwse 
dienstzegels voorzien van een 
Memelopdruk om al snel plaats 
te maken voor eigen Litouwse 
Memelzegels (afb. 12). In het 
Memelgebied werd nog steeds 
als valuta de Duitse Mark ge
bruikt. Pas op 16 april 1923 wordt 
de Duitse Mark vervangen voor 
de Litouwse Litas. Deze valuta

wisseling maakt het noodzakelijk 
om de postzegels wederom 
van een opdruk in de nieuwe 
valuta te voorzien (afb. 13). Het 
papier in die tijd was schaars en 
van een slechte kwaliteit en de 
Litouwse drukkerij, waar de post
zegels van een opdruk werden 
voorzien beschikte over onvol
doende gelijke cijfers en letters. 
Dit is de oorzaak waarom er zo 
veel verschillende opdrukvariëtei
ten bestaan, van opdrukken met 
verschillende letters en cijfers 
tot zelfs kopstaande opdrukken 
(afb. io). De verschillende types 
zijn uitstekend gecatalogiseerd 
in de speciaal literatuur, die over 
het Memelgebied zijn versche
nen. Het bij elkaar verzamelen 
van alle verschillende opdruk 
typen en opdrukvariëteiten is 
een enorm monnikenwerk, maar 
geeft erg veel voldoening (afb. 
14). Aangezien er niet zo heel 
veel mensen thuis zijn in dit 
gebied, is de mogelijkheid zeer 

reëel, dat voor weinig geld er 
nog absolute zeldzaamheden 
zijn te vinden. De laatste serie 
postzegels van het memelgebied 
worden uitgegeven in decem
ber 1923. Het betreft hier de 
beroemde "groenopdrukken", 
die erg prijzig zijn, en veel zijn 
vervalst (afb. 15). Vanaf 5 augus
tus 1923 was het toegestaan om 
naast de postzegels van Memel 
ook de postzegels van Litouwen 
te gebruiken. Aangezien de 
postzegels van Memel nog tot 
31 augustus 1925 geldig waren 
ligt het voor de hand dat er vele 
mengfrankeringen bestaan met 
gebruik van zowel de memel als 
Litouwse zegels. Deze brieven 
zijn dan ook niet erg schaars, 
(afb. i6) Op 1 juni 1925 waren er 
in het memelgebied geen Me
melzegels meer te koop en kon 
men nog uitsluitend Litouwse 
postzegels aan de postloketten 
Kopen. Op 31 augustus 1925 ein
digt de postale geschiedenis van 

het Memelgebied, want dat is de 
laatste datum, waarop Memelze
gels gebruikt mogen worden. 

De stempels gebruikt ten tijde 
van het Memelgebied 
Niet alleen de postzegels van het 
Memelgebied zijn interessant 
om te verzamelen of om zelfs 
dieper in te specialiseren, ook de 
poststempels gebruikt ten tijde 
van tijd dat het Memelgebied 
nog niet tot Litouwen behoorde, 
zijn meer dan de moeite waard 
om nader onder de loupe te ne
men (afb. 17). Er zijn in principe 
vijf verschillende stempelsoorten 
te onderscheiden. Ten eerste de 
plaatsnaamstempels, die in 13 
verschillende verschijningsvor
men voorkomen. Ten tweede 
dienen de treintrajectstempels 
genoemd te worden, die in zes 
verschillende verschijningsvor
men voorkomen (afb. i8). Ten 
derde dienen de pakketpost
stempels genoemd te worden, 



76) Tweelandenjrankering: 
Voorbeelavon een tweetandenfran-

kenng De Imker zegel is van het 
memelgebied en de rechterzegel is 
een Litouwse zegel Deze tweelan 

denjrankenng was door de Litouwse 
posterijen toegestaan tot en met 37 

augustus 7925 
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die vaak als zwarte vlekken voor
komen en als vierde en vijfde 
dienen de Portvrijdomstempels 
en douanestempels genoemd te 
w/orden. Deze laatste twee stem
pels zijn uitermate schaars. 

Conclusie 
De postgeschiedenis van het 
Memelgebied is buitengewoon 
interessant en biedt aankno
pingspunten voor de verzame
laarvan Duitsland, Frankrijk, 
Litouwen en Rusland. In de 
verschillende speciaal-literatuur 
van deze landen zult u de 

postzegels van het Memelge
bied dan ook zeker aantreffen. 
De postzegels bieden een keur 
aan specialisatiemogelijkheden. 
Denk daarbij aan de verschil
lende gebruikte papiersoor
ten, kleuren, opdruktypen en 
variëteiten. Maar ook vallen er 
een keur aan plaatfouten en veld-
eigenschappen te ontdekken, 
die relatief eenvoudig bij elkaar 
te vergaren zijn. Wat te denken 
van de voor- en meelopers, 
die weliswaar wat moeilijker te 
vinden - maar zeer de moeite 
van het zoeken - waard zijn. De 

hoeveelheid gebruikte verschil
lende stempels bieden ook nog 
een mogelijkheid tot verdieping. 
Dit relatief onderbelichtte stukje 
postgeschiedenis verdient meer 
aandacht en hopelijk draagt dit 
artikeltje daartoe bij. 

77) stempel: 
Verschillende soorten stempels 
gebruikt in het Memelgebied, een 
verzamelgebted op zien 
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RUSSISCHE DESINFECTIE IN EEN TIJD 
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Eerf^aar aparU Twee poststukken van en naar Nederlands-lndië 
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De meeste lezers van Filatelie 
zullen weten, dat in vroeger 
eeuwen, in tijden van pest en 
cholera, brieven nogal eens 
werden gedesinfecteerd. Voorde 
jongste lezers is afgelopen jaar 
de achtergrond van ontsmetting 
nog eens beknopt en helder uit 
de doeken gedaan\ 

Purifié au Lazaret Malte 
Gedesinfecteerde brieven uit In-
dië kunnen met enige regelmaat 
worden aangetroffen. Dergelijke 
brieven stammen in de regel uit 
de eofilatelistische periode en 
tonen meestal de volgende ken
merken (afb i ) : Ongefrankeerd, 
een Europees land als bestem
ming, periode 1840-1850 en 
rond cachet 'Purifié au Lazaret 
Malte'. Malta was sinds eeuwen 
een belangrijke doorgangsha-
ven voor het scheepsverkeer 
naarde Levant, het Oostelijke 
Middellandse zeegebied. In de 
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Het briefverkeer tussen Nederlands-lndië en tsaristisch 

Rusland wos schaars. De twee opmerkelijke poststukken 

die in dit artikel worden besproken, dateren uit een 

periode, dat de wereld werd opgeschrikt door een paar 

angstaanjagende pandemieën. 

cholera ontdekte, werd duidelijk, 
dat de rol van brieven bij het 
overbrengen van cholera is te 
venA/aarlozen. Daardoor kwam 
het desinfecteren van brieven bij 
cholera-epidemieën in onbruik. 
Gedesinfecteerde brieven uit 
Indië na 1880 zijn daarom vrijwel 
onbekend. Aan het eind van 
de negentiende eeuw werd de 
wereld opgeschrikt door een de
sastreuze pest epidemie in Azië. 
De epidemie die wij nu kennen 
als het begin van de derde pest-

Ajb 7 Karakteristieke eofWatelistische, gedesinfecteerde brief (1844) van Batavia naar Bordeaux met 
een yring-stempei punfié lazaret malte 

zeventiende eeuw werd in de 
haven van Valetta een quarantai
nestation gebouwd, dat in later 
eeuwen aanzienlijk werd uitge
breid. Het Lazaretto bestond uit 
een omvangrijk gebouwencom
plex met kamers voor het verblijf 
van passagiers en uitgebreide 
voorzieningen voor de desinfec
tie van post^. 

De Obezzarasheno stempels 
Rond 1880 formuleerden 
Robert Koch en Louis Pasteur 
de wetenschappelijke basis van 
onze huidige kennis betreffende 
de oorzaak en het overbren
gen van infectieziekten'. Toen 
Koch in 1882 de verwekker van 

pandemie had zijn oorsprong in 
de provincie Yunnan in het zuid
westen van China. In maart 1894 
breidde de ziekte zich uit naar de 
havenstad Kanton waar in een 
aantal weken ca 60.000 doden 
vielen. Vluchtelingen brachten 
de ziekte in rap tempo naar 
Hongkong. In juli 1896 werd 
pest voor net eerst gesignaleerd 
in Bombay. De ziekte spreidde 
zich snel uit over de stad. In de 
zomer bereikte het dodencijfer 
een top van 1900 per week. Alsof 
dat niet genoeg was, stak cholera 
opnieuw de kop op. In de loop 
van de negentiende eeuw was 
Europa reeds geteisterd door vijf 
cholerapandemieën. Steeds had 

de ziekte vanuit India via Perzië 
en Rusland de weg naar West 
Europa gevonden. In 1899 brak 
in India opnieuw een ernstige 
cholera-epidemie uit die zich 
uitbreidde naar Afghanistan en 
de Perzische golfen in 1900 zou 
leiden tot ruim 805.000 doden. 
In 1893 was op de achtste 
Internationale Sanitaire Confe
rentie besloten brieven niet meer 
te beschouwen als potentiële 
overbrengers van cholera. Over 
pest werd geen besluit genomen 
omdat de transmissie hiervan 
toen nog onduidelijk was. In 
1896 werd de situatie in Rusland 
zo dreigend ervaren, dat de au
toriteiten besloten desinfectie in 
te stellen van brieven, afkomstig 
uit gebieden met pest. In april 
1897 werd in een circulaire een 
begin gemaakt met de praktische 
uitvoering. Aanvankelijk werd 
uitsluitend India als besmet 
gebied genoemd. Desinfectie 
van brieven was verplicht en 
het stempel 'OBESSAPAÄEHO' 
(gezuiverd) moest worden 
aangebracht. In latere circulaires 

werden andere landen aan de 
lijst toegevoegd, met name in 
1899''. Post over land vanuit het 
westen op weg naar Odessa 
werd behandeld in Volochisk 
(nu in Oekraïne). Post naar St. 
Petersburg en het Noorden werd 
gedesinfecteerd in Granitsa op 
de grens met Galicië. Post uit 
Perzië ten oosten van de Kaspi
sche zee werd gedesinfecteerd 
in Gaoudan, ten westen van de 
Kaspische zee in Dzhulfa^ In een 
havenstad als Odessa werd de 
desinfectie plaatselijk uitgevoerd. 
Uit deze periode stammen twee 
opmerkelijke poststukken van en 
naar Nederlands-lndië die nader 
worden beschreven. Daarbij zal 
tevens aandacht worden ge
schonken aan enkele historische 
aspecten. 

Een briefkaart van Moeara Bllti 
naar Sint-Petersburg 
Het eerste poststuk betreft een 
briefkaart die in 1900 vervoerd 
werd van Moeara Bliti naar 
Sint-Petersburg (afb 2). Moeara 
Bliti was een dorp in het bin
nenland van Sumatra, in de 
residentie Palembang. Het was 
gelegen bij de uitmonding van 
de Bliti in de rivier de Klingi, een 
zijtak van de Moesi. Het weinig 
opmerkelijke dorp Moeara Bliti 
biedt de gelegenheid terug te 
grijpen naar een vrijwel vergeten 
episode in de geschiedenis van 
Nederlands-lndië. 
In oktober 1817 werd Raffles 
tot Luitenant-Gouverneur van 

B R I E F J : ) M U ? ipt^jsrederlaudsoh-lndie. 
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Ajb 2 Bnejkaort (igoo) met een onbekend naamstempel van het fungerend hulppostkantoor Moe-
aro Bliti, vervoerd naar Sint-Petersburg Russisch stempel obezzarasheno (gezuiverd) van Cranitsa op 

de grens met Oostennjk (Calicie) 



Benkoelen benoemd. Hij vond 
dat het voor Engeland van es
sentieel belang w/as, dat er iets 
gedaan werd aan het Neder
landse overwicht in de Indische 
archipel. Aan de Nederlandse 
controle over Java kon in die tijd 
niet meer worden getornd. De 
situatie op Sumatra lag echter 
anders. Nederland had steun
punten in het Noorden (Atjeh) 
en het Zuiden (Palembang), 
maar de Engelsen hadden aan 
het eind van de achttiende eeuw 
aan de westkust in Benkoe
len een handelspost voor de 
peperhandel gevestigd. Dit werd 
begeleid door de komst van een 
garnizoen en gevolgd door de 
bouw van Fort Marlborough in 
1714. 
Toen zich in 1818 in het sul
tanaat Palembang een opvol
gingsconflict voordeed tussen 
twee broers en een van de 
partijen steun van de Engelsen 
zocht, vond Raffles dit een 
mooie gelegenheid om een mili
taire eenheid naar Palembang te 
sturen en de Engelse invloed op 
Sumatra te vergroten. Moeara 
Bliti fungeerde daarbij als brug
genhoofd voor de hoofdmacht 
van 150 man, van waaruit een 
eenheid van 25 man verder trok 
naar Palembang, waar zelfs de 
Engelse vlag werd gehesen. 
De Nederlanders kwamen ech
ter snel in actie. De Engelsen in 
Palembang werden gearresteerd 
en toen enige dagen later twee 
gewapende vaartuigen de Moesi 
opvoeren, bleken de Engelsen 
Moeara Bliti reeds te hebben 
verlaten. Op hun beurt gebruik
ten de Nederlanders Moeara 
Bliti als een geschikte plaats om 
hun troepen te stationeren en 
Raffles in de gaten te houden. 
Zij staakten hun opmars om 'op 
een afstand te blijven van deze 
schreeuwers die, wanneer zeßink 
slaag \<regen, geliil< ze verdienden, 
ganscin Engeland met al zijn 
'humbug' in beweging zouden 
zetten.'^ Na deze afgang zou 
Raffles blijven zoeken naar een 
tegenwicht voor de Nederlandse 
hegemonie in de Maleise archi
pel. Uiteindelijk viel zijn keus op 
een vrijwel onbewoond eiland 
voor de kust van Malakka, 
waar de Nederlanders nog niet 
waren doorgedrongen. Gezien 
de strategische ligging vestigde 
Raffles daar op 29 januari 1819 
een vrijhandelspost. Wat Raffles 
van de Nederlanders vond, kan 
het best worden weergegeven 
in zijn eigen woorden uit een 
brief uit deze periode': ...nny 
public attention has been chiefly 
directed to the proceedings of the 
Hollander who, not satined with 
receiving from us the fertile and 
important islands of Java and 
the Moluccas, have attempted 
to exercise a Supremacy over the 
whole of Borneo and Sumatra 
and to exclude us from all other 
States of the Archipelago. They 

seem to have considered the de-
gredation of the English Character 
as necessary to their own Esta
blishment. Toen de Nederlan
ders nauwelijks reageerden, kon 
in 1824 het Traktaat van Londen 
tot stand komen, waarin Enge
land Benkoelen en Billiton opgaf 
en daarvoor de vrije hand kreeg 
in Malakka, uiteraard inclusief 
Singapore. Moeara Bliti vormde 
het laatste wapenfeit van de Ne
derlanders tegen de Engelsen 
in Azië. Sir Stamford Raffles 
zou de geschiedenis ingaan 
als de stichter van Singapore 
en grondlegger van het Britse 
Imperium in het Verre Oosten. 
In 1900, het jaar waarin de 
briefkaart werd verzonden, wa
ren in de residentie Palembang 
slechts enkele plaatsen van 
belang. Allereerst de hoofd
plaats Palembang en verder 
Lahat, de garnizoensplaats en 
Tebingtinggi, een militaire post 
gelegen op een knooppunt van 
wegen. Moeara Bliti, waar de 
Klingi voor het eerst bevaarbaar 
werd, ontwikkelde zich tot een 
overslagplaats voor producten 
uit het achterland. De plaats 
zou pas in 1916 een hulppost
kantoor krijgen^ maar had 
voordien reeds een fungerend 
hulppostkantoor'. In 1900 lag 
het dichtstbijzijnde postkantoor 
in Tebingtinggi, op een afstand 
van zeker 50 km. Deze tocht 
door het binnenland van Su
matra was in die tijd zeker geen 
sinecure, zoals ook blijkt uit een 
reisverslag uit die periode^". Het 
violette handstempel Moeara 
Bliti met twee * asterisks * als 
decoratie is niet eerder beschre
ven. Het ligt voor de hand, dat 
dit is gebruikt door het funge
rend hulppostkantoor. De kaart 
is gedateerd 21 januari 1900 en 
met de vierkantstempels kan 
het moeizame transport via Te-

Aß) 4 Tombe van imam Reza in de Sjiitische 
bedevaartplaats Meshed, ca 7900 

(bron Wikpedia NL) 

bingtinggi (1/2/1900) en Palem
bang (8/2/1900) naar de N.l. 
Agent Singapore (14/2/1900) 
worden a%elezen. 
De briefkaart is oorspronkelijk 

Sint-Petersburg, de toenmalige 
hoofdstad van het tsaristische 
Rusland. Uit het Franse paque-
botstempel blijkt dat de kaart op 
19 februari 1900 aan boord is 
gegaan van de Salazie, op weg 
naarde thuishaven Marseille. 
Het stempel 'OBE33APAMCEHO' 
(5 mm hoog, 47 mm lang) kan 
worden gedetermineerd als Gra-
nitsa type 3. Granitsa was het 
grensstation aan de spoorlijn 
tussen Wenen en Warschau, 
waar passagiers en bagage niet 
alleen werden gecontroleerd, 
maar ook van treinstel moesten 
veranderen om over te stappen 
van het Europese normaalspoor 
naar het Russische breedspoor. 

Een brief van Meched naar 
Tebingtinggi Deli 
Het tweede poststuk is een 
aangetekende brief die in 1900 
van Meched (Meshed) verzon-

—«- *.„, 

Afl) 5 Perzisch postwaardestuk {ir)04), verzonden van Isfahan via Boushir naar Bali, met afbeeldin
gen van transport per karavaan 

geadresseerd aan een agent in 
Nagasaki vooreen persoon in 
Wladiwostok. Beide adressen 
zijn echter doorgestreept voor 
een nieuwe bestemming in 

Aß) 3 Brief (i8gQ), aangetekend verbonden van Meshed, Perzie, naar Tebingtinggi Deli Russisch stempel obezzarasheno 
(gezuiverd) van Caoudan, de grensplaats op de weg van Meshed naar Ashkebad 

den werd naar Tebingtinggi Deli 
(afb 3). Meshed ('plaats van 
martelaarschap') was een stad 
in het noordoosten van Perzie. 
Het was en is een belangrijke 

bedevaartplaats 
voor Sjiitische 
moslims. Rond 
1900 had Mes
hed een perma-
mente bevolking 
van 70 .000 , 
doorgaans 
aangevuld door 
10.000 pelgrims 
voor de schrijn 
van Imam Reza 
(afb 4). Voorde 
belangrijkste 
stroming van 
de Sjiieten was 
hij de achtste 
imam van 
de twaalf die 
de rechtma
tige opvolgers 
vormden van 
de Profeet. Voor 
het westen 
was Meshed 
een belangrijk 
handelscentrum 
voor zijde en 
tapijten. 



De brief werd voorzien van de 
route aanduiding 'via London' in 
Engels en Farsi. Dit hing samen 
met de ligging van Mesned in 
het uiterste noordoosten van 
Perzië. Het eind van de negen
tiende eeuw was het tijdperk 
waar zich "The Great Game" 
afspeelde, een rivaliteit tussen 
Rusland en Engeland in centraal 
Azië, waarbij Rusland streefde 
naar een doortocht naar de 
Indische Oceaan en Engeland 
vanwege de belangen in India 
dit streven blokkeerde. In dit 
schaakspel werd het zwakke 
Perzië onder druk gezet. 
In 1886 werd detransKaspische 
spoorlijn voltooid van Krasno
vodsk aan de Kaspische zee 
naar Ashkabad. De lijn zou als 
CentraalAziatische spoorlijn 
doorgetrokken worden naar 
Bukhara en Samarkand. De 
Engelsen probeerden in Perzië 
een concessie te krijgen voor een 
spoorlijn van de Perzische Golf 
naar het binnenland, zodat zij 
in geval van Russische agressie 
in het noorden, steun konden 
verlenen vanuit het zuiden. 
Rusland zag dat een tikje anders 
en als tegenzet werd de ongeluk
kige sjah in 1890 gedwongen 
een RussischPerzische overeen
komst te tekenen, waarin werd 
bepaald, dat er de volgende tien 
jaar geen spoorlijn in Perzië zou 
worden aangelegd" (!). 
De afstand van Meshed in het 
noordoosten naar de havenstad 
Boushir aan de Perzische golf 
was ruim 1200 km. Een post
waardestuk geeft een indruk van 
de wijze, waarop het transport 
vanuit het binnenland naar Bou
shir plaatsvond (afb 5). In 1899 
was daarom de gemakkelijkste 
manier om vanuit Meshed een 
brief naar een verre buitenlandse 
bestemming te krijgen, gebruik 
te maken van deTransKaspische 
spoorlijn. Met de verbinding over 
de Kaspische zee naar Baku kon 
via Odessa aansluiting verkregen 
worden op het Europese spoor
wegnet (afb 6). 
De briefis voorzien van een 
violet stempel 'OBE33APA5KEHO'. 
Het stempel van 4,5 mm hoog 
en 45 mm lang in sanserif letters 
is kenmerkend voordesinfectie 
in Gaoudan. Deze grensplaats 
lag aan de weg van Meshed naar 
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f\fo 6 Perae en ds TransKaspische spoorlijn, ca 1900, plaatsen en landen met de toenmalig 
gebankte namen 

Ashkabad (tegenwoordig de 
hoofdstad van Turkmenistan). 
De desinfectie in Gaoudan wordt 
bevestigd door twee Russische 
transitstempels op de achter
zijde van de brief (afb 7) De 
Russische tekst (afb 8) laat zich 
na transcriptie lezen als Gaudan 
Zakaspijsk Ob. (van Oblast = 
district)^^. De stempels zijn ge
dateerd 22/2/1899 en 23/2/1899. 
Deze twee data volgens de 
toenmalige Russische Juliaanse 
kalender komen overeen met 6 
en 7 maart van de Gregoriaanse 
kalender. 
Twee wat vage Italiaanse 
transitstempels, een ambulant
stempel en een vierkantstempel, 
zijn duidelijk genoeg om te 
laten zien dat de brief verderop 
in Europa niet naar Londen is 
geleid maar naar Brindisi. Met 
de vierkantstempels N.I.P.A. 
Penang (17/4/1899) en Medan 
(18/4/1899) komen wij dan ein
delijk thuis in het ons vertrouwde 
Indië. De reis van Meched naar 
Medan duurde 45 dagen (i>2 
maand). De tabaksonderneming 
Bahilang lag 3 km ten zuiden van 
Tebingtinggi Deli. 

Een paar apart 
De twee gepresenteerde brieven 

Ajh 7 Achterzijde van 
de bnefuit Meched 
waaruit blijkt dot 
deze via Rusland en 
Brindisi naar Medan is 
vervoerd 

vormen wel een heel paar apart. 
Beide brieven zijn voorzien van 
het stempel' ' als 
teken van late Russische des
infectie. Door de inspanningen 
van de heer Vandervelde is het 
recentelijk mogelijk geworden de 
kantoren die dit stempel hanteer
den, te karakteriseren. Hierdoor 
werd het mogelijk in dit artikel 
twee verschillende routes tus
sen het tsaristische Rusland en 
het koloniale NederlandsIndië 
aanschouwelijk te maken. In de 
jaren 1899 en 1900 voelde Rus
land zich toenemend bedreigd 
door naderende pestilenties van 
verschillende aard en uit diverse 
hoeken. Het BBEnisaswBHtwee 
karakteristieke poststukken uit 
deze periode te kunnen tonen 
van en naar NederlandsIndië. 
Een grappige toevalligheid is, dat 
bij beide poststukken de plaats
naam Tebingtinggi opduikt. 
Indiëverzamelaars weten, dat 
er twee plaatsen in Sumatra zijn 
met die naam: één in het zuiden 
in de residentie Palembang, de 
andere in detabaksvelden van 
Deli in het noorden. 
Gewoonlijk leidt het samenbren
gen van een oude, afgestoten 
liefde en een nieuwe, ontlui
kende liefde alleen maar tot 
narigheid. Wat boffen wij, dat 
een dergelijke combinatie in de 
filatelie kan leiden tot boeiende 
resultaten. Persoonlijk vind ik de 
tweede brief wel heel uniek. Het 
is de enige gedesinfecteerde brief 
naar NederlandsIndië die ik ooit 
heb gezien. Natuurlijk bestaat 
de mogelijkheid mijn horizon 
te verbreden. Pogingen daartoe 
worden met gretigheid tegemoet 
gezien. Reacties naar: 
mimnm@tampabay.rr.com 

Aß 8 Caudan Zakaspijskv Ob 
(Caudan, distnct Zakaspijsk) 
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/ x 6 . ^ ' ^ NICOLAAS I I , 
^<mnftATSTE TSAAR VAN RUSLAND 

Tsaar Nicolaas II van Rusland (i) 
was als geen ander blind geble
ken voor de tekenen des tijds. 
Onverstoorbaar had hij vast
gehouden aan oude privileges, 
niet van plan concessies te doen 
aan de hervormers in zijn land. 
Deze halsstarrigheid was hem 
duur komen te staan. Niet alleen 
verloor hij zijn troon en zijn 
leven, maar met hem werden 
zijn vrouw en kinderen vermoord 
(2) en ook vele andere leden van 
de eens zo machtige keizerlijke 
familie Romanov vonden de 
dood. 

Aanslagen 
Nicolaas' leven was rooskleurig 
begonnen. Geboren in 1868 had 
hij een onbezorgde en bescherm
de jeugd gehad. Hij toonde maar 
weinig interesse voor de zaken 
die hoorden bij zijn toekomstige 
ambt. Men omschreef hem als 
oppervlakkig en lui. Hij hield 
niet van studeren en slechts 
voor militaire parades, de jacht 
en de aantrekkelijke ballerina 
Matilda Kjessinska ging zijn hart 
sneller kloppen. Onplezierige 

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

In 1900 telde Europa twee republieken: Frankrijk en 

Zwitserland. De overige staten werden geregeerd door 

hertogen, prinsen, koningen en keizers. Hun positie leek 

onwankelbaar en stevig verankerd in eeuwenoude trodi-

ties. Niets bleek minder waar. Twintig jaar later hadden 

vele vorsten hun troon verloren. Ze leefden als banneling 

in het buitenland of waren omgebracht. 

onderbrekingen van het bevoor
rechte keizerlijke bestaan zouden 
echter een blijvend stempel op 
hem drukken. Tsaar Alexander 
II (3) had dankzij hervormingen 
Rusland een moderner aanzien 
gegeven en dichter bij Europa 
gebracht, maar in de ogen van 
sommigen ging hij niet ver 
genoeg en dat werd hem fataal. 
Bij een bloedige aanslag in 1881 
kwam hij om het leven. Nicolaas 
zag het verminkte lichaam van 
zijn grootvaderen realiseerde 
zich dat ondanks alle macht de 

tsarenfamilie ook heel kwetsbaar 
was. In 1891 overleefde hij zelf 
een moordaanslag in Japan. Hij 
kwam er met een noofdwond 
goed van af, maar het incident 
zou hem een blijvende afkeer 
van Japan bezorgen. 

Spot 
Tsaar Alexander III (4), de vader 
van Nicolaas, moest niets heb
ben van de hervormingen die on
der zijn vermoorde voorganger 
waren ingevoerd. Hij regeerde 
met ijzeren vuist en boezemde 

alleen al door zijn rijzige gestalte 
de nodige angst in. Nicolaas 
daarentegen was bescheiden, 
tenger, vriendelijk en traag. Hij 
werd door velen in zijn omge
ving, en niet in de laatste plaats 
door zijn vader, weinig serieus 
genomen. Alexander noemde 
hem eens spottend een "klein 
meisje", Nicolaas was toen al 23. 
Toch was alle kritiek niet hele
maal terecht. Toen hij, ondanks 
het negatieve advies van zijn 
vader, president werd van een 
commissie voor de bouw van de 
Transsiberische spoorweg, deed 
hij zijn werk uitstekend. 

Slecht gesternte 
Of hij geschikt was voor het 
grotere werk was echter nog 
maar de vraag. In 1894 bleek 
tsaar Alexander III ernstig ziek te 
zijn. Hij zou nog datzelfde jaar 
sterven. Het leven van Nicolaas 
raakte in een stroomversnelling. 
Hij was nog ongehuwd, maar 
had wel een oogje op prinses 
Alixvan Hessen-Darmstadt. Het 
lukte de stervende tsaar nog om 
het jonge stel op zijn ziekbed zi)n 



zegen te geven, maar het huwe
lijk kon hij niet meer meemaken. 
Nicolaas volgde zijn vader 
op, maar deed dat met weinig 
zelfvertrouwen. Tot ergernis van 
Alix, die zich had laten omdopen 
tot Alexandra, leunde hij zwaar 
op het advies van zijn moeder 
en overheersende ooms. Op de 
dag van zijn kroning in 1896 (5) 
vroeg Nicolaas zich huilend af 
of hij wel geschikt was voor de 
moeilijke taak die voor hem lag. 
De ceremonie vond plaats onder 
een slecht gesternte. Nicolaas 
droeg de hoogste onderschei
ding van het Russische keizerrijk, 
het zeer geëerbiedigde Kruis 
van Sint Andreas (6). Tijdens 
de plechtigheid viel deze met 
veel lawaai op de grond. Velen 
zagen in dit voorval een slecht 
voorteken. Later die dag zouden 
honderden arme onderdanen 
omkomen in het gedrang bij het 
uitreiken van voedsel, drank en 
souvenirs ter ere van de kroning. 
Op advies van zijn familie be
sloot Nicolaas om, tegen zijn ge
voel in, de kroningsfeesten door 
te laten gaan. Het gevolg was dat 
de bevolking hem onverschillig
heid verweet. 

Onbegrip 
Het ontbreken van een antenne 
voor wat er onder het volk leefde 
was de achilleshiel van Nico
laas. Ergens realiseerde hij zich 
dat de levensomstandigheden 
van zijn volk voor verbetering 
vatbaar waren, maar als het erop 
aankwam vond hij het belangrij
ker om de macht van zijn familie 
te beschermen. Iedereen die hij 
ervan verdacht dat ze die macht 
probeerden aan te tasten vond in 
hem een tegenstander: de intel

lectuelen, liberalen, revolutionai
ren en joden. De jodenvervolging 
was hard en genadeloos tijdens 
zijn bewind. De tsaar wist ervan, 
maar deed niets om de pogroms 
te voorkomen ofte beëindigen 
(7). 

Gezichtsverlies 
Er heerste onrust en ontevre
denheid onder brede lagen van 
de bevolking. Er werd gestaakt, 
er werd gemoord en er brak 
oorlog uit. In 1904 verklaarde 
Rusland de oorlog aan Japan 
(8), dat volgens de Russen, met 
de tsaar voorop, een te grote 
invloed kreeg in de regio. Er werd 
gestreden op een breed front: in 
Mandsoerije, in Korea en op zee. 
Totaal tegen de venA/achting in 
lukte het de Russen niet om de 
oorlog te winnen (9). Er werden 
grote verliezen geleden en Rus
land moest in 1905 in Japan zijn 
meerdere erkennen. Het was een 
groot internationaal gezichtsver
lies voor Rusland en zijn tsaar. 
Voor Nicolaas, die zich juist zo 
had ingespannen om zich op 
het buitenlandse toneel van zijn 
beste kant te laten zien, was het 
een hard gelag. 
Een paar maanden na zijn 
kroning was Nicolaas met de 
tsarina naar Frankrijk gereisd 
(lo). Tsaar Alexander III had 
toenadering gezocht tot de repu
bliek en Nicolaas wilde de band 
verstevigen, die met het geheime 
militaire bondgenootschap van 
1892 een nieuwe impuls had 
gekregen. De tsaar werd met alle 
egards ontvangen. Hij legde in 
Parijs de eerste steen voor de 
Pont Alexandre III, de brug die 
naar zijn vader werd vernoemd 
(n). Het tsarenpaar keerde 

huiswaarts beladen met kostbare 
geschenken, waaronder een 
zilveren beeld van de befaamde 
juwelier en kunstenaar Lucien 
Falize dat de vrede verpersoon
lijkte. 

Vredesconfèrentie 
Zou het beeld de tsaar geïnspi
reerd hebben voor zijn grote 
vredesproject.-* Vaststaat dat 
Nicolaas een van de initia
tiefnemers was van de grote 
vredesconfèrentie die in 1899 
in Den Haag werd gehouden 
(i2). 26 landen werden uitgeno
digd om te komen praten over 
ontwapening en het voorkomen 
van oorlog. Naar verluidt werd 
Nederland gevraagd om als 
gastland op te treden vanwege 
de neutrale opstelling die het 

meestal innam bij internationale 
conflicten. Koningin Wilhelmina 
was niet gecharmeerd van het 
initiatief (13). Ze was boos omdat 
wel de Engelsen waren uitgeno
digd, maar niet de Boeren repu
blieken, waarmee de Engelsen 
op dat moment in oorlog waren 
en die de sympathie genoten van 
het in dit geval met zo neutrale 
Nederland en Wilhelmina. De 
koningin liet zich tegenover 
haar verre neef Nicolaas (beiden 
waren nakomelingen van tsaar 
Paul) echter niet kennen en bood 
Paleis HUIS ten Bosch aan als 
verzamelplaats. De uitkomsten 
van de vredesconfèrentie waren 
beperkt, maar ze leidde wel tot 
de oprichting van een Perma
nent Hof voor Arbritage, dat kon 
bemiddelen bij internationale 

9 io 



conflicten. Het zou gevestigd 
worden in het Vredespaleis, dat 
in 1913 werd geopend. 

Rode Zondag 
Het is wrang dat uitgerekend 
de tsaar zelf in 1904 een groot 
voorstander was van oorlog 
met Japan en dat hij in eigen 
land de problemen zeker niet 
op vreedzame wijze probeerde 
op te lossen. De onvrede over 
armoede en het uitblijven van 
democratische hervormingen 
leidden tot protesten, die soms 
een grimmig karakter hadden. 
Uitgerekena een gematigde en 
vreedzame protestmars liep uit 
de hand. Op zondag 9 januari 
1905 protesteerde een groep 
burgers onder leiding van de 
monnik Ceorgi Capon en met 
goedkeuring van de politie van 
Sint Petersburg. Men wilde de 
tsaar een manifest overhandigen 
waarin hervormingen gevraagd 
werden (14). Volkomen onver
wacht schoot de politie op de 
betogers en er vielen honderden 
doden (15). "Rode Zondag", zo
als deze bloederige dag is gaan 
heten, maakte een einde aan 
de "heilige band" die, ondanks 
alles, tot dan toe tussen volk en 
tsaar had bestaan. Extremisten 
grepen hun kans en wisten her 
en der plaatselijke bestuurders af 
te zetten, maar de opstand werd 
hardhandig neergeslagen. De 
tsaar voelde zich echter gedwon
gen om concessies te doen. 
Met grote tegenzin beloofde hij 
hervormingen, die in zijn ogen 

zeer vergaand waren en afbreuk 
deden aan de positie die de 
keizerlijke familie in Rusland had. 
Er kwam algemeen mannenkies-
recht en er werd een parlement 
ingesteld, de Doema. Toen 
ecnter na de eerste verkiezingen 
bleek dat de gekozen leden meer 
hervormingen wensten, werd het 
parlement ontbonden en volg
den nieuwe verkiezingen, maar 
met hetzelfde resultaat. Pas bij 
de derde verkiezingen, nadat de 
kieswet was veranderd, was de 
samenstelling naar de wens van 
de tsaar. De hervormingen waren 
een wassen neus gebleken: de 
leden van het nieuwe parlement 
waren zeer behoudend en 
wezen verdere hervormingen af 
Desondanks had Nicolaas nog 
steeds de grootste moeite om 
de Doema te accepteren. Hij had 
een kans om de gunst van het 
volk alsnog te winnen lelijk laten 
liggen. 

Zieke zoon 
Het is voor een vorst niet erg 
als hij geen groot intellectueel 
is, zolang hij maar verstandige 
adviseurs heeft. Daar ontbrak 
het bij Nicolaas echter aan. De 
aartsconservatieve en bekrom
pen tsarina was niet alleen zijn 
grote steunpilaar geworden, zij 
had ook grote invloed op de be
slissingen die hij nam. Rusland 
had natuurlijk wel talentvolle 
politici, zoals Sergej Witte, die 
een beleid van voorzichtige her
vormingen voorstond. Nicolaas 
had op nem kunnen steunen 

als hij dat had gewild. Onder 
invloed van Alexandra koos hij 
echter voor de ultranationalisten 
en de rabiate antisemieten on
der de politici. Het decennium 
voor de Eerste Wereldoorlog 
kenmerkte zich dan ook door 
genadeloze repressie. 
De tsarina had het leven 
geschonken aan vier dochters: 
Olga, Tatjana, Anastasia en 
Fjodorovna, maar pas in 1903 
werd de voor het voortbestaan 
van de troon zo gewenste zoon 
Alexis geboren (i6). De vreugde 
werd behoorlijk gedempt van
wege de gezondheidstoestand 
van het jongetje. De tsarevitsj, 
de troonopvolger, leed aan de 
bij nakomelingen van koningin 
Victoria (17) veel voorkomende 
en gevreesde bloederziekte, 
hemofilie. Een simpele bloeding 
kon de jonge prins fataal zijn en 
dit maakte zijn ouders en vooral 
zijn moeder bloednerveus. De 
gezondheid van de tsarina leed 
er hevig onder en dat maakte 
haar gevoelig voor de invloed 
van iedereen die maar beweerde 
Alexis te kunnen genezen. 
Een uit Siberië afkomstige 
zwervende monnik zou zich 
dankzij zijn vermeende gaven 
een machtige positie aan het 
hof verwerven. Zijn naam was 
Crigori Raspoetin (i8). De tsa
rina raakte helemaal in de ban 
van de man die inderdaad het 
leven van Alexis wist te verlich
ten. Alexandra stond volkomen 
onder Raspoetin's invloed en 
Nicolaas negeerde waarschu

wingen om de man van het hof 
te verwijderen. 

Oorlog 
Wie had gedacht dat de 
familieband tussen de verschil
lende vorsten een oorlog zou 
kunnen voorkomen, kwam 
bedrogen uit. Tsaar Nicolaas II, 
de Duitse keizer Wilhelm II (19) 
en de Engelse koning George V 
(20) waren allen kleinkinderen 
van koningin Victoria, maar 
dat heeft het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog niet kun
nen beletten. Na de moord op 
de Oostenrijkse troonopvolger 
Franz Ferdinand (21) in het 
Servische Sarajevo raakten de 
gebeurtenissen in een stroom
versnelling. De Europese staten 
hadden bondgenootschappen 
gesloten en waren het aan elkaar 
verplicht om bij oorlogsdreiging 
de bondgenoten te helpen. De 
drie neven bestookten elkaar met 
telegrammen in een poging het 
naderende onheil te keren, maar 
tevergeefs. Oostenrijk-Hongarije 
verklaarde Servië de oorlog en 
werd gesteund door Duitsland. 
Rusland gaf te kennen Servië 
te hulp te komen en Duitsland 
verklaarde Rusland de oorlog. 
Frankrijk had verplichtingen 
jegens Rusland en Servië en toen 
Duitsland via België Frankrijk 
probeerde aan te vallen, voelde 
Engeland zich genoodzaakt 
om de neutraliteit van België te 
verdedigen (22). Op 4 augustus 
1914 was de Eerste Wereldoorlog 
een feit. 



Nederlagen 
Het Russische volk sloot de rijen 
en schaarde zich rondom de 
tsarentroon. Zelfs de socialisten 
en mensjewieken, die zich van 
de socialistische partij hadden 
afgesplitst, zetten hun weerzin 
tegen Nicolaas opzij. Alleen de 
links-extremistische bolsjewieken 
bleven zich tegen de tsaar verzet
ten. Strijdlustig en vol vertrou
wen dat voor het eind van het 
jaar de overwinning was behaald, 
gingen de Russen naar het front. 
De leiding was in handen van 
opperbevelhebber groothertog 
Nicolaievitsj Nicolaas, een oom 
van de tsaar. Helaas verliep de 
strijd toch anders dan verwacht 
en het zo machtig geachte Rus
sische leger leed nederlaag op 
nederlaag. Alleen al bij de Slag bij 
Tannenberg (23) eind augustus 
1914 verloren de Russen 120.000 
soldaten en werden velen gevan
gen genomen. De populariteit 
van de opperbevelhebber leed 
er niet onder, tot jaloezie van 
de tsaar, die in 1915 zelf het op
perbevel in handen nam (24). 
Het leidde niet tot de gewenste 
overwinning en de frustratie 
richtte zich als vanouds op de 
tsaar. De eenheid was van korte 
duur geweest. 

Verraad 
Raspoetin werd door leden van 
de Russische adel vermoord; zij 
waren de invloed van de monnik 
op de tsaar zat. Het zou Nico
laas echter niet meer redden. Hij 
had nu eenmaal geen oog voor 

het lijden van zijn volk. Toen er 
in 1917 voedselrellen uitbraken 
in Sint-Petersburg kregen ze al 
snel een antitsaristisch karak
ter De bevolking was opgejut 
door de bolsjewieken. Er waren 
demonstraties van arbeiders en 
soldaten en de boeren riepen 
een staking uit. De gebeurte
nissen volgden elkaar in hoog 
tempo op: Nicolaas ontbond 
de Doema, er kwam een nieuwe 
regering, maar na druk van 
uitgerekend zijn generaals restte 
Nicolaas niets anders dan aftre
den (25). In zijn dagboek schreef 
de tsaar vol wrok: "Alles om mij 
heen is slechts verraad, lafheid, 
bedrog." 
De bolsjewieken wilden de tsaar 
terechtstellen, maar premier 
Kerenski weigerde dit pertinent 
en gaf opdracht om Nicolaas 
en zijn familie in veiligheid te 
brengen in het afgelegen interne
ringsoord Tobolsk in Siberië. Er 
werden geheime onderhandelin
gen gevoerd om de familie naar 
het buitenland te laten vertrek
ken. Koning George V stond 
welwillend tegenover het idee 
om zijn neef asiel te verlenen 
in Engeland. De Britse premier 
Lloyd George (26) wees dat ech
ter resoluut van de hand en wist 
de koning ervan te overtuigen 
dat ook oe Britse kroon schade 
zou oplopen als Nicolaas naar 
Engeland zou komen. 

Verdeeldheid 
Ondertussen kwam Lenin, de 
naar het buitenland gevluchte 

leider van de bolsjewieken, met 
hulp van de Duitsers in het 
geheim terug naar Rusland. De 
Duitsers hoopten zo tweedracht 
te zaaien bij de Russen, want 
de wettige regering moest niets 
van de bolsjewieken hebben. 
Aanvankelijk mislukte de opzet, 
maar door grote verdeeldheid 
kon de regering niet anders dan 
de steun van Lenin accepteren. 
Kerenski haalde er het paard van 
Troje mee binnen. In de nacht 
van 25 oktober 1917 begon een 
opstand van de bolsjewieken 
met de beschieting van het 
Winterpaleis door de pantser
kruiser Aurora (27). Opstandige 
troepen bestormden het paleis 
en namen strategische punten 
in Sint Petersburg in (28). Een 
dag later gaf de regering zich 
gewonnen en Lenin (29) nam 
de macht over als voorzitter van 
de Raad van Volkscommissaris
sen, waarin ook zijn kompanen 
Stalin en Trotski zaten. Binnen 
enkele maanden sloten zij vrede 
met Duitsland, waardoor voor 
Rusland de Eerste Wereldoorlog 
eindigde. 

Executie 
De keizerlijke familie werd eind 
april 1918 overgebracht naar 
Jekaterinenburg in de Oeral. De 
bolsjewieken hadden op dat 
moment nog niet de controle 
over het hele land. Om te voor
komen dat het keizerlijk gezin 
bevrijd zou worden, nam men 
maatregelen. In de nacht van 16 
op i7juli 1918werden Nicolaaas, 

Alexandra en de kinderen van 
hun bed gelicht. Ze werden naar 
een kamer gebracht waar ze zich 
tegen een muur moesten opstel
len. Zonder mededogen werd 
het hele gezin geëxecuteerd. De 
ontzielde lichamen werden in 
stukken gehakt en verbrand. De 
ontluisterende vertoning werd 
door Lenin goedgekeurd, maar 
in 2008 bepaalde het Russische 
Hooggerechtshof dat tsaar Nico
laas II en zijn gezin ten onrechte 
waren vervolgd. Het is een rare 
speling van het lot dat het 
postcommunistische Rusland de 
tsaar weer gerehabiliteerd heeft. 
In 1991 werden de lichaamsres
ten van Nicolaas en Alexandra en 
drie van hun kinderen gevonden 
in een bos bij jekaterinenburg. 
Zij werden in 1998 in opdracht 
van de Russische regering met 
groot ceremonieel herbegraven 
in Sint Petersburg. De stoffelijke 
resten van de overige twee kin
deren werden in 2007 gevon
den. De belangstelling voorde 
tsaar en de Romanovs in het 
algemeen is nu groter dan ooit. 
In 2000 werd tsaar Nicolaas 
II door de Russisch-orthodoxe 
kerk heilig verklaard, er verschij
nen postzegels gewijd aan de 
Romanovs, er worden tentoon
stellingen georganiseerd (zoals 
in de Amsterdamse Hermitage) 
(30) en op de plaats waar de Kei
zerlijke familie werd vermoord is 
men nu een bedevaartskerk aan 
het bouwen. Het kan verkeren. 
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7136 AMERIKA (U.S.A.) 
(gebruikt) 1870/1895 Een klassieke partij op 
blanco bladen van 197 zegels Waarbij zeer 
veel topzegels Met onder andere 137 zegels 
met fanci stempels Weer schaars m deze 
hoeveelheid en kwaliteit In map 
7154 AMERIKA (U.S.A.) 
(Gebr/ongebr/postfr) 1857/1993 Een goed 
gevulde nette verzameling met veel beter 
materiaal In 4 luxe Davo albums 
7158 AMERIKA (U.S.A.) 
(Postfr/ongebr/gebr) +/-1890/1985 Een 
uitgebreide verzameling met veel beter 
materiaal en veel nominaal Waarbij ook 
vellen en postzegelboekjes In 5 albums 
7151 ARGENTINIË 
(Gebr/ongebr/postfr) 1858/1980 Een 
prachtige verzameling met veel schaars 
materiaal uit de gehele periode Met zeer 
uitgebreid klassiek en vele toppers uit de 
jaren 20 en 30 Een eenmalige kans om 
zo'n uitgebreide verzameling van het land 
van onze Maxima te bemachtigen In 4 albums 
7133 BELGIË 
(Postfr/ongebr/gebr) 1849/1985 Een zeer 
goed gevulde super verzameling met zeer 
veel topmateriaal uit de gehele periode Met 
onder andere uitgebreid klassiek, alle top 
series uit de jaren 30 en 50 Met ook veel 
vooroorlogs postfris Een aanrader met een 
gigantisch cataloguswaarde In 3 albums 
7135 BELGIË 
(Vnl Ongebruikt) 1918/1960 Een prachtige 
verzameling met veel topmateriaal uit de 
gehele periode In album 
7150 BELGIË 
(Gebr/ongebr/postfr) 1849/1960 
Een goed gevulde nette verzameling 
met veel beter materiaal uit de gehele periode 
In 2 albums 
7157 BELGIË 
(Ongebruikt) Luxe collectie 1849/1947 w o 
nr 1 en 2 ongebr alle topseries en veel oud 
ongebr Pracht koop' Taxatie cat waarde 27 000 
In klemband 
7137 DUITSE RIJK 
(Ongebr/pfris) 1872/1945 Een prachtige 
verzameling met zeer veel beter materiaal 
Alles IS als plakker geteld maar er is wel veel postfris 
Cataloguswaarde ruim Euro 7 000 - In 2 albums 
7185 EGYPTE 
(Ongebr/pfris) 1866/1987 Een prachtige 
verzameling met zeer veel topmateriaal uit de 
gehele periode In 4 albums 
7162 ENGELAND 
(Gebr/ongebr/postfr) Een verzameling tot 1959 
met veel beter materiaal Waarbij ook een interessant 
deel port Zeer hoge cataloguswaarde In album 
7146 FRANKRIJK 
(Gebr/ongebr/postfr) Topcollectie met veel 
klassiek div certificaten, Ballon Monte brief etc 
Zeer mooie koop' In Schaubek-album 
7175 FRANKRIJK 
(Postfr/ongebr) 1903/1999 Een zeer goed 
gevulde prachtige verzameling met veel beter 
materiaal van de gehele periode Waarbij ook 
veel extra's, zoals postzegelboekjes 
In 10 luxe albums 
7184 FRANSE KOLONIEN 
(Postfr/ongebr/gebr) Een prachtige verzameling 
met veel oud maar ook veel nieuwer materiaal 
Een echte aanrader met een gigantische 
cataloguswaarde In 17 albums en 1 stockboek 
7163 GRIEKENLAND 
(Gebr/ongebr/postfr) Een prachtige verzameling tot 
^QF,d m e t l l l tnphro iH l^laggialf In a l h i i m 
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7188 JAPAN 8.000 
(Gebr/ongebr/postfr) Een prachtige verzameling/ 
partij tot ca 1970 Waarbij zeer veel topmateriaal 
Met vrijwel alle blokken, soms meerdere malen 
m uitzonderlijk goede kwaliteit Waarbij ook zeer 
veel ander beter materiaal Vondsten zijn goed 
mogelijk Ook zeer geschikt voor wederverkopers 
In grote doos 
7138 LIECHTENSTEIN 1.000 
(Ongebruikt) 1920/1957 Een zeer goed gevulde 
verzameling met veel top-series In album 
7128 LUXEMBURG 1.600 
(Gebr/ongebr/postfr) 1852/1980 Een zeer goed 
gevulde top-verzameling met veel beter materiaal 
uit de gehele periode Waarbij ook een aardig deel 
dienst Het naoorlogse deel is vrijwel postfris 
kompleet Extreem hoge cataloguswaarde 
In 2 luxe albums 
7127 MONACO 1.100 
(Vnl Postfris) Een gigantische partij met zeer 
veel beter materiaal Een echte aanrader voor 
wederverkopers In 3 dikke insteekboeken 
7131 NEDERLAND 3.500 
(Vnl gebruikt) 1852/1940 Een standaard komplete 
verzameling met alle toppers, zoals de 10 guldens 
oranje Verder veel roltanding op de drie gaats na 
kompleet, telegraaf, op de 25 cent na kompleet, 
luchtpost, port, dienst etc Hoge cataloguswaarde 
In album 
7139 NEDERLAND 1.600 
(Ongebruikt) 1913/1956 Een prachtige 
verzameling met alle frankeerseries uit deze 
periode Zeer hoge cataloguswaarde In album 
7182 NEDERLAND 4.000 
(Gebr/ongebr/postfr) 1852/1944 Een prachtige 
verzameling met vrijwel alle toppers In album 
7132 NOORWEGEN 1.050 
(gebruikt) 1855/1964 Een prachtige verzameling 
met zeer uitgebreid klassiek, waarbij onder andere 
Michel nr 1 tot 34 en zeer veel beter materiaal uit 
de verdere periode Op een enkel zegel na een 
komplete collectie In album 
7147 NOORWEGEN 1.000 
(Gebr/ongebr/postfr) 1855/1977 Een uitgebreide 
verzameling met veel klassiek In album 
7153 OOSTENRIJK 2.800 
(Postfr/ongebr/gebr) 1850/1960 Een zeer 
uitgebreide superverzameling met onder andere 
de Dollfuss en Renner bogen postfris In 2 albums 
7140 PORTUGAL 3.500 
(Ongebr/gebr) 1853/1960 Een prachtige 
verzameling met zeer veel topmateriaal uit de 
gehele periode Zelden aangeboden In album 
7134 SAN MARINO 1.500 
(Vnl Ongebruikt) Verzameling op albumbladen 
1877/1947 Een zeer goed gevulde top-collectie 
met vele schaarse series Zelden zo mooi 
aangeboden In map 
7172 SPANJE 1.000 
(Postfr/ongebr/gebr) Een avontuurlijke partij 
met veel klassiek en veel beter materiaal 
Geschikt voor wederverkopers In 4 albums 
7160 WERELD 2.150 
(Gebr/ongebr) Leters A tot J Een prachtige 
en goed gevulde verzamelmgmtot 1935 met 
veel beter materiaal In album 
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,GEROEMD,VERGUISD, VERZWEGEN EN 
GELAUWERD IN DIENST VAN DE NAZI'S 

De oorlogsfoto's i/anjeugeni Chaldej (1^17  igg/j 

V. D O O R M A R T I J N EN ROEL S T E E N B E R G E N , Z W O L L E 

De geschiedenis is een gewiekste 
vervalser, zeker als het om oorlog 
gaat.'' Zodra het vaderland 
ten strijde trekt, nemen veel 
geschiedschrijvers het niet meer 
zo nauw met de waarheid. Zo 
bezong de Duitse pers de cata
strofale nederlaag van het Duitse 
leger bij Stalingrad in 1943 als 
het Heldenlied der Deutsche Ge
schichte.^ In werkelijkheid had de 
slag weinig heroïsch. Het was de 
grootste nederlaag uit de Duitse 
krijgshistorie ooit. 200.000 man 
sneuvelden of vroren dood, 
90.000 man gaven zich over 
Maar niet alleen de Duitse pers 
 lees: 'Reichsminister für Volks
aufklärung und Propaganda' Dr 
Joseph Goebbels  speelde met 
de waarheid. Ook de Sovjets 
hadden er geen moeite mee de 
werkelijkheid naar eigen inzicht 
aan te passen. Zo zouden vol
gens Russische krantenberichten 
28 soldaten zich samen met hun 

Het is een van de beroemdste foto's van de Tweede 

Wereldoorlog: de Sovjetsoldaat met de Sovjetvlag op de 

Reichstag in Berlijn, mei 1945. Het beeld is zo sterk dat 

verdere uitleg niet nodig is. Een ideaal plaatje dus voor 

postzegels. 

generaal doodgevochten hebben 
bij de verdediging van Moskou. 
Heldhaftigheid troef Maar zes 
van de 28 man bleken na hun 
dood toch nog in leven. Een 
zevende  wel echt dode  soldaat 
bleek alles behalve een held: hij 
was juist wegens desertie gefusil
leerd.^ 
Dit soort verhalen was in de 
Tweede Wereldoorlog aan de 
orde van de dag. Aan beide zij
den werkten de propagandama
kers met 'tot symbolen verheven 

heldendaden."* Personen of da
den die met in het voorgeschre
ven stramien pasten werden 
keurig netjes weggepoetst. Soms 
zelfs letterlijk. In de 19e eeuw 
geloofde een van de bekendste 
fotografen van de Amerikaanse 
Burgeroorlog, Mathew Brady 
(1822 1896), nog dat fotografie 
'a truthful medium of history' 
zou worden^  in de 20e eeuw 
wisten propagandachefs wel 
beter. "Der PliotograplienApparat 
l<ann ebenso lügen wie die Setzma

chine" schreef de Duitse schrijver 
en criticus Bertolt Brecht in 1931, 
en toen moest het ergste nog 
komen.' Een foto was, ook toen 
al, net zo gemakkelijk naar eigen 
hand te zetten als een verhaal. 
Veel 'actiefoto's' werden in 
scène gezet; mensen verdwenen 
uit beeld, negatieven werden 
bijgewerkt. 
Een goed voorbeeld van dit soort 
praktijken is de wereldberoemde 
foto die TASSfotograaf jevgeni 
Chaldej (in het Engels: Yevgeni 
Khaldei, 19171997) op 30 april 
1945 van de Sovjetsoldaat Mik
hail Petrovich Minin nam, tenwijl 
deze als eerste met de Rus
sische vlag op de net veroverde 
Reichstag in Berlijn stond. (afb. 
i) Een boek gewijd aan deze 
fotograaf met natuurlijk deze 
foto op de voorkant  heeft een 
titel die sterk aan het credo van 
Mathew Brady doet denken: 
'Witness to history.'^ Getuige van 



Afb 4 Brandenburger Tor, Berlijn, mei 1^45 Foto Jevgem Chaldej 

de geschiedenis. Alleen: Chaldej 
was op 30 april 1945 helemaal 
niet in Berlijn, laat staan dat hij 
toen op de Brandenburger Tor 
stond. En Minin? Misscnien 

ontmoet. En dat zijn dan nog 
maar twee kanttekeningen bij 
een van de beroemdste foto's 
van de Tweede Wereldoorlog. 

heeft Chaldej de beste man nooit Het verhaal begint in Japan. 

Afi> 3 Vliegveld Tempelhof, Berlijn, mei 1945. Foto Jevgem Chaldej 

Daar maakt Associated Press-
fotograafjoe Rosenthal (1911-
2006) op vrijdag 23 februari 1945 
een van die andere 'beroemdste' 
foto's van de Tweede Wereld
oorlog: Marines Raising the 
Flag at Iwo Jima. De foto van 
Amerikaanse mariniers die de 
Stars and Stripes 'hijsen' op 
het eiland Iwo Jima. Het was 
de eerste Amerikaanse vlag 
op Japans grondgebied in de 
Tweede Wereldoorlog; Iwo Jima 
was het eerste door de Amerika
nen veroverde Japanse grond
gebied. Een historisch moment 
dus. Een moment een mooie 
foto waard. De foto's van de 
eigenlijke vlagoprichting toonden 
weinig heroïek. Dus wilden de 
mariniers de ceremonie nog wel 
een keertje overdoen voor een 
professionele fotograaf Spijt 
zullen ze er niet van hebben 
gehad. Op zondag 25 februari 
siert de foto al de voorkant van 
vele Sundaypapers. En Rosenthal 
zal ook geen spijt hebben gehad. 
Hetzelfde jaar nog wint hij met 
deze foto de prestigieuze Pulitzer 
Prize. Volgens het juryrapport 
was de foto 'A frozen flash of 
history' - een bevroren moment 
in de geschiedenis. Dat de foto 
geënsceneerd was deed er niet 
toe. Ook niet voor de United 
States Postal Service. Op 11 juli 
1945 wordt een op deze foto 
gebaseerde postzegel uitgege
ven. Dollargroen, postwaarde 
drie dollarcent, oplage dik 137 
miljoen.* (afb. 2) 
Het is deze foto die Chaldej in 

/^. 2. USA 1945 

gedachten heeft als hij in de 
tweede helft van april 1945 met 
het Rode Leger mee optrekt naar 
Berlijn. De slag om de stad zou 
een van de ergste van de oorlog 
zijn. En van die slag was het 
gevecht om de Reichstag weer 
een van de ergste. Net als de 
Reichskanzlei werd dit gebouw 
door bezeten nazi's verdedigd. 
Soldaten die niet aan overgave 
dachten. Soldaten die nog dach
ten dat voor Hitler sneuvelen 
een heldendaad was. Om elke 
traptrede van de Reichstag is ge
vochten. De Duitsers dachten er 
niet aan het gebouw op te geven; 
Stalin wilde dat het op 1 mei - de 
Dag van de Arbeid, een belang
rijke feestdag in communistische 
landen - in Russische handen 
zou zijn. Waarom Stalin specifiek 
de Reichstag zo belangrijk vond 
is nooit duidelijk geworden. Was 
het omdat de nazi's in 1933 de 
communisten beschuldigd had
den van het in brand steken van 
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dit gebouw? Hoe dan ook: op 30 
1945 april meldde een Russische 
generaal aan Moskou dat de 
Rijksdag was bereikt. Om twintig 
voor elf die dag stond Mikhail 
Petrovich Minin - na 'een rugby
wedstrijd op leven en dood'' als 
eerste met de Russische vlag op 
het brandende gebouw. In de kel
ders wordt op dat moment nog 
steeds gevochten. Wie wist toen 
dat Hitler zelfmoord gepleegd 
had? 
Bij de bestorming was geen 
journalist of fotograaf aanwe
zig. Voor de verovering van de 
Reichstag was van te voren een 
legeronderdeel aangewezen, 
en de gehele pers volgde dit 
onderdeel op de voet. Dat het 3e 
stootleger - waar dus ook Minin 
deel van uit maakte - het gebouw 
eerder bereikte was stom toeval. 
Het was er per ongeluk - ver-

= dwaald -tegenaan gelopen. De 
= Russische oorlogscorrespondent 
^ Vasili Grossman beschreef de 
= dag waarop de journalisten 
'^ eindelijk aankwamen bij de 
^ Reichstag. "Een koude en regen-
^ achtige dag, ongetwijfeld de dag 
^ van de ondergang van Duitsland, 
=; in rook, tussen ruïnes, in vlam-
"" men, te midden van honderden 

1 ft/l ''J'^^" * '̂̂  ^^ straten bedekken. 
I / ' t Lijken, door tanks vermorzeld, 

als tubes uitgedrukt, bijna al
lemaal omklemmen ze met hun 
handen granaten en automa
tische wapens - gedood in het 

gevecht. Bijna alle gesneuvelden 
dragen bruine hemden - dat zijn 
de activisten van de partij die de 
toegang tot de Reichstag en de 
nieuwe Reichskanzlei verdedi
gen.'"" 
Ook Chaldej was niet bij de 

bestorming geweest. Hij zat op 
30 april zelfs in Moskou. Met de 
foto van Rosenthal in zijn achter
hoofd wilde hij hoe dan ook met 
enkele vlaggen op zak Berlijn 
bereiken. Alleen: hij had zelf geen 
vlaggen. Met de vlaggen van het 
Rode Leger kon hij niet zomaar 
doen wat hij wilde. Bovendien 
waren deze soms beschadigd en 
ontbraken op het doek wel eens 
hamer en sikkel. Dus had hij het 
vliegtuig naar Moskou gepakt en 
daar een bevriende kleermaker, 
Israil Solomonovich Kishitser, 
om hulp gevraagd. Deze maakte 
ter plekke van tafelkleden drie 
vlaggen, compleet met hamer 
en sikkel. Chaldej: "Met die drie 
vlaggen vloog ik weer naar Ber
lijn. Voordat de Rijksdag bevrijd 
werd, was vliegveld Tempelhof 
bevrijd. Op het dak daar stond 
een enorme adelaar. Daar 
plaatste ik mijn eerste vlag. (afb. 
3) Bij de Brandenburger Tor nam 
ik mijn tweede foto. (afb. 4) En 
toen kwam de Rijksdag."" Vijftig 
jaar later wist Chaldej het zich 
nog precies te herinneren. "Ik 
had mijn eigen vlaggen bij me. 
Vlaggen zijn een symbool van 
de overwinning, ik wilde ze er 
dus graag op hebben. Bovendien 
zijn vlaggen heel fotogeniek. 
Eenmaafop het dak van de 
Reichstag zag ik verschillende 
rode doeKen en lappen wappe
ren, ik was er dus niet de eerste. 
Maar geen vlag was zo mooi als 
de mijne. We vonden een stang 
om hem aan vast te binden en 
ik zocht lang naar de juiste com
positie. Ik maakte eerst een foto 
van de linkerkant. Nee, dat was 
het niet. Er moest ook wat van 
Berlijn te zien zijn. Uiteindelijk 
vond ik het juiste beeld. Ik heb 
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een heel rolletje volgeschoten, 36 
opnamen."" 
Met dit rolletje keert Chaldej 
naar Moskou terug. Maar daar 
beginnen de problemen. In het 
Kremlin hebben ze enige dagen 
nodig om te besluiten dat het 
voor de geschiedenisboeken de 
Rus Jegorov en de Georgiër Kan-
tarija zullen zijn die op de foto te 
zien zijn. Stalin wilde een Rus als 
symbool voor 'de Russische sol
daat' en een Georgiër ter meer
dere eer en glorie van zichzelf 
Stalin kwam uit Georgië. Minin 
wordt wel tot held van Rusland 
gelauwerd, maar verder vergeten 
en de man die op de foto wer
kelijk de vlag vasthoudt, Aliosja 
Kovaljov, wordt door de geheime 
politie duidelijk gemaakt dat hij 
maar beter kan vergeten dat hij 
het is die op de foto staat. "Als 
je loslaat dat jij op die foto staat, 
krijg je moeilijkheden."" 
Daarmee was het eerste 
probleem opgelost. Maar dat 
was nog niet alles. Op de foto 
draagt de soldaat die Kovaljov bij 
de voeten vasthoudt om beide 
polsen een horloge. Oorlogsbuit. 
Dat kon natuurlijk niet. Want 
Sovjetsoldaten zijn ten slotte 
geen plunderaars. Chaldej loste 
het probleem op door in het 
negatief een van de horloges met 
een naald weg te krassen. Dat de 
soldaten in Berlijn in werkelijk
heid als dank van Stalin 24 uur 
de tijd kregen om te plunde
ren wat ze maar wilden werd 
gemakshalve maar weer even 
vergeten. Dat de soldaten daar 
op eigen initiatief minstens 24 
dagen van maakten ook. 
Na de overwinning op Nazi-
Duitsland volgde op 24 juni 
1945 de grote viering van deze 
overwinning met een parade 
op het Rode Plein in Moskou. 
OflRcieel is 9 mei in Rusland de 
dag van de overwinning, maar 
het duurde even voordat alle 
generaals weer in Rusland waren 
en de choreografie van de dag 
geregeld was. Waarschijnlijk was 
24 juni gekozen omdat dat de 
dag was waarop Napoleon in 
1812 Rusland was binnengeval
len. Nadat Napoleon in 1812 bij 
Moskou was verslagen werd de 
overwinning gevierd door Franse 
vlaggen en vaandels aan de 
voeten van tsaar Alexander I te 
leggen. In 1945 hielden Sovjet
soldaten tweehonderd Duitse 
vaandels omlaag. Chalej stond 
erbij - hij had duidelijk een be
voorrechte positie - en legde het 
moment op een foto vast. (afb. 
5) Ook toen generaal Zjoekov -
de man die de eer kreeg Berlijn 
veroverd te hebben - die dag 
op een wit paard over het plein 
draafde, stond Chaldej vooraan. 
Zjoekov vond de foto prachtig, 
(afb. 6) In novemben972 vroeg 
hij Chaldej naar zijn dacha - zijn 
buitenhuisje - te komen. Hij 
wilde graag een mooie, grote 
afdruk van de foto van hem op 
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het paard hebben. Chaldej nam 
de gelegenheid te baat om nog 
een foto van Zjoekov te nemen. 
In zijn hand heeft Zjoekov een 
grote afdruk van de foto, geno
men op het dak van de Branden
burger Tor. Het zou het laatste 
portret van Zjoekov zijn. 
Op de Conferentie van Pots
dam - gehouden van 17 juli tot 
en met 2 augustus 1945 - was 
Chaldej weer van de partij. Hij 
was hoffotograafvan Stalin. 
Chaldej wist hoe hij zich moest 
gedragen: steeds weer is Stalin 
het stralende middelpunt van 
zijn foto's. Het werkte. Tijdens 
de Neurenbergse Processen - de 
processen tegen kopstukken 
van het Nazi-regime, gehouden 
van 20 novemben945 tot 1 
oktober 1946 - was Chaldej de 
'aanvoerder' van de Russische 
persdelegatie. Gevraagd naar 
hun herkomst zeiden veel Rus
sische journalisten dat ze Chal-
dejers waren. Chaldej betekent 

UNTERZErCHNUNG DES 
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Chaldeeër, iemand die behoort 
tot de Chaldeeën, een Aramese 
stam die sinds circa 1200 voor 
Christus in het zuiden van Baby-
lonië woont. In Neurenberg had 
Chaldej het vooral op Goering 
voorzien. Het werkte Goering 
behoorlijk op de zenuwen, 
ook omdat Chaldej in uniform 
rondliep. Chaldej probeerde met 
Goering op een foto te komen, 
maar Goering had het op het 
laatste moment door en verborg 
zijn gezicht achter zijn hand. 
In 1948 was het van de ene op 
de andere dag gedaan met de 
bevoorrechte positie van Chal
dej. De reden is - als zoveel in de 
tijd van Stalin - nooit helemaal 
duidelijk geworden. Het kan zijn 
dat het plotseling de kop opste
kende antisemitisme hem zijn 
kop kostte - Chaldej was joods. 
("Dat had Hitler niet gedacht: 
dat een tafelkleed van een joodse 
kleermaker nog eens bovenop 
de Rijksdag zou wapperen om 
te worden vereeuwigd door een 
joodse fotograaf' zou hij later 
vaak zeggen.^") Het kan ook zijn 
dat zijn ontmoeting met Tito 
hem 'fataal' is geworden. Chaldej 
had een fotosessie met Tito 
gehad. Bij die sessie was Chaldej 
alleen met Tito in zijn werkkamer 
geweest. Toen Tito in 1948 met 
Stalin brak, was Chaldej de klos. 
Hij had een paar 'onplezierige 
gesprekken' en werd, zonder 
opgaaf van reden, door TASS 
aan de kant gezet. Tussen 1948 
en 1959 leefde Chaldej van het 
afdrukken van foto's in de don
kere kamer en losse opdrachten 
van kleine tijdschriften. Pas in 
1959 - lang na de dood van Stalin 
- durfde de Pravda het aan om 
Chaldej te contracteren. 
Was zijn contract bij de Pravda 

al een her- en erkenning van zijn 
kwaliteiten geweest, er kwam in 
die periode ook nog waardering 
uit een heel andere hoek. Zijn 
oorlogsfoto's werden ineens 
zeer geschikt gevonden voor 
gebruik op postzegels. Soms 
direct, soms als inspiratiebron. 
In 1965 gebruikte de DDR als 
eerste een foto van Chaldej als 
inspiratiebron vooreen post
zegel. Op 5 mei van dat jaar 
verscheen een serie van negen 
zegels die de twintigste verjaar
dag van de bevrijding herdacht. 
Een van die negen zegels heeft 
als omschrijving: 'Rotarmisten 
hissen sowjetische Fahne'.̂ ^ De 
foto is overduidelijk van Chaldej. 
(afb. 7) Op de dag af vijf jaar 
later geeft de DDR weer zo'n 
herdenkingsserie uit. De reden 
laat zich raden. De afbeelding 
op de zegel van 10 Pfennig is 
duidelijk overgenomen van de 
Reichstag-foto van Chaldej.^^ 
(afb. 8) Op de eerstedagenve-
loppe van deze zegel staat de 

foto ook afgebeeld. Op 28 juli 
van dat jaar siert een foto van 
Chaldej de DDR zegel '25. jahre 
Potsdamer Abkommen'." (afb. 
9) Het drieluik herdenkt dat de 
Conferentie van Potsdam 25 jaar 
geleden plaatsvond. Hetzelfde 
jaar gebruikt de U.S.S.R. de foto 
die Chaldej op 24 juni 1945 van 
de soldaten met de neergeslagen 
Nazi-vaandels maakte voor een 
herdenkingsblok. (afb. TO) Weer 
vijfjaar (en een dag) later, op 6 
mei 1975, geeft de DDR nog een 
herdenkingsserie uit. De reden 
laat zich weer raden, maar de 
afbeelding nu ook. 'Rotarmist 
auf dem Reichstagsgebäude', 
heet het in de catalogus." (afb. 
m) En ook nu bleef de U.S.S.R. 
niet achter. Ook daar verscheen 
dat jaar voor hetzelfde feest een 
zegel. Met, inderdaad, dezelfde 
foto. (afb. 12) 
In 1976 ging het weer mis. 
Opnieuw speelde opkomend 
antisemitisme Chaldej parten 
en weer kon hij zijn koffers 
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pakken In het Rusland van toen 
waren kredieten snel verspeeld 
Het wordt stil rond Chaldej Een 
stilte die 20 jaar zal duren en pas 
im995 doorbroken wordt Dan 
wordt hij in het Franse Perpig 
nan, samen met Joe Rosenthal, 
geëerd op het Festival 'Visa 
pour l'lmage'  een festival voor 
fotojournalistiek In het 'oosten' 

lees Rusland wordt dat jaar 
herdacht dat het 50 jaar geleden 
IS dat Nazi Duitsland verslagen 
werd Er verschijnt een sene van 

zes postzegels aangevuld met 
een zegel van Zjoekov op het 
witte paard op het Rode Plein 
in een blok en een set met zes 
keer die zegel in een blok De 
afbeelding is duidelijk op de foto 
van Chaldej uit 1945 gebaseerd 
(afb 13,14) 
Het IS tekenend voor de bizarre 
'carnere' van Chaldej Hij is be
jubeld en gebruikt toen het uit
kwam, doodgezwegen toen dat 
beter paste, in ere hersteld, weer 
in ongenade gevallen en uitein
delijk, met lang voor zijn dood, 
toch maar weer gelauwerd Maar 
er IS hoop dat die laatste penode 
nu doorzet in 2000 verscheen in 
Rusland een sene eerstedagen
veloppen die vierden dat het 55 
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jaar geleden was dat Duitsland 
werd bevrijd Op die envelop 
staat een afbeelding die duidelijk 
naar Chaldej verwijst op de 
Rijksdag staan twee soldaten 
met in hun hand een rode vlag 
(afb 15) 

1941 
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ANTVERPIA 2010 STRIJKT 
NEER AAN DE SCHELDE 

35.000 postzegelliefhebbers verwacht in Antwerp Expo 
tverpiaaoio.be 

Filatelie aan de stroom 
Antverpia 2010 is een postze
geltentoonstelling op wereldfor
maat van 9 tot 12 april 2010 in 
Antwerp Expo. Deze expositie 
gaat door onder de noemer "Eu
ropees en nationaal Kampioen
schap voor Filatelie: Filatelie aan 
de stroom". Deze gratis tentoon
stelling biedt de meest unieke 
postzegelcollecties, verspreid 
over 4 hallen (17.000 m2). Er 
bevinden zich tijdens Antverpia 
meer dan 100 stands van bin
nen- en buitenlandse postzegel
handelaars en 25 buitenlandse 
postbedrijven. Er worden 35.000 
bezoekers verwacht op dit bij
zondere evenement. 

Unieke postzegelcollecties 
Antverpia 2010 vervolledigt de 
tentoonstelling met Birdpex, 
een vierjaarlijks internationale 
competitieve tentoonstelling 
die gewijd is aan het populaire 
thema vogels. Vorige Birdpex 
tentoonstellingen werden al 
georganiseerd in onder andere 
l^iieuw-Zeeland en Denemarken. 
Naast vogels, komen er nog heel 
wat andere thema's aan bod. The 
Historical Box geeft bezoekers 
een overzicht van 120 jaar België. 
Zij kunnen de zeldzaamste 
historische stukken bewonderen 
zoals de "Omgekeerde Dender-
monde", de duurste Belgische 
postzegel. Daarnaast wordt 
de Red Star Line/CMB in de 
kijker geplaatst en ook 175 jaar 
Belgische Spoorwegen krijgt de 
nodige aandacht. 
Antwerpen krijgt speciale aan
dacht tijdens de tentoonstelling. 

Van 9 tot 12 april strijkt Antverpia 2010 neer aan de 

Schelde. Deze internationale postzegeltentoonstelling 

viert de 120ste verjaardag van de Koninklijke Landsbond 

der Belgische Postzegelkringen en organiseert eveneens 

het Europees filateliekampioenschap. Tijdens dit kampi

oenschap worden in 1600 kaders en door meer dan 300 

deelnemers uit heel Europa hun meest waardevolle en 

unieke collecties getoond. Deze tentoonstelling is werke

lijk het Mekka voor de filatelist. 

Ter voorbereiding van Antverpia 
2010 bracht de Post al verschil
lende speciale postzegelblaadjes 
uit waar de culturele, historische, 
economische en toeristische 
aspecten van de stad in de kijker 
werden gezet en die lijn wordt nu 
doorgetrokken naar de tentoon
stelling. 
Stripauteurs -van bijvoorbeeld 
Kiekeboe, Biebel, jommeke, 
Suske&Wiske -en de eerste 
verjaardag van het kleine olifantje 
Kaï Mook, worden extra belicht. 
Verder zorgt Antverpia 2010 
ook voor leuke activiteiten naast 
het bewonderen en aankopen 
van postzegels. Onder leiding 
van acteur Luk De Koninck 
worden er heel wat prominente 
gasten geïnterviewd. Er staan 
signeer- en ontmoetingsessies 
met postzegelontwerpers op 
het programma en er worden 
quizzen en andere wedstrijden 
georganiseerd. Bezoekers 

kunnen een gratis les kalligrafie 
volgen bij de bekende Vlaamse 
groep Kalligrafia. 

Antverpia 2010 viert 
De Koninklijke Landsbond der 
Belgische Postzegelkringen viert 
haar 120-jarig bestaan en is daar
mee de oudste federatie ter we
reld. De KLBP werd opgericht in 
Antwerpen op n april 1890. Dit 
jaar is het tachtig jaar geleden, 
dat de postzegeltentoonstelling 
plaats had in Antwerpen. Tijdens 
Antverpia 2010 wordt de twee
jaarlijkse Grote Prijs Pro-Post/ 
Edmond Struyf uitgereikt. 

Postzegelontwerper/tekenaar 
André Buzin ontving in 1995 de 
"Prix du Roi" voor zijn artistiek 
postzegeltalent. Een verzame
ling van andere vogels.! André 
Buzin's werk, waaronder het 
100ste vogeltje uit de reeks 

"Vogeltjes", is te bezichtigen tij
dens Antverpia 2010. Bezoekers 
kunnen deze topontwerper ook 
persoonlijk ontmoeten of een 
van zijn creaties aan kopen. 

Goede Doel 
De tekenenwedstrijd voor kinde
ren "Red de larde" van De Post 
was een groot succes. Zij ontvin
gen meer dan 20.000 inschrij
vingen van kinderen. De 50 beste 
inzendingen krijgen een speciale 
plaats in de "Postal Village". 
Van de vijf winnende tekeningen 
worden postzegels uitgebracht in 
België en deze prachtige zegels 
worden uiteraard tentoongesteld 
tijdens Antverpia 2010. 
Taiwan laat het publiek kennis 
maken met haar rijk cultuur-, 
kunst-, en toerismeaanbod 
via haar postzegelcollecties. 
Daarnaast steunt Taiwan ook de 
Cliniclowns door de opbrengsten 
van de verkochte postzegels, 
integraal aan de organisatie Clini
clowns te schenken. 

Waar: Antwerp Expo -Jan van 
Rijswijcklaan 191, 2020 Antwer
pen Wanneer: vrijdag 9 april 
2010 tem maandag 12 april 2010 
Openingsuren: 10.00-18.00 
uur. (maandag 12 april tot 16.00 
uur) Toegang: gratis Programma 
& informatie: mi'u>.antverpia20io. 
com 
Voor meer informatie rond filate
lie, gelieve contact op te nemen 
met dhr Daniëls.(fdaniels@ 
skynet.be) 
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EEN GLIMP VAN GEORGIË 
Een briefkaart van Tißis naar Soerabaja uit ig^s 

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

Georgië is een land, dat 'ver van 
ons bed' ligt en pas door recente 
ontwikkelingen in de belangstel
ling is gekomen. In Nederland, 
wellicht nog wat meer dan elders, 
omdat de First Lady van het land 
van Nederlandse (Zeeuws-Vlaam
se) herkomst is. 
Een briefkaart uitTiflis naar Soera
baja uit 1915 biedt daarom een 
mooie gelegenheid vooreen ken
nismaking met enkele aspecten 
van de hoofdstad van Georgië. 
Een reisverslag uit die tijd kan 
daarbij een nuttige gids vormen. 

Over Georgië en Georgiers 
Georgië is een van de landen 
van de Kaukasus, de landengte 
die zuidoost Europa met Azië 
verbindt (afb i) . Gelegen op een 
kruispunt van heerwegen, was het 
gebied vanouds het jachtterrein 
van binnenvallende overheer
sers: Byzantijnen uit het Westen, 
Russen uit het Noorden, Scythen 
en Mongolen uit de Aziatische 
steppen in het Noordoosten, 
Arabieren uit het Zuiden, en Per
zen uit het Zuidoosten. Georgië 
heeft daarom een gecompliceerde 
geschiedenis. Hoewel het land 
voor het grootste deel in Azië 
ligt, zien de Georgiers zich liever 
als Europeanen. Georgië was 
een van de eerste landen die het 
christendom als staatsgodsdienst 
adopteerden. De geschiedenis 
van Georgië^ gaat terug tot my
thologische tijden toen Jason met 
zijn Argonauten op zoek gingen 
naar het Gulden Vlies in het verre 
Colchis, in de Oudheid een natie 
in West-Georgië. 
Na deel te hebben uitgemaakt 
van het Romeinse Imperium 
werd Georgië eeuwenlang betwist 

Georgië is momenteel een onafhankelijke natie, maar 

maakte ruim honderd jaar deel uit van tsaristisch 

Rusland. Een briefkaart nar Nederlands-Indië biedt de 

mogelijkheid een indruk te krijgen van de hoofdstad 

tegen het einde van deze periode. 

door Byzantium en de Arabieren 
(ca 650-1000). Een moeizaam 
bevochten onafhankelijkheid 
vormde het begin van een bloei
periode, waarin het koninkrijk 
Georgië tussen de jaren 1000 en 
1250 'gouden' eeuwen beleefde. 
In de daaropvolgende periode van 
verval werd Georgië gedomineerd 
door grotere mogendheden. De 
natie werd een speelbal, betwist 
door Mongolen en Turkmenen 
(1250-1500), gevolgd door 
invasies van afwisselend Turken 
en Perzen. De Georgiers maakten 
het zichzelf daarbij niet gemakke
lijk door onderling ook nog ruzie 
te maken en er zo nu en dan twee 
koninkrijken op na te houden. 
Rond 1720 begon nog een 
mogendheid zich te mengen in 
de machtsstrijd in de KauKasus, 
een nieuwe ster aan het firma
ment. Het feodale Rusland was 
door de hervormingen van tsaar 
Peter de Grote uitgegroeid tot 
een formidabele mogendheid 
met een respectabel militair 
potentieel. Het was het begin 
van de Russische expansie naar 
het Zuiden. Bedreigd door twee 
Islamitische rijken, zochten de 
kleine Georgische koninkrijken 
begrijpelijkerwijs toenadering tot 
het Christelijke Rusland. Na zware 
verwoestingen door Turken en 

Perzen sloot Georgië in 1783 een 
verdrag met Catharina de Grote 
waarin Georgië een Russisch 
protectoraat werd. Toen de Perzen 
net koninkrijk in 1795 opnieuw 
binnenvielen en de hoofdstad 
Tbilisi verwoestten, leidde de Rus
sische reddingsactie er uiteindelijk 
toe dat Georgië in 1801 door 

van de Kaukasus, was dat duide
lijk terug te vinden. 
De Italiaanse historicus, reiziger 
en diplomaat Luigi Villari (1876-
1959) maakte in 1905 een reis 
naarde Kaukasus. In het boek 
'Fire and Sword in the Caucasus'' 
geeft hij een boeiend verslag van 
deze reis. Dankzij de zegeningen 
van onze moderne tijd kan dit 
moeilijk verkrijgbare boek met 
behulpvan het Internet kosteloos 
en moeiteloos worden gelezen''. 
Het boek bevat talrijke kleurrijke 
en treffende waarnemingen aie, 
om de authenticiteit en de sfeer 
van de tijd te behouden, in dit 
artikel zo nu en dan onvertaald 
zullen worden geciteerd. 'The 
most interestingfeature of Tißis is 

Afb 2 Ansichtkaart van de oude stad van Tißis (ca igoo) met de Maidan, het Tartaarse kwartier, en 
de moskee. Nergens was de kleurrijke diversiteit van de bevolking van Tißis duidelijker te zien. De 

Tartaren waren een Islamitisch volk van Mongoolse en/of Turkse ajkomst 

Afb 7 Situering van 
Georgië in de Kau-
kasus, de landstrook 
die Europa met Azië 
verbindt 
(bron' Wikipedia) 

Rusland werd geannexeerd. Het 
verlies van de onafhankelijkheid 
had in elk geval het voordeel dat 
in de Russisch-Turkse oorlogen 
van de 19de eeuw, Georgische 
gebieden die in het verleden verlo
ren waren gegaan, stap voor stap 
door tsaristische Rusland werden 
heroverd. 

Tiflis, centrum van de Kaukasus 
Na het verlies van de onafhanke
lijkheid stond Tbilisi, de hoofdstad 
van Georgië, bekend als het Rus
sische Tiflis. De annexatie bracht 
de stad een periode van rust, we
deropbouw en uitbreiding. Rond 
1900 had de stad een bevolking 
van 159.000. De eeuwenlange 
geschiedenis van oorlogen met 
binnenvallende overheersers en 
vluchtende minderheden maakte 
van de Kaukasus een ware lap
pendeken van volkeren. In het 
straatbeeld van Tiflis, het centrum 

the population. I have alluded to 
the different races which inhabit 
the Caucasus, and theforty-fve 
languages spoken by them. At Tiflis 
you find specimens of all these races, 
ana in the bazaars you can hear all 
their languages spoken, with the 
addition of such extraneous tongues 
as Polish, German, French, Italian, 
Hindustani, and sometimes even 
Chinese. The observant stranger 
soon learns to recognize the main 
types - Georgians, Tartars, Arme
nian and Russians. The whole town 
is pervaded by the atmosphere of 
mixed races, languages, and ideas, 
and the Russiffing methods of the 
bureaucracy has done little to unite 
these discordant elements.' 
Er heerste geen vijandigheid tegen 
de Russen onderde bevolking, 
maar wel een vast voornemen de 
eigen identiteit te behouden. De 
autochtone bevolking was van
wege de bureaucratie praktisch 



t 3 Bnejkaart (1915), verzon-
var) Tifis naar Soerabaja 

Eerste regel adres 'Sourabaya 
Eiland Java' in Russisch Linksbo
ven 2-regeiig violet censuurstem-
pel van Jißis Zegelbeeld Peter 
de Grote Tsaar aller Russen, 
die ca 1^20 de aanzet gaf voor 

Russische expansie naar de 
Kaukasus 

gedwongen Russisch te leren. 
Desondanks werd vastgehouden 
aan de diverse moedertalen en 
nam het gebruik van de autoch
tone talen niet af. 
Tiflis was gelegen aan beide oe
vers van de rivier de Kura. Aan de 
noordoever lagen de welgestelde 
woonwijken met het Russische 
kwartier In het zuiden lag de oude 
stad met een wirwar van steegjes 
en de Maidan, het Tartaarse kwar
tier, met de moskee die later alle 
communistische zuiveringen zou 
doorstaan^ Nergens in Tiflis was 
de diversiteit van de bevolking 
duidelijker waar te nemen (aro2). 
De Russen gingen verrassend 
modern om met al deze minder
heden. 'The Russians have none of 
that feeling of racial superiority over 
their non-Russian subjects, even 
when the latter are of a different 
religion and colour, such as the En
glish feel with respect to the natives 
of India. A Georgian, an Armenian, 
an Osset, even a Tartar or a Persian 
may aspire to the highest ranks in 
the army or the bureaucracy.' 

De Armeniërs in Tiflis 
De briefkaart die in 1915 van Tiflis 
naar Soerabaja werd verzonden, 
laat diverse interessante aspecten 
van Georgië zien (afb 3). Het ze
gelbeeld toont Pater de Grote, de 
eerste Russische tsaar die zich in 
1722 mengde in het strijdgewoel 
van de Kaukasus en een bond
genootschap aanging met het 
toenmalige koningrijk Georgië. 
Op de keerzijde is te zien, dat de 
afzender een Armeense naam 
heeft. De Armeniërs vormden in 
Tiflis een belangrijke bevolkings
groep. 'Tiflis was once the capital 
of the Georgian kingdom and a 
considerable part of the population 
is still Georgian, perhaps J5 per cent. 
But within the last hundred years 
the Armenians have been increasing 
rapidly owing to their migration 
from all parts of Russia and from 
Turkish Armenia.' 
De briefkaart is geschreven door 
een Armeense boekhandelaar in 
Tiflis. Het handschrift is nauwe
lijks leesbaar maar de tekst kon 
desondanks in het Engels worden 
vertaald'. 'Dear Mn Hacobian, To
day we sent the books and the maps 

of Armenia, and we are hopeful 
that they will be of great interest to 
you. What has been sent contains 
the most comprehensive types of 
maps about Armenia. 
The Vartanian map, which measu
res 3 arshin by 1-1/2 arshin, is on 
high visibility print-paper, and is va
lued at 6 Roubles, including postage 
expenses The map is written in the 
Armenian language... We can also 
flnd other books and maps which 
are appropriate for your needs 
Respectfully' 
De arshin was een oude Rus
sische lengtemaat en mat ruim 
71,1 cm. Het ging dus om de 
koop van een grote landkaart van 
Armenië. Aanvankelijk was Ba
tavia het centrum van de kleine, 
maar hechte Armeense gemeen
schap in Nederlands-lndië. In de 
loop van de negentiende eeuw 
verplaatste dit centrum zich 
geleidelijk naar Soerabaja en rond 
1900 was Soerabaja de belang
rijkste 'Armeense' stad in Indië'. 
Handel was de belangrijkste bron 
van inkomen voor de Armeniërs. 
Dat een briefkaart met deze in
houd naar Soerabaja (afb 4) werd 
geschreven, laat zien dat Tiflis 
voor de Armeense diaspora in die 
tijd een belangrijk intellectueel 
centrum was. 'Tiflis has thus come 
to be one of the most important 
centres of Armenian nationalism, 
although quite outside the real Ar
menia. Afier Constantinople which 
is also outside Armenia, it contains 

a larger Armenian population than 
any other city in the world.' 

Tiflis in 1915 
De voorzijde van getoonde 
briefkaart toont linksboven 
een drieregelige handstempel. 
Dit censuurstempel van Tiflis 
herinnert eraan dat de briefkaart 
tijdens de eerste wereldoorlog 
werd verzonden, volgens het 
datumstempel op 15 februari 
1915. Het Westelijk Front was toen 
vastgelopen in een onbeweeglijke 
loopgravenoorlog. Het Duitse 
opperbevel koos daarom voor 
verdedigende posities aan dit 
relatief korte front. In februari 1915 
was Duitsland druk bezig troepen 
over te brengen naar het veel 
langere Oostelijke front om daar 
samen met de Oostenrijkers een 
lente offensief tegen de Russen te 
lanceren. Voor het uitbreken van 
de oorlog had de Ochrana, de ge
heime Russische politie, een aan
tal Bolsjewieken opgepakt, leden 
van de radicale linkervleugel van 
de Russische Sociaal Democra
tische Arbeiderspartij (RSDAP). 
Onder hen was Josif Dzjoegash-
vili, in 1878 geboren in Cori, 100 
km ten westen van Tiflis. Hij was 
vanaf 1899 actiefin de Partij. Hij 
organiseerde Moslim Azeri's en 
Perzen in subversieve activiteiten 
en kreeg naam als een kenner van 
niet-Russische volken. Namen 
eindigend met -vili of-adze zijn 
gemakkelijk te herkennen als 

Georgisch van oorsprong. In 1912 
liet josif Dzjoegashvili zich jozef 
Stalin noemen, omdat hij zichzelf 
liever zag als een man van staal. 
Stalin werd verscheidene keren 
naar Siberië verbannen, maar wist 
elke keer te ontsnappen. Im9i3 
werd hij echter opnieuw gearres
teerd en in Siberië onder zware 
bewaking gesteld. Februari 1915 
bracht de Georgiër door in het 
verbanningsoord Kureika, vlak bij 
de Poolcirkel. 

Nog net een glimp van Georgië 
Afgezien van een aantal moderne 
uitgiften is Georgië voor de mees
te verzamelaars een gesloten 
boek. Georgië in de tsaristische 
tijd is voor vrijwel iedereen een 
blinde vlek. Het getoonde duo van 
ansichtkaart en briefkaart gunnen 
ons in elk geval een glimp van een 
Georgië, enkele jaren voordat tsa
ristisch Rusland in 1917 dreunend 
ten onder zou gaan. 
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Afb 4 Achterzijde van de 
bnejkaart van Tifis naar 

Soerabaja Linksboven 
afzenderstempel van G 
Caloustian, Boekhandel 

'Couttenberg, Tiflis De kaart 
gencht aan de heer Haco

bian, een prominent lid van 
de Armeense gemeenschap 
in Soerabaja is geschreven 
in slecht leesbaar Armeens 
Ondanks het abominabele 
handschnfi is te ontcijferen 

dat het gaat om de verkoop 
van een grootformaat 

landkaart van Armenië De 
bnefkaart laat zien dat Tiflis 

in die tijd een belangnjk intel 
lectueel centrum was voor de 

Armeense diaspora Iff 
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RELATIE RUSLAND EN SOVJETUNIE 
^ ^ o \ MET POLEN: 

LANGE EN INGEWIKKELDE GESCHIEDENIS 
D O O R TON WELVAART, M A A R S S E N 

In dit artikel wil ik in het kort schetsen, hoe de verhou

dingen tussen het grote Rusland (en later de SovjetUnie) 

en het buurland Polen lagen tot aan het eind van het 

communistische tijdperk. Uiteraard speelt ook een rol, dot 

Polen deel uitmaakt van de grote Europese laagvlakte en 

dus naar het westen en oosten open ligt, maar we zien dot 

een aantal andere aspecten belangrijk is voor de relatie 

tussen de beide landen. 

1 Voorgeschiedenis van de 
Poolse delingen 
Polen was vanaf eind i8e eeuw 
tot aan de Eerste Wereldoor
log onder de drie buurlanden 
verdeeld. Hoe het is daartoe 
gekomen? Ik schets hier kort 
de voorgeschiedenis van de drie 
delingen. 
Al vanaf 1573 was Polen een 
speelbal van de internationale 
diplomatie, omdat er vanaf die 
tijd geen erfopvolging meer 
was, maar de koningen werden 
gekozen. De eerste gekozen 
koning was Hendrik van Valois. 
(afb. i ) Vanaf 1652 gold in de 
Sejm, het Poolse parlement, het 
zogenaamde 'liberum veto'; dat 
wil zeggen dat één afgevaardigde 
een besluit kan blokkeren. Hier
door is het parlement praktisch 
lamgelegd. Van 1736 tot 1763 kon 
er helemaal geen besluit worden 
genomen. Een derde reden voor 
Polens zwakte was het feit dat 
het land uit het koninkrijk Polen 
en het groothertogdom Litouwen 
bestond. Deze landen hadden 
tegengestelde belangen. 

August II van Saksen (1697 
1733; afb. 2) en zijn zoon August 
lil (1733 ■ 1763; afb. 3) werden 
onder druk van Rusland en Oos
tenrijk gekozen. August II had 
in de Poolse adel een machtige 
tegenstander, waarmee hij in een 
militair conflict raakte. Het resul
taat hiervan was dat tsaar Peter 
I (afb. 4) als bemiddelaar en ga
rant van de Vrede van Warschau 
van 1716 een nog grotere invloed 
in Polen kreeg. Tsaar Peter III 
(regeerde enkele maanden in 

1762), was een zoon van hertog 
Kar! Friedrich von Schleswig
HolsteinGottorf en zijn vrouw 
Anna Petrowna, een dochtervan 
Peter de Grote. Hij trouwde in 
1745 1^6* de in Stettin (Szczecin) 
geboren prinses Sophie Auguste 
van AnhaltZerbstDornburg, de 
latere tsarina Catharina de Grote 
(afb. 5), die hem in 1762 heeft 
laten vermoorden. Ook de laat
ste koning van Polen, Stanistew 
August Poniatowski (afb. 6), 
werd op 7 september 1764 onder 

Russische druk tot staatshoofd 
van de PoolsLitouwse federatie 
gekozen. Hij was één van de vele 
minnaars van tsarina Catharina. 

2 De Poolse delingen 
Onder de twee Saksische konin
gen ging het met Polen eco
nomisch en cultureel zo slecht 
als nooit tevoren. Stanis+aw 
Poniatowski voerde grote hervor
mingen door. Maar de Russische 
invloed was al zo groot dat de 
confederatie van Bar (1768 
1772), die met Oostenrijkse en 
Franse steun als tegenwicht 
tegen de koning was gevormd, 
door konings (en Russisch) 
gezinde troepen kon worden 
verslagen. Om te voorkomen dat 
Polen nelemaal onder Russische 
invloed kwam, verklaarden Oos
tenrijk en Pruisen zich eens met 
de eerste Poolse deling (1772). 
Opvallend genoeg ging de bloei 
in (het overgebleven deel van) 
Polen door, met als hoogtepunt 
de progressieve geschreven 
grondwet van 1791. De magna
tenconferentie van Targowiska 
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was hiertegen en zocht hulp bij 
Rusland. Zo kwam het tot de 
tweede Poolse deling. De Polen 
verzetten zich hiertegen onder 
leidingvanTadeusz Kosciuszko 
(afb. 7), maar in 1795 kwam 
het tot de derde Poolse deling, 
waarbij Rusland, Oostenrijk en 
Pruisen het overgebleven deel 
van het land verdeelden. 
Veel Poolse edelen weken uit 
naar Frankrijk, waar een Pools le
gioen zich bij Napoleon aansloot 
en onder leiding van generaal 
Dgbrowski in Italië vocht. Daar 
ontstond in 1797 het gedicht -de 
mazurek D§browskiego (afb. 8), 
in het Nederlands 'Dgbrowski-
mars'- dat in 1923 het Poolse 
volkslied werd. 

3 De ige eeuw 
In 1807 ontstond het hertog
dom Warschau, nadat Napoleon 
Pruisen had verslagen; na de 
overwinning op Oostenrijk werd 
daar het gebied aan toegevoegd, 
dat dit land bij de derde deling 
had gekregen. Frederik August 
I, kleinzoon van koning August 
III, werd hertog van Warschau, 
jozef Antoni Poniatowski, een 
neefje van de laatste koning, 
werd door Napoleon tot minister 
van oorlog en opperbevelhebber 
van het leger benoemd. Op het 
congres van Wenen werd echter 
bepaald dat de situatie van 1795 
werd hersteld. Dus al met al 
heeft dit hertogdom maar acht 
jaar bestaan. 
Het Russische deel van Polen 
-ongeveer 60% van het vroe
gere Poolse grondgebied- kreeg 
een tamelijkliberale grondwet. 
Het was merkwaardig dat de 
tsaar in Polen een constitutio
neel vorst was, die samen met 

het parlement regeerde en in 
Rusland een autocratisch vorst. 
Tsaar Alexander (afb. 9) had 
wel de neiging om de Poolse 
grondwet te negeren. Dat werd 
vanaf 1825 nog erger, onder de 
regering van de autoritaire tsaar 
Nicolaas (afb. lo), een broer van 
Alexander. 
In november 1830 brak er een 
revolutie uit tegen de Russische 
overheersing, (afb. n ) Het verzet 
duurde enkele maanden. Dan 
moesten de Poolse opstan
delingen voor de Russische 
overmacht zwichten. De tsaar 
liet honderden revolutionairen 
executeren en duizenden naar 
Siberië verbannen. Bovendien 
werd aan het koninkrijk Polen 
de autonomie ontnomen. Dat 
leidde tot steeds meer verzet en 
een steeds scherpere repressie. 

Poolse kunstenaars, zoals de 
componist Fryderyk Chopin (afb. 
12) en de dichter Adam Mickie-
wicz (afb. 13), ontvluchtten deze 
onderdrukking en brachten een 
groot deel van hun leven in Parijs 
door. 
Tsaar Alexander II, die in i86o 
zijn vader Nicolaas opvolgde 
(afb. 14), wilde serieuze hervor
mingen doorvoeren, maar hij 
kon net niet eens worden met de 
hervorminggezinde Polen. Dat 
leidde tot de januariopstand van 
1863 (afb. 15). De opstandelin
gen hielden het weliswaar langer 
vol dan in 1830, maar moesten 
uiteindelijk na anderhalfjaar 
capituleren. Er werden nu nog 
meer mensen geëxecuteerd en 
verbannen dan in 1831. Het land 
verloor elke vorm van autonomie 
en werd een gewone Russische 
goebernia (provincie). Het 

Russisch werd de taal van alle 
overheidsinstanties. 
In i860 mocht Polen een eigen 
postzegel uitgeven, die alleen 
in het koninkrijk Polen en in het 
postverkeer met Rusland geldig 
was en sterke gelijkenis met de 
Russische zegels vertoonde, 
(afb. i6) In februari 1865 werd die 
weer uit de roulatie genomen. 
Vanaf dat moment mochten er 
alleen (weer) Russische zegels 
worden gebruikt. 
In de decennia daarna waren 
terreuraanslagen op Russische 
ambtenaren aan de orde van de 
dag. De repressie nam echter 
OOK steeds toe. Zo verbood de 
Russische overheid al het onder
wijs in het Pools. De uitspraak 
die Arno Surminski een Poolse 
studente in 1980 laat doen, is 
kenmerkend voor de impact die 
de Russische onderdrukking op 
de Poolse bevolking heeft gehad: 
'Kein Pole fährt freiwillig nach 
Osten.' 
Toch heeft de band met Rusland 
ook voordelen. Het volk is 
relatief hoog ontwikkeld en er is 
een dicht spoonwegnet in de vrij 
dicht bevolkte Russische provin
cie. Hierdoor kan de industrie 
zich hier sterk ontwikkelen, die 
toegang heeft tot de grote Rus
sische markt. 
Warschau is na Sint-Petersburg 
en Moskou de derde stad van 
het land. De stad vertoont in de 
tweede helft van de n 9de eeuw 
een sterke groei. In 1892 heeft 
de stad 500.000 inwoners. Nog 
spectaculairder is de groei van de 
textielstad -Lodz, dat in 1830 nog 
een dorp van 4000 inwoners is, 
maar in 1900 een stad met rond 
300.000 inwoners. 
Hoewel de industrie en de 

steden snel groeien, leeft rond 
de eeuwwisseling nog bijna 
70% van de bevolking op het 
platteland. Veel kleine boeren, 
die te weinig grond hebben om 
een enigszins redelijk bestaan 
op te bouwen, emigreren vanaf 
de jaren tachtig van de 19e eeuw 
naar Duitslanden de Verenigde 
Staten. 

4 De post in de laatste jaren 
voor de Eerste Wereldoorlog 
Rusland behoort tot de landen, 
die in 1874 de Wereldpostver
eniging oprichten. Dat betekent 
dat men zich vanaf het begin 
aan de regels van die organisa
tie houdt en in de loop van de 
volgende decennia ook de op de 
congressen genomen besluiten 
respecteert. Op de wapenzegels 
staat tot 1888 alleen een post
hoorn onder het wapenschild; 
vanaf dat jaar zien we ook een 
bliksemschicht om aan te geven 
dat de post- en telegraafdienst 
zijn samengegaan, (afb. 17) Op 
post naar het buitenland zien we 
vaak de voorgeschreven kleuren: 
groen op druWerk, rood op 
briefkaarten en blauw op brieven 
van de eerste gewichtsklasse. 
De grootte van Warschau weer
spiegelt zich in het feit dat er 
meerdere postkantoren zijn, on
der anderen ook aan het Weense 
station, (afb. i8) Post kan niet 
alleen op zo'n stationspostkan
toor afgestempeld worden, maar 
ook in een treinwagon. Dan krijgt 
het poststuk een stempel met 
een trajectnummer en het begin-
en eindstation van dat traject, 
(aft). 19) 

Opvallend zijn de achthoekige 
streepstempels die in Warschau 
worden gebruikt. Het is een 
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type dat in Oostenrijk heel veel 
voorkomt, maar in het Russische 
Rijk slechts in twee grote steden: 
Sint-Petersburg en Warschau, 
(afb. 22) We zien stempels van 
de eerste tot en met vierde 
'ekspeditsja'. Het is niet hele
maal duidelijk, wat de functie van 
deze verschillende 'ekspeditsja's' 
is. 
In de eerste jaren van de 2oe 
eeuw zien we op aangetekende 
zendingen naar het buitenland 
nog strookjes met de Russische 
letter ' 3 ' van '3aKa3Hoe' (= aan
getekend) en de plaatsnaam in 
cyrillisch schrift (afb. 23) Nadat 
op het 6de congres van de UPU 
in 1906 de Franse taal op aante-
kenstrookjes naar het buitenland 
verplicht wordt gesteld, zien we 
soms een noodmaatregel om 
aan die verplichting te kunnen 
voldoen (afb. 20). Ansichtkaar
ten konden ook als drukwerk 
worden verstuurd, wat voor
deliger was. (afb. 21) Als we de 
looptijd van post naar of vanuit 
het buitenland aan de hand van 
vertrek- en aankomststempels 
willen vaststellen, moeten we 
ons realiseren dat in het Russi
sche deel van Polen de Juliaanse 
kalender gold, die in de ige eeuw 
twaalf dagen en in de 20e eeuw 
dertien dagen achterliep op 
onze gregoriaanse. De kaart in 

afbeelding 23 is op 13 december 
uittowicz verstuurd en volgens 
het aankomststempel op 28 
december 's avonds in Amster
dam aangekomen. De kaart is 
echter met 15 dagen onderweg 
geweest, maar slechts 2 dagen! 
Van zo'n snelheid kon men in 
de communistische tijd alleen 
maar dromen en tegenwoordig 
is die nog steeds geen regel. 
In 1897 werden voor het geldver
keer postwissels ingevoerd. Het 
geld Kon per post of telegrafisch 
worden overgemaakt. Opval
lend is dat particulieren eigen 
postwisselformulieren mochten 
maken, op voorwaarde dat daar 
geen staatswapen noch een 
ingedrukt waardezegel op staan, 
(afc. 25) 
Op 28 juni 1914 vermoordt de 
Servische nationalist Cavrilo 
Pprincip de Oostenrijkse troon
opvolger Frans Ferdinand en 
diens vrouw Sophie Chotek in 
Sarajevo. Dit leidt tot de Eerste 
Wereldoorlog, waarin Oostenrijk 
en Duitslandtegenover Rusland 
en Servië komen te staan. Dat 
betekent dat Polen oorlogsge
bied wordt. Na de nederlaag 
van de Russische troepen in 
Oost-Pruisen in augustus en 
september 1914 duurt het nog 
tot augustus 1915 eerde Rus
sen Warschau opgeven, (afb. 

24) Opvallend op deze briefis 
het stomme stempel met zes 
ringen en een stip in het midden. 
Volgens Kiryushkin en Robinson 
dient dit om te voorkomen dat 
postzegels hergebruikt worden. 
Het vernietigen van zegels door 
middel van ponsgaten dient 
hetzelfde doel. Met name de 
hogere waarden van zegels -die 
vooral op postwissels en pak-
ketkaarten voorkomen- worden 
op die manier vernietigd. Hoewel 
dat niet oflRcieel wordt gezegd, 
kunnen we ook de achthoekige 
streepstempels zien als een mid
del om te voorkomen dat zegels 
nog eens worden gebruikt. 

5 na de Eerste Wereldoorlog 
President Wilson heeft op 8 
januari 1918 in een rede voor 
het Amerikaanse Congres zijn 
voorstellen gedaan die een einde 
aan de Eerste Wereldoorlog 
zouden moeten maken. Deze 
rede is bekend geworden als 
de veertien punten van Wilson. 
Het dertiende daarvan luidt: 
'Een onafhankelijke Poolse staat 
moet opgericht worden en de 
gebieden bevatten die bewoond 
zijn door een onbetwistbaar 
Poolse bevolking: hij zou moeten 
verzekerd zijn van een vrije toe
gang tot de zee.' In het vredes
verdrag van Versailles wordt dat 

ook overgenomen. Maar omdat 
de grenzen tussen Polen en de 
Russische Federatieve Sovjet
republiek niet vastgelegd zijn, 
kan de Pools-Russische oorlog 
(februari 1919- maart 1921) 
ontstaan. Polen wilde gebieden 
hebben die het bij de oelingen 
was kwijtgeraakt en die door de 
oosterbuur eveneens geclaimd 
worden. Door de ineenstorting 
van het Russische keizerrijk, de 
Oktoberrevolutie, de Russische 
burgeroorlog en de pogingen 
van Wit-RusTand en Oekraïne om 
zelfstandig te worden meende 
Jozef Pifsudski dat de tijd rijp 
was om de grenzen van Polen 
zo ver mogelijk naar het oosten 
op te schuiven. In 1919 krijgt 
Polen de controle over West-
Oekraïne en in het voorjaar volgt 
het Kiev-offensief waarbij Polen 
nog verder de Oekraïne in trekt. 
Inmiddels hebben de Sovjets een 
tegenaanval ingezet en dringen 
de Polen tot Warschau terug. 
Halverwege de zomer van het 
volgend jaar lijkt de val van de 
hoofdstad onvermijdelijk, maar 
in augustus keert het tij (wonder 
aan de Weichsel) en worden de 
Russen naar het oosten terugge
drongen. Die willen dan vrecfe. In 
oktober sluiten de strijdende par
tijen een wapenstilstand. Op 18 
maart 1921 tekenen zij de Vrede 



van Riga, waarbij de betwiste 
gebieden worden gedeeld. 

6 de Tweede Wereldoorlog en 
de tijd daarna 
Vanaf T7 septemben939 is de 
'Vierde Poolse deling' een feit: 
de Sovjetunie bezet net oostelijk 
deel van het land, zoals in het 
Molotov-Ribbentrop-pact is over
eengekomen. Dat betekent dat in 
de oostelijke provincies Rus
sische zegels en stempels in ge
bruik worden genomen. Omdat 
Przemysl aan weerszijden van de 
overeengekomen grensrivier de 
San ligt, wordt dat tot juni 1941 
een gedeelde stad. Op 22 juni 
begint immers de zogenaamde 
'operatie Barbarossa', de aanval 
van de Duitse Wehrmacht op 
de Sovjetunie. (Afb. 26) is een 
poststuk uit dit gebied dat daarin 
de allerlaatste dagen voor deze 
aanval gezworven en wellicht de 
afzender niet bereikt heeft. 
Na de slag bij Stalingrad, die 
van augustus 1942 tot februari 
1943 duurt, neemt Stalin eind 
november/begin december aan 
de conferentie van Teheran deel. 
Daar worden op aandringen van 
Stalin de toekomstige grenzen 
van Polen vastgesteld. Dat geeft 
hem een vrijbrief om het Rode 
Leger naar het westen te laten 
oprukken, zodat het in 1944 

Polen binnen kan trekken. In 
Moskou is in juli 1944 al een 
Pools Comité voor de Nationale 
Bevrijding (Polski KomitetWy-
zwolenia Narodowego) in het le
ven geroepen dat de macht zou 
grijpen als het Rode Leger de 
Curzonlijn zou overtrekken. Dat 
gebeurt op 22 juli. Dan wordt er 
in Lublin meteen een voorlo
pige regering gevormd, onder 
leiding van de oude communist 
Bolesfaw Bierut. Opvallend is 
daarbij dat er in Polen in het in
terbellum geen maatschappelijk 
geaccepteerde communistische 
beweging heeft bestaan en de 
leiding van de oude Communis
tische Partij van Polen voor het 
grootste deel slachtoffer van de 
stalinistische zuiveringen van de 
jaren dertig geworden is. Dui
delijk is dat de Sovjetunie haar 
stempel drukt op datgene wat 
er in Polen gebeurt. Het Rode 
Leger is wel in het land, maar 
lang met overal graag gezien. De 
schrijver van een veldpostbnef 
van 8 februari 1945 uit de omge
vingvan Bydgoszcz (Bromberg) 
maakt duidelijk dat de soldaten 
voorzichtig moeten zijn met 
het aannemen van drank van 
de burgerbevolking: een paar 
collega's hebben daardoor al het 
loodje gelegd, (aft). 27) Op de 
conferentie van Potsdam (4-11 

februari 1945) worden dan de 
definitieve grenzen van Polen 
vastgesteld. Het heeft dan weer 
de omvang en ligging van het 
Piastische Polen, verder naar 
het westen dan het land lange 
tijd heeft gelegen. Argumenten 
voor deze verschuiving van 
de grenzen en bijbehorende 
volksverhuizingen zijn: straf 
voor DuitslancCdat in de voor
gaande jaren zo veel leed heeft 
veroorzaakt en het hardnek
kige gerucht dat de Georgiër(!) 
Stalin bang was dat de Russen 
in de Sovjetunie een minder
heid zouden gaan vormen. 
Stalin wordt zowel tijdens zijn 
leven als in de eerste jaren na 
zijn dood in 1953 oflicieel als een 
superheld vereerd. Das duurt 
echter maar tot 1956. We zien 
dat in Polen op twee manieren. 
Als Stalin in 1949 zijn zeventigste 
verjaardag viert, worden er in 
Polen ter gelegenheid daarvan 
briefkaarten met de allerbeste 
wensen naar de ambassade van 
de Sovjetunie in Warschau ge
stuurd, (afb. 28) En slechts twee 
dagen na de dood van de grote 
leider wordt de stad Katowice 
in Stalinogród omgedoopt. De 
stad heeft echter minder dan vier 
jaar deze naam: Op het 20ste 
congres van de Communisti
sche Partij van de Sovjetunie in 

februari onthult Chroesjtsjov de 
misstanden die door de persoon
lijkheidscultus zijn ontstaan. Hij 
maakt daarmee duidelijk dat hij 
afstand neemt van het stalinis
me. In Polen duurt het dan nog 
even voordat de vernieuwende 
krachten de overhand krijgen. Zo 
kan het tot 10 december 1956 du
ren, voordat Katowice zijn oude 
naam weer terugkrijgt, (afb. 29) 
Na de Tweede Wereldoorlog 
heeft de Sovjet-Unie heel veel 
Duitse soldaten krijgsgevangen 
gemaakt. Polen mocht ook 
een aantal van deze goedkope 
arbeidskrachten houden, die er 
o.a. meegeholpen hebben om 
van Polen enige tijd de vierde 
steenkoolproducent ter wereld te 
maken. (afb. 30) 
Voor de verdere ontwikkeling 
van Polen is belangrijk dat de 
rooms-katholieke kerk een niet 
uit te vlakken machtsfactor is. 
Kardinaal Stefan Wyszyriski, 
vanaf 1948 aartsbisschop van 
Warschau en Gniezno tot 1981 is 
een krachtige kerkleider (aflb. 31) 
en in 1978 wordt Ka rol Wojtyfa 
tot paus gekozen. Die bezoekt 
zijn vaderland meerdere malen. 
Het geplande bezoek van de 
Heilige Vader aan Cz stochowa, 
waar in 1982 wordt gevierd dat 
het klooster 600 jaar bestaat, 
wordt door het regime pas in het 
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voorjaar van 1983 toegestaan, 
maar valt nog net binnen het 
heilige jaar. (afb. 32) De paus
keuze geeft Polen een zo sterk 
zelfbewustzijn, dat in 1980 de 
eerste vrije vakbond 'Solidarnoéc' 
ontstaat, (afb. 33) Door de 
uitroeping van de staat van beleg 
op 13 december!981 verhindert 
generaal Wojciech Jaruzelski een 
ingrijpen van de Sovjetunie in 
Polen. Een belangrijk evenement 
is in deze tijd ook nog de Olym
pisch Zomerspelen van 1980 in 
Moskou. Polen heeft toen zo veel 
levensmiddelen en wellicht ook 
ander materiaal moeten leveren, 
dat er in eigen land tekorten 
ontstonden. Levensmiddelen 
waren alleen nog op de bon ver
krijgbaar. En soms was er zelfs 
geen toiletpapier te krijgen. Als 
er dan een voorraad aankwam, 
deed men bijvoorbeeld bij het 
warenhuis Opolanin in Opole 
ergens aan de zijkant een raam 
open; vanuit dat loket werd dan 
toiletpapier verkocht. De schap
pen in de levensmiddelenwinkels 
waren vrijwel leeg. In de trein kon 
je soms wel koffie kopen, maar 
was er geen suiker. In restaurants 
was maareen klein deel van 

= de gerechten op de menukaart 
= verkrijgbaar. In het oosten van 
^ het land zouden arbeiders trein-
== wagons aan de rails vast gelast 
2 hebben en ham in 'olievaten' 
^ door de straten naar huis gerold 
^ hebben. Opvallend is dat in 
" Polen in 1972en 1976 voorde 
: i Winter- en Zomerspelen aparte 
"" series zegels zijn uitgegeven en 

2A l er imgSo een gecombineerde 
ü " emissie voor de spelen in Lake 

Placid en Moskou verscheen. 
(aflD. 34) 
Tegen het eind van dat decen
nium komt door de politiek van 

glasnost en perestrojka van 
Michail Corbatsjov de geest uit 
defies: in 1990 komt er een eind 
aan de eeuwenlange Russische 
inmenging en overheersing. Dan 
pas kan er over de periode van 
communistische overheersing 
worden gesproken. Niet alleen 
worden de slachtoffers van het 
stalinisme herdacht (afb. 35), ook 
de moord op de Poolse officieren 
in Katyn wordt met een postze
gel herdacht, (afb. 36). In 1969 
hebben de Sovjetautoriteiten in 
Chatyn(!) en centraal gedenkte
ken opgericht voor de dorpen 
In Wit-Rusland, die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog door 
Duitse troepen zijn platgebrand. 
Chatyn zou één van de 628 
dorpen zijn. Opvallend is de 
gelijkenis van de namen Katyn 
(l<aTbiHb)en Chatyn (XarbiHb); 
het is er blijkbaar om te doen ge
weest om de namen te venwisse-
len en de aandacht op de Duitse 
wandaden te vestigen en niet op 
de Russische. Deze truc is suc
cesvol geweest, want toeristen 
uit de DDR hebben verteld dat 
zeeën gedenkteken in Katyn (!) 
hadden bezocht en daar hadden 
gelezen, wat de Duitsers hadden 
misdaan. 
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Mi 33 en 45 X Russische zegels 
met posthoorn, resp. posthoorn 
en bliksemschicht; 
aangetekende brief van 10 mei 
1909 van het Weense station in 
Warschau naar Frankrijk; 
kaart van 20 maart 1910 met 
treinstempel Warschau-Minsk; 
aangetekende brief van 1 juli 
1911 van Lodz naar Zwickau met 
twee R-strookjes; 
als drukwerk verstuurde kaart 
van 13 december 1912 van Lo-
wicz naar Amsterdam 
brief met achthoekig stempel 
van 21 april 1910 van Warschau 
naar Kediri Nederlands Indië 
aangetekende brief van 18 mei 
1901 van Radom naar Le Havre 
particuliere postwissel van 2 
april 1914 van Corsjkowitsi naar 
Warschau 
aangetekende brief van 28 april 
1915 van Warschau naar Kiew 
zwerfkaart uit het door de Sovjet
unie bezette deel van Polen met 
laatste datum 22.6.1941 
Russische veldpostbrief uit Polen 
kaart van 17 december 1949 
van Radom naar Warschau, aan 
kameraad Stalin 
briefkaart 9 februari 1954 van 
Stalinogród naar München 
krijgsgevangenenbriefvan 
9.1.1950 van Chorzównaar 
Grieben 
Fischer 3753: 
Stefan Wyszynski 
Fischer 2720: 
Paus Johannes Paulus II 
Fischer 3133: 
Solidamosc 
Fischer 2528/2529: Olympische 
Zomer- en Winterspelen 1980 
Fischer 3190: 
Slachtoffers van het stalinisme 
Fischer 3126: 
Katyn 
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Hierbij nog wat plaatjes 
van mooie kaarten en 
enveloppen van deze 
maatschappij welke na de 
laatste verschijningsda
tum binnenkwamen. 

Op 27102009 
een vlucht, van Brussel 
via Frankfurt naar En
tebbe in Uganda met de 
A330300 retour en ook 
nog post van UNO Wenen 
en Geneve. 

Op 12 November 2009 een 
ingewikkelde vlucht van 
Frankfort via New York 
naar Puerto Rico. Er werd 
gevlogen met een A330 
van Frankfort naar New 
York en vandaar met een 
A320 naar Puerto Rico. 

Van New York naar Puerto 
Rico en Liechtensteinse 
post van New York naar 
Puerto Rico en UNO NY 
naar Puerto Rico. 

Van San Juan naar New 
York en San Juan naar 
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Frankfort en post uit 
Sindelfingen naar Puerto 
Rico. 

Op 12 November was er 
een vlucht van Frankfort 
naar Beijing met een 
B7474400 ter gelegen
heid van AEROPEX in 
Peking. 
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Zelfs na de porto verhoging op 2 
januari 1992 voldeden de oude 
Sovjet frankeerwaarden nog 
prima (Fig i) Deze werden m 
Moskou zelfs nog bijgedrukt 
voor de export naar de andere 
voormalige republieken Pas in 
maart verschenen de eerste Oe
kraïense zegels Deze voldeden 
met hun 15 Kopeken absoluut 
met aan de geldende tarieven 
Bovendien verdween een groot 
deel van de zegels direct vanaf 
de drukkenj en de filatelistische 
dienst nchting de verzamelaars 
Gevolg was dat er toch langza
merhand een tekort aan zegels 
ontstond in Oekraïne 

Dit tekort werd lokaal opge
vangen door de postdistncten 
Brieven met ingedrukt zegel 
(het werkpaard van de Sovjet 
postenjen) werden middels een 
fran keerstempel of een Taxe 
Pergue stempel van een nieuwe 
waarde voorzien Daarnaast ver
schenen reeds vroeg in 1992 op 
veel plaatsen witte etiketten met 
een ingedrukte waarde aan de lo
ketten Deze werden oflRcieel met 
los verkocht en werden bij afgifte 
op het poststuk geplakt door 
de postbeambte (Fig 2) Op 

D O O R E D W I N M U L L E R , L E U S D E N 
1' I 

Op 24 augustus 1991 riep het parlement van Oekraïne de 

onafhankelijkheid uit en scheidde zich of van de Sovjet 

Unie. Dit hod voor het land veel gevolgen: een eigen 

parlement, een eigen munt, een eigen vlag, een eigen 

volkslied en natuurlijk ook eigen posterijen. Dat laatste 

was overigens in het begin nog nauwelijks merkbaar voor 

ons filatelisten. De zegels van de Sovjet Unie werden 

gewoon doorgebruikt. 

deze wijze was dus eenvoudig te 
controleren hoe veel portokosten 
er aan het loket waren betaald Er 
kan over gediscussieerd worden 
of dit werkelijk postzegels zijn, of 
dat hier sprake is van een soort 
verkapt Taxe Pergue etiket met 
voorgedrukte waarde Feit blijft 
dat er zeer veel bneven zijn die 
als kantoorpost zijn verzonden 
tot eind 1994, en die zeer geliefd 
zijn bij verzamelaars Toch kwam 
er kwam er behoefte aan "echte" 
postzegels Om die reden beslo
ten de lokale postautonteiten m 
Kyjiv om een aantal lage waarden 
van de Sovjet Unie met een 

nieuwe waarde te overdrukken 

Een en ander ging met toestem
ming van de nationale autontei-
ten Deze vonden het zelfs zo'n 
goed idee dat op 25 maart 1992 
een decreet werd uitgegeven, 
waarbij ook andere districten 
toestemming kregen om vellen 
met overtollige zegels te laten 
overdrukken, mits dit gebeurde 
bij de Bonsfen drukkerij in 
Kyjiv Op deze wijze zou er een 
eenheid in uitvoenng ontstaan, 
waardoor er eigenlijk sprake zou 
zijn van een nationale uitgifte 
Een aantal distneten ging hierop 

Fig 30 3b Eerste 2 njen van de o 50 op i kop van Kiev en L viv De 
koptekst IS niet hetzelfde voor alle waarden maar is wel altijd linksboven 
gepositioneerd Een kenmerk van originele Bonsfen vellen is dat de boog 

van de p na het jaartal met (of nauwelijks) aansluit bij de stok Dit is bij 
vervalsingen met zo 

JtuiL-
nC/ii/ . lli/.H-L. 

I, mv. 
ÜL/jdL-

i3t.ii}i>,im,»i lib41 ,4t,Jf» 
>A 

F/g ^ Binnenlandse brief van 24 februari 7992 Het porto is keurig voldaan 
met een Sovjet zegel van 50 kopeken 

Fig 2 Brief met lokale zegels Mykolaev uit i^cf^ verzonden naar 
Brazilië 
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m, maar we zullen zien dat de 
eenheid in uitvoenng bleek tegen 
te vallen Bovendien interpre
teerde een aantal steden de 
regels wat ruimer, en ging zelf 
zegels overdrukken In dit artikel 
zal aandacht worden besteed 
aan de uitgiften die zijn gedrukt 
bij de Bonsfen drukkenj uiterlijk, 
oplagen en postaal gebruik 

Kyjiv bijt de spits af 
Kyjiv heeft een twaalftal opdruk-
zegels uitgegeven De grootste 
oplagen waren voor de lage 
waarden die overeen kwamen 
met de nationale posttaneven 
Tabel i geeft een samenvatting 

De hoogste waarden hebben 
een lage oplage en zijn op het 
moment van uitgifte eigenlijk 
overbodig Gebruikt op bnef zijn 
deze schaars Boze tongen be
weren dat ze eigenlijk alleen zijn 
uitgegeven voor filatelisten 

De zegels zijn gedrukt in vellen 
van 100 De lage waarden (tot en 
met 5 00) zijn uitgevoerd in twee 
ontwerpen open schild en ge
vuld schild In een vel komen de 
twee ontwerpen voor 96 van de 

nomra yKpaÏHn 1992 p 02 04 1992 
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Fig 4 Hoekstuk van de 50 00 van Kiev Let 

op de positie van de 00 op de tweede zegel 
van de eerste nj Deze is kenmerkend voor alle 
hoge waarden van Kiev en komt 2 keer per vel 

(posities 2 en 45) voor 

Fig 5. De zegel rechtsonder heefi een ander type 
' 00" een uniek kenmerk voor de zegels van i 00 

op de positie 62 in het vel 



Tabel i: De Kyjiv uitgifte 

Waarde 

0.35 op 2 kop 
0.43 op 2 kop 
0.45 op 2 kop 
0.50 op 1 kop 
0.50 op 2 kop 
1.00 op 3 kop 
3.00 op 3 kop 
5.00 op 3 kop 
10.00 op 3 kop 
20.00 op 3 kop 
30.00 op 3 kop 
50.00 op 3 kop 

Kleur opdruk 

Smaragdgroen 
Roodbruin 
Groenblauw 
Karmijnrose 
Karmijnrose 
Zwart 
Olijfbruin 
Karmijn 
Donkerblauw 
Karmijn 
Karmijn 
Bruin 

Oplage 

306.900 
504.100 
545.900 
120.000 
423.100 
488.000 
462.000 
289.000 
326.000 
34.800 
29.300 
32.400 

Opmerking 

Bijplakwaarde op briefkaart 5 kop 
Bijplakwaarde op omslag 7 kop 
Bijplakwaarde op omslag 5 kop 
Lokaal brieftarief 
Lokaal brieftarief 

ene, 4 van de andere (Fig. 3). Bij 
de waarden tot en met 0.50 zijn 
dit 96 open en 4 dichte, bij de 
overige 3 is het net omgekeerd. 
De zegels van de hoge waarden 
zijn in een derde ontwerp met 
een iets groter schild. Verder zijn 
er kleine variaties in de positie 
van de "" en "00" en enkele 
plaatfouten (Fig. 4,5J. Ze zijn 
belangrijk bij het onderscheiden 
van echte vellen. Platovnov 
beschrijft deze uitgebreid in zijn 
artikel. 
De kwaliteitscontrole bij de 
Borisfen drukkerij was goed; er 
zijn met overdreven veel druk
toevalligheden zoals kopstaande 
opdrukken (Fig. 6). 
Bij vervalsingen is dit uiteraard 
wel het geval. 
De lage waarden zijn goed aan 
de loketten verkrijgbaar geweest, 
en zijn goed te vinden op gelo
pen (nietfilatelistische) brieven 
(Fig. 7,8). De waarden 1.00, 
3.00, 5.00 en 10.00 zijn zelfs 
gedurende ver in 1992 gebruikt, 

op het moment dat ze overeen 
kwamen met de hogere post
tarieven (Fig. 9,10). 

De serie is pas relatief laat onder 
de aandacht van filatelisten in 
het westen gekomen. Complete 
series waren moeilijk te krijgen, 
met name door de lage oplage 
van de hoge waarden. 
Reeds in Kyjiv begonnen de eer

Tabel 2: De L'viv/Cernihiv uitgifte 

ste misstanden op te duiken. Er 
werd een aantal vellen overdrukt 
ten behoeve van filatelisten: de 
zogenaamde "Hetman vellen". 
Een aantal van de wapens werd 
vervangen door die van de 
Hetmannen, de oude Oekra
iense leiders. Bovendien werd 
hiermee een dertiende waarde 
(1.00 op 1 kop) geïntroduceerd 
(Fig. n , 12). De oplage voor Kyjiv 

is laag. De Kyjiv vellen zijn te 
onderscheiden van een latere 
oplage voorTschernivsty door 
een stempel op de achterzijde en 
de afmetingen van de bancl aan 
de onderzijde (voor meer details: 
Lobko). De zegel was frankeergel
dig maar wordt niet op normale 
post aangetroffen. 

De L'viv uitgifte 
Het eerste district dat Kyjiv volg
de was L'viv. Op het moment van 
uitgifte (circa 21 augustus) waren 
delaagste waarden eigenlijk al 
overbodig. Deze werden dan 
ook in een extreem lage oplage 
gedrukt en hadden alleen de 
status van filatelistisch souvenir. 
Opvallend genoeg neemt Michel 
ze gewoon in de catalogus op 
met een notering die eigenlijk 
totaal niet overeen komt met 
de schaarste van de betreffende 
zegels. Van sommige varianten 
bestaan immers minder dan 
400 zegels. Er zijn naderhand 
van de Lviv oplage ook proeven 
op de markt verschenen (Fig. 

Waarde 

0.35 op 2 kop 
0.43 op 2 kop 
0.45 op 2 kop 
0.50 op 1 kop 
0.50 op 2 kop 
1.00 op 1 kop 
1.00 op 3 kop 
3.00 op 3 kop 
10.00 op 3 kop 
20.00 op 3 kop 
30.00 op 3 kop 
50.00 op 3 kop 

Kleur opdruk 

Lichtgroen 
Rood Dry in 
Violet 
Aardbeirose 
Aardbeirose 
Zwart 
Zwart 
Olijfgroen 
Violetblauw 
Donkerkarmijn 
Karmijnrose 
Rose 

Oplage 

10.000/
9.200/

9.200/

1.002.600/42.700 
/i 8.800 
/540.800 
502.000/
276.000/51.000 
106.600/

12.100/
276.600/

192.600/

Opmerking 

NietoflRcieel 
Niet officieel 
Niet officieel 
Lviv en Cernihiv 
Cemihiv 
Cernihiv (tekst aan rechter zijrand) 
Lviv (tekst aan rechter zijrand) 
Lviv en Cernihiv (tekst aan rechterzijrand) 
Lviv (tekst aan linker zijrand) 
Lviv (tekst aan rechterzijrand) 
Lviv (tekst aan rechterzijrand) 
Lviv (tekst aan rechter zijrand) 

pp ?P1P 
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Fig 6 Enkele druktoevalligheden van Kiev kopstaand, 
vlekkerige opdruk en dubbeldruk 
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Fig 7 Brief van Kiev {3^-'i-92} naar Ivano-Frankivsk gefrankeerd 
met een lokale zegel van o 45 (gevuld schild) en een Sovjet zegel 

van 5 kop Een mooi voorbeeld van niet-flatelistisch gebruik van de 
afwijkende zegel uit bet vel. 

Fig 8. Bnefvan Kiev (2S0492J naar Ivano Frankivsk met enkelfran-

kering o 50. 
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Fig 17 Hetman vet. 
Fig 9 Aangetekende bnefvan Kiev (1-7-92) naar Estland met een 

men^ronkering van lokale zegels, Sovjet zegels en Oekraïense 
zegels De Oekraïense frankeerserie had geen zegels van 3 00 krb, 

waardoor deze kleumjke combinatie de eenvoudigste wijze was om 
het tanefvan 7 60 krb samen te stellen 

F12 10 Aangetekende bnefvan Kiev (23-OQ'C)2) naar Pittsburgh met 
ane lokale zegels van 10.00 en een Oekraïense zegel van 5 00 krb 

207 



Tabel 3: De eerste Tschernivsty uitgifte 

Waarde 

i . o o o p i kop 
3.00 op 1 kop 
5.00 op ^ kop 

Kleur opdruk 

Bruin 
Bruin 
Bruin 

Oplage 

127.300 
133.200 
78.200 

Opmerking 

Komt kopstaand voor 

13), waarbij ook is gewerkt met 
andere opdruktypen en andere 
moederzegels waarop de opdruk 
IS aangebracht. Uiteindelijk is er 
voor gekozen om de uniformiteit 
van de serie te handhaven. 

Wat verder opvalt, is dat een 
kortere serie is uitgegeven voor 
de andere waarden; de 0.50 op 2 
kop en de 5.00 op 3 kop zijn niet 
verschenen. De reden voor het 
ontbreken van de laatste is niet 
duidelijk. Men zou kunnen gis

sen dat L'viv te weinig zegels van 
2 en 3 kop kon aanleveren aan 
de Borisfen drukkerij. Dit zou de 
lage oplage van de opdrukken 
op de 2 kop zegels ook kunnen 
verklaren (zie tabel 2). Ooggetui

genverklaringen bevestigen dat 
er aan de loketten in L'viv maar 7 
zegels zijn verschenen, waarvan 
de 20.00 vrij snel uitverkocht 
was. 

Zijn er dan geen verschillen met 
de Kyjiv uitgifte? Nee, integen

deel. Het eerst dat opvalt, is dat 
bij zes van de zeven zegels de 
velrandtekst niet bovenaan het 

vel staat maar op een van de 
zijkanten (Fig. 14). Verder zijn er 
vaak duidelijke kleurverschillen. 
De oorspronkelijk gebruikte inkt 
was namelijk niet meer aanwe

zig. 
Op het moment van uitgifte 
waren de lokale zegels van Kyjiv 
inmiddels bekend geworden in 
de filatelistische wereld. In het 
westen werden vaak gemengde 
sets verkocht waarbij de vier 
lage waarden en de 5.00 uit Kyjiv 
stammen en de overige waarden 
uit L'viv. 

De Lviv uitgiften komen op 
gelopen brieven voor, zowel 
vanuit Lviv zelf maar ook uit 
andere districten rond Lviv. De 
filatelistische invloed is hier al 
veel duidelijker te merken (Fig. 
15,16). 

De Cernihiv uitgifte, schaars en 
miskend 
De zegels van Kyjiv en Lviv 
zijn "erkend" door de Oekra

ïense ministervan Posterijen, en 
daardoor ook braaf in de catalogi 
opgenomen. Er is echter een 

derde uitgifte in dit rijtje, name

lijk die van Cernihiv, Cernihiv 
heeft tegelijk met Lviv een viertal 
zegels laten overdrukken (zie 
tabel 2). Twee daarvan (0.50 op 
1 kop en 3.00 op 3 kop) zijn niet 
te onderscheiden van de L'viv 
uitgifte. Alleen op briefis aan te 
geven dat een zegel waarschijn

lijk uit Cernihiv afkomstig is (Fig. 
18). De derde is de 0.50 op 2 
kop, welke aan de hand van een 
iets afwijkende opdrukkleur is te 
onderscheiden van de Kyjiv uit

gifte. De vierde zegel is "uniek" 
voor Cernihiv: 1.00 op 1 kop (Fig. 
17). Hoewel hetzegel ook is 
opgenomen in het zogenaamde 
Hetman vel (waarvan overigens 
ook een oplage voor Cernihiv is 
gedrukt) kan rustig worden ge

steld dat losse zegels van dit type 
afkomstig zijn uit Cernihiv. De 
zegels zijn in een grote oplage 
gedrukt en komen ook gebruikt 
op brief voor 

Veel vervalst 
Nadat de Michel catalogus de 
Kyjiv uitgifte opnam, ontstond er 
veel vraag naar deze zegels, die 
inmiddels van de loketten waren 
verdwenen. Geen wonder dat er 
vervalsingen verschenen. Soms 
zijn deze moeilijk te onderschei

den van de echte (boze tongen 
beweren zelfs dat de Borisfen 
drukkerij zelf lukraak bij heeft 
gedrukt, maar bewijs hiervoor 
is nooit geleverd). Zoals eerder 
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Fig 12 Stempel op achterzijde Hetman vel 
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genoemd is het onderscheid 
makkelijker naarmate men over 
grotere eenheden beschikt. 
De echte zegels hebben hun 
eigen typische kenmerken. Ook 
het bezit van echte referentie

exemplaren maakt zowel het 
onderscheiden van de drukken 
onderling als het herkennen van 
vervalsingen eenvoudiger. Een 
kenmerk van originele Borisfen 
vellen is dat de boog van de "p " 
na het jaartal niet (of nauwe

lijks) aansluit bij de stok. Dit is 
bij vervalsingen met zo. Ook 
is de bovenkant en onderkant 
van de "o" bij de echte zegels 
vaak extreem dun. De meest 
voorkomende vervalsing is er 
een waan/an de zegels op het 
eerste gezicht goed lijken (Fig. 
19). De kleuren zijn vaak wel wat 
harder, en het drukprocedé lijkt 
ook anders. Bovendien kloppen 
de maten van de drietand net 
niet. De zegels komen opval

lend vaak voor met kopstaande 
opdruk (let op, van de echte zijn 
nauweliJKS kopstaande opdruk

ken bekend, laat staan een 
complete serie) en zijn volop 
in het westen te koop geweest 
als onderdeel van het Oekraïne 
abonnement. Daarnaast zou 
deze volgens ooggetuigen in elk 
geval in L'viv en waarschijnlijk 
ook in Moskou (!) aan de post

kantoren zijn verkocht aan het 
filatelistisch loket. Mijn advies: 
koop zo'n kopstaande set en u 
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Ftg 14 Compleet vel van Lviv De velrandtekst staat aan de rechterkant De "oo" op positie 
62 IS nog steeds vet 

Fig 1^ Proeven van de Kyjiv en L'viv uitQifie 
Het Imker blokje is volgens Lobko gedrukt ten 
behoeve van Uviv Het tweede blokje is van 
onbekende herkomst Let op de middelste 

zegel, deze toont de dikke "oo" van de Kyjiv 
1.00 opdruk 

w ^ 

Fig 77 Hoekblok van de i ooopi kop van 
Cernihiv 

Fig 15 Brief vanuit Lviv naar Rotterdam Fen bonte filatelistische franke
ring met de meest voorkomende waarden van Lviv. 

Fig 76 Postwaardestuk vanuit Rogatin (Ivano Frankivsk district) naar 
LVIV. Er is bijgefrankeerd met een 0.50 op 1 kop opdrukzegel van Lviv. 



heeft een complete referentie
serie. 

De Tschernivstyuitgifte 
U merkt dat we langzamerhand 
het schemergebied van de 
Oekraïne filatelie binnentreden. 
Tschemivsty heeft zijn eerste 
opdrukuitgifte netjes volgens de 
regels laten drukken bij de Boris
fen drukkerij. Men heeft blijkbaar 
alleen i kop zegels opgestuurd 
naar Kyjiv, waardoor het niet 
mogelijk was om de gewenste 
waarden in de standaard versie 
te drukken. Er werd een aantal 
proeven gemaakt in 7 waarden 
met diverse kleuren en ontwer
pen (deze zijn op de markt geko
men maar vallen buiten de scope 
van dit artikel). Op basis hiervan 
besloten een drietal waarden in 
grotere hoeveelheden te drukken 
(zie tabel 3) 

Ook nu is er sprake van twee 
ontwerpen in een vel. De zegels 
zijn sterk gericht op de filatelis
tische markt en komen niet veel 
op kantoorpost voor. Zelfs echt 
gelopen filatelistische post is 
schaars te noemen ondanks de 
hoge oplage (Fig. 20). 

Andere opdrukz^els. 
Veel filatelisten denken bij Oekra

ïne aan de stortvloed van zinloze 
opdrukuitgiften. Veel particulie
ren, corrupte postbeambten, lou
che handelaren en goedwillende 
filatelistenverenigingen hebben 
ervoor gezorgd dat de markt 
overspoeld is met overdrukte 
Sovjet zegels zonder enige 
postaal nut. Toch zijn erbuiten 
de bovengenoemde vier emis
sies nog talloze andere uitgiften 
welke weliswaar niet bij Borisfen 
zijn gedrukt, maar wel postaal 
zijn gebruikt. Vaak zijn het sterk 
filatelistisch getinte uitgiften, in 
een enkel geval gaat het om een 
legitieme postaal noodzakelijke 
uitgifte. Denk hierbij onder meer 
aan de uitgiften van Tschemivsty, 
Mykolaev, Melitopil en Zappori
she (Fig. 22,23). Crigorio Lobko 
heeft een uitgebreide catalogus 
over deze opdrukzegels en an
dere lokale zegels opgesteld. De 
laatste editie is het compleetst, 
maar helaas in het Oekraïens. 
De tweede editie is in Amerika 
uitgegeven, en zeker nog te 
vinden. 

Al met al was dit alles voor het 
postministerie de aanleiding om 
voortaan alle lokale uitgiften te 
verbieden. Alleen Kyjiv en L'viv 
zijn als oflriciële uitgiften erkend. 
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f\g 21 Aangetekende brief van Tschemivsty (06 og 7993J naar Kyjiv met lokale zegel in mengfranke
nng met Sovjet zegel en Oekraïense frankeerzegei De Tschemivsty zegels worden over het algemeen 
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Fig i8 Aangetekende bnefuit Cemihiv met dne van de vier lokale opdrukzegels. Het opwaardeer
stempel van het postwaardestuk is per ongeluk op een 2 kopeken zegel terecht gekomen, waardoor 

een curieuze opdrukzegel is gecreëerd 
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Fig 2;^ Bnefvan Zapponshe naar Sint Petersburg met 3 lokale zegels, verzonden in 1994. 
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Fig 20 Hoekblok van 3 00 op i kop van Tschemivsty 
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Fig 19 Ven^alsingen van de Kyjiv
uitgifte 

Fig 22 De lokale opdrukken van Melitopil 
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DE TANDJES VAN DE MACHT 
BUTEN OOK IN RUSLAND 

\ " ' ^ . 

Opkomst en groei van Rusland 
Het is in Nederland niet zo 
bekend is dat zelfs Finland van 
1809 t /m 1917 deel uit maakte 
van het toenmalige Russische 
keizerrijk. Toen de Finnen naar 
de mening van de tsaar te veel 
zelfstandigheid wilden werd de 
eigen postdienst opgeheven 
en moesten de Finnen Rus
sische zegels gebruiken, eerst 
vanaf 1890 alleen op post naar 
Rusland, en vanaf ngoi op alle 
post. De Finnen verzonnen vele 
vormen van protest. (Zie ook het 
artikel "de tandjes van de macht 
bijten ook in Scandinavië "-i) 
Omdat ook de poststempels met 
de naam Finland erin verboden 
waren werden privéstempels 
gemaakt met de tekst "Suomi 
Finland" die in de rechter 
bovenhoek werden gestempeld 
en waarin dan precies het Rus
sische zegel geplakt kon worden. 
Bijgaand zo'n protest tegen de 
russificatie van Finland (afb. i ) . 
De ontevredenheid in Rusland 

D O O R J A N H E U S , A M S T E R D A M 

Rusland was eeuwenlang een uitdijend en weer inkrim

pend grondgebied, dat qua bestuurvorm uitersten heeft 

gekend: van feodaal tsarenrijk tot communistisch regime 

(voormalige Sovjet-Unie). Geen wonder, dat de mocht 

vele bijtende filatelistische sporen heeft nagelaten. In dit 

artikel enkele opvallende voorbeelden daarvan, verdeeld 

over vier perioden. 

over de autoritaire en ondes
kundige tsaar leidde in 1905 al 
eens tot een opstand. Vanwege 
deze politieke ontwikkelingen 
wijzigde Sint Petersburg zijn 
naam in 1914 in "Petrograd". 
Op deze brief naar Zwitserland 
d.d. 19.10.1916 is in hetdagte-
kenstempel van de naam Sint 
Petersburg (nog te lezen in het 
adres van de afzender) alleen 
" Peter " over gebleven. 
Het aantekenstrookje vermeldt 
de juiste naam: "Petrograd" (afb. 

2). Dat kon de overwinning van 
de bolsjewieken (communisten) 
in de revolutie van 1917 niet voor
komen en nadat Lenin in 1924 
overleed werd "Petrograd"weer 
gewijzigd in "Leningrad". Op 
deze brief d.d. 24-4-1926 is het 
aantekenstrookje "Petrograd' als 
noodmaatregel met een stem
peltje gewijzigd in "Leningrad" 
(afb. 3). 

De politieke koers in Rusland 
is de dertiger jaren van de 

vorige eeuw o.a. gericht op meer 
productie in de landbouw en 
industrie door middel van vijf 
jarenplannen. Jarenlang is voor 
deze doelen propaganda ge
maakt op de toen veel gebruikte 
postwaardestukken. Er bestaat 
zelfs een aparte catalogus van 
deze poststukken in het Engels 
("'2) In de landbouw wilde men 
meer productie bereiken door 
collectivisatie en zelfstandige 
boeren moesten zich aansluiten 
bij coöperaties (en hun bedrijf 
uit handen geven) of werden 
verdreven. Op dit postwaarde-
stuk uit 1932 (afb. 4) wordt dit 
treffend uitgebeeld: "Veeg de 
koelakken (= rijke boeren jH) de 
speculanten en de niet georga
niseerden (in coöperaties JH) en 
de saboteurs van de werkersnan-
delcoöperaties weg." 
Minder bekend is dat dergelijke 
propaganda ook op nevenstem-
pels stond zoals op deze R-brief 
d.d. 12-12-1928 van Fomika naar 
Murom "Iedereen naar de ver-
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kiezingen van de Sovjet comités. 
Geen enkele stem naarde Koe
lakken (=rijke boeren JH), Nep-
man (=nieuwe zakenmensen) en 
hun assistenten." (afb. 5). Maar 
ook toen al was de propaganda 
tevens tegen het 'kapitalistische' 
buitenland gericht. Een van de 
zeldzamere propaganda kaarten 
is die uit 1931 waarop een neger
slaafaan een galg is afgebeeld 
met op de achtergrona de 
Amerikaanse vlag en daaronder 
"Stop rechtspraak door lynchen, 
leve de negerarbeider." (afb. 
6). In Polen werden dergelijke 
propagandistische postwaarde-
stukken geweigerd en met een 
retourstempel terug gezonden. 
Dit uit angst voor import van de 
revolutie in Polen. (afb. 7). 

Rondom de Tweede Wereldoor
log 
De Sovjet-Unie ziet een nieuwe 
wereldoorlog naderen en waar
schuwt in al in 1935 hiertegen 
op postzegels onder verwijzing 
naar de ellende van de Eerste 
Wereldoorlog, (afb. 8) Ket mocht 
niet baten. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
sluit Stalin eerst een niet-aan-
valsverdrag met Hitler Nadat 
deze de Sovjet-Unie toch aanvalt, 
wordt met het 'kapitalistische 
westen' samen gewerkt tegen 
Hitler-Duitsland. Op Russische 
veldpostkaarten is de anti Hitler 
propaganda treffend te zien: 
Op deze kaart zit een berooide 
Hitler, uit de Sovjet-Unie ver
jaagd, weer in Duitsland. Onder 
de tekening staat "....hij hoort 
dreigende melodieën" terwijl een 
kanon hem toe buldert "naar 
Berlijn". Rechts boven de teke
ning staat "Dood aan de Duitse 
agressors" (afb. 9). Ook van 
deze geïllustreerde veldpostkaar
ten bestaat een aparte drietalige 
catalogus (Russisch, Engels, 
Duits *3) die op de Brievenbeurs 
bij de stand van de Duitse vereni
ging van Rusland verzamelaars 
ter inzage ligt en te koop is. 

Koude Oorlog 
Tijdens de Koude Oorlog berei
ken de procommunistische en 
antikapitalistische propaganda in 
de Sovjet Unie hun hoogtepunt. 
Duizenden voorbeelden zijn hier 
te geven. Ik beperk me hier tot 
enkele opvallende thema's type
rend voor de verhouding van de 
Sovjet-Unie met het buitenland. 
Protesten tegen rechtse 
regeringen worden door de 
Sovjet-Unie ondersteund. In 
1959 is er in Griekenland een 
rechts generaalsregime aan de 
macht. De linkse journalist, en 
oud verzetsman uit de Tweede 
Wereldoorlog, Manolis Glezos, 
zat gevangen in de kerkers van 
dit bewind. De Sovjet-Unie geeft 
op 12 november 1959 uit protest 
hiertegen een herdenkingszegel 
uit met ziin portret met de Akro-
polis op de achtergrond (afb. io) . 

De Grieken voelen zich ernstig 
beledigd en zetten hun postze
geltandjes op originele wijze in 
dit politiek propagandistisch pro
bleem. Nog geen maand later, 
op 8 december 1959, geven ze 
twee zegels uit met het portret 
van Imre Nagy, de in 1956 door 
de communisten geliquideerde 
Hongaarse minister-president 
(afb. n ) . Om verdere ruzie te 
vermijden trokken de Grieken 
de zegels tien dagen later in, 
hetgeen vooraf de bedoeling 
geweest moet zijn. De oplage 
was n..l. bijzonder klein: maar 10 
tot 20% van de normale oplagen 
voor deze frankeerwaarden. 
De Sovjet-Unie ondersteunt 
verder de onafhankelijkheids
strijd in diverse koloniën. Zo is er 
in het kader van de "Afrikadag" 
op 15 april 1961 filatelistisch ge-
inspireerde steun voor de eerste 
president van het nu onafhanke
lijke voormalige Belgisch Congo, 
Lumumba. De 'Universiteit van 
de vriendschap der Volkeren' 
wordt voortaan de 'Lumumba 
universiteit', (afb. 12). 
Tot slot wordt westelijke pro
paganda op postzegels, om 
bijvoorbeeld voormalige Duitse 
gebieden die na de Tweede 
Wereldoorlog deel van de 
Sovjet-Unie zijn geworden terug 
te geven, genadeloos afgestraft. 
Een Duitse bnef uit 1969 is 
gefrankeerd met een postzegel 
uit de serie '1200 jaar Duitse 
Bouwkunst' (afb. 13). Maar het 
zegel laateen gebouw zien uit 
Königsberg, het inmiddels in 
Rusland liggende Kaliningrad. 
Dus werd net gezien als een 
'revanchistische' actie van West-
Duitsland en de brief werd door 
de Sovjetpost, met een rode pijl 
naar het omstreden zegel, retour 
gestuurd. Een rood stempel in 
het Frans (de voertaal binnen 
de Wereldpostunie) verklaart de 
reden: "Niet toegelaten - art. 28, 
par. ld van de UPU Conventie". 
In deze paragraaf wordt geregeld 
dat een postadministratie post
stukken mag weigeren die een 
inhoud bevatten, waarvoor een 
importverbod geldt in het land 
van bestemming. Met een beetje 
oprekken van de regels geldt dat 
ook voor de postzegel die op de 
brief zit. Het illustreert wel hoe 
pijnlijk de tandjes van dit zegel in 
de Sovjet-Unie beten. 
Inmiddels was in West-Duitsland 
een sociaal democratische rege
ring aangetreden die de laatste 
geplande uitgiften van deze serie 
stop zette. Men gaf zelfs een oor
spronkelijk niet gepland zegel uit 
met de afbeelding van Friedrich 
Engels, een van de grondleggers 
van de socialistische beweging. 
Ook hiervoor waren de Sovjets 
gevoelig. Want zat dit zegel met 
Engels erop, samen met een om
streden zegel uit de serie 1200 
jaar Duitse Bouwkunst op een 
brief, dan ging deze niet zoals 
gebruikelijk retour. Het omstre-

15 . i npsnB- f l LHb CBOfaOAbI AtPHMHM 



NÜH A0«l5-)|RT2f< 

tMVf inoi l liPU 

2^4 óii^tllftamm 

13 

?;jL 

14 
^ 
kt .^W«^ 

i 
i l 

i -A 

jL-%^J 
15 

J/oiecKa 

3^r.r— 

r^^m ^̂ f~ Jl»t!> 

f TCiKLlfcTICe ! 

i 6 h}-^(,Q yj^^iua z 
PoUL 

T 

19 

den zegel werd eraf gescheurd, 
zoals op deze brief uit 1971 
duidelijk aan de envelop te zien 
is. In plaats van het zegel werd 
een rood stempel gezet met de 
mededeling in het Russisch, dat 
'De postzegel onderweg van de 
brief af geraakt is' (afb. 14). 

Uiteenvallen van de Sovjet-Unie 
In de Sovjet-Unie waait eind 
tachtiger jaren een democrati
scher wind met de Perestrojka 
politiek van Corbatsjov. Daarmee 
komt er meer ruimte voor andere 
Oostbloklanden voor een eigen 
koers, maar ook meer ruimte 
voor een eigen koers voor de 
afeonderlijke Sovjetstaten binnen 
de Sovjet-Unie. Die ruimte wordt 
als eerste benut door staten die 
vroeger zelfstandig bestonden, 
met de Baltische Staten (Estland, 
Letland, Litouwen) voorop. Dat 
was een spannende periode 
want het was volstrekt onzeker of 
de Sovjet-Unie niet militair zou 
ingrijpen. 
Van de Baltische Staten was 
Litouwen, het land met langste 
histone ais zelfstandige staat, 
de enige die zelfs tegen de wil 
van de Sovjet-Unie de eerste 
schreden op de weg naar zelf 
standigheia zette. De nationale 
krachten winnen in maart 1989 
de verkiezingen voor een advise
rende raad en verklaren Litouwen 
soeverein binnen de Sovjet-Unie 
die daarmee niet akkoord gaat. 
In februari 1990 winnen de 
nationalisten ook de verkiezin
gen voor de federale regering en 
verklaren Litouwen op 11 maart 
1990 tot zelfstandige staat. 
Corbatsjov gaat met akkoord en 
stelt een economische blokkade 
in. Op 27 augustus erkent de 
Europese Unie de onafhankelijk
heid van de Baltische Staten en 
op 6 september 1991 volgt de 
Sovjet-Unie noodgedwongen. 
In Estland winnen de nationale 
krachten op 30 maart 1990 de 
verkiezingen voor de opperste 
Sovjet en roepen, een maand na 
Litouwen, ook de onafhankelijk
heid uit. 

In Letland was er in 1987 al een 
demonstratie voor onafhanke
lijkheid. Op 4 mei 1990, twee 
maanden na de onafhankelijk
heid van Litouwen, besluit het 

14A DrmschcBunfe 

Parlement tot onafhankelijkheid 
hetgeen door verkiezingen op 
3-3-1991 door het volk bevestigd 
wordt. 

Deze machtsstrijd laat ook filate-
listisch zijn sporen na en postaal 
wordt zelfs ook de tanden m de 
macht van de Sovjet-Unie gezet. 
Hier valt een heel nummer van 
Filatelie over vol te schrijven 
en er zijn ook boekjes over 
geschreven ("'4). Maar ik beperkt 
me tot enkele opvallend bijtende 
voorbeelden. 
Hierbij twee bneven uit Litou
wen, beide gedateerd op 24 Mei 
1990, als Litouwen zichzelf net 
onafhankelijk verklaard heeft 
en de Sovjet Unie reageert met 
een economische blokkade. De 
ene brief (Afb. 15) draagt al wel 
het onafhankelijkheidsstempel 
"Lietuvos Respublikos Pastas" 
(Onafhankelijke Republiek Litou
wen) maar het dagtekenstempel 
is nog niet genationaliseerd: de 
landsnaam is nog "CCCP" (Fede
ratie van Socialistische Sovjet 
Republieken). Het symbool 
daarvoor, de ster met hamer en 
sikkel, staat er nog en de plaats
naam IS ook m het Russisch. Op 
de andere brief (afb. i6) staat 
ook het onafhankelijkheids
stempel en zijn daarenboven alle 
zaken die naar de Sovjet-Unie 
verwijzen verwijderd: weg zijn de 
naam CCCP, de ster met hamer 
en sikkel en de plaatsnaam in 
het Russisch! Op deze bnef zijn 
ook expres de Russische zegels 
gebruikt waarop de Litouwse 
hoofdstad Vilnius afgebeeld 
staat. En zo worden filatelistische 
elementen een wapen in de 
risicovolle strijd voor onafhanke
lijkheid zelfs voordat die bereikt 
is. Het moet de Sovjet-Unie pijn 
gedaan hebben. 

Estland en Letland laten politiek 
en filatelistisch op een verge
lijkbare manier hun tandjes 
zien. Extra vermeldenswaardig 
is dat Estland meteen ook een 
grensgeschil met de Sovjet-Unie 
op een explosieve manier aan de 
orde stelt: op een postzegel uit 
novemben99i tekent het een 
stukje Sovjetland als zijnde Ests 
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(afb 17) Op de landkaart zijn 
de grenzen van 1940 getekend 
terwi)l in 1945 de oostelijke 
grensgebieden veelal door rus 
sen bewoond, aan de Sovjet 
Unie zijn afgestaan Het FDC 
stempel (afb n8) voor deze zegel 
laat wel de grenzen van 1945 
zien Kennelijk wil men ook met 
teveel provoceren 

Naast de Baltische Staten zijn 
er veel andere delen van de 
voormalige Sovjet Unie die zelf 
ständig worden wat met altijd 
gladjes verloopt Een voorbeeld 
nog m het kader van dit artikel 
Moldavië wordt op 27 augustus 

1991 zelfstandig Moldavië ligt 
tussen Roemenie en de Oekra 
me in zoals op hun postwaarde-
stuk goed te zien is (afb 19) Het 
land streeft naar aansluiting bij 
Roemenie De door veel Russen 
en Oekrainers bewoonde regio's. 
Bender en Tiraspol, pikken dit 
niet en roepen op hun beurt 
weer de onafhankelijkheid van 
hun, op Rusland georiënteerde, 
regio's van Moldavië uit Door 
een blokkade van de Molda 
vische regenng van Tiraspol 
ontstond er een gebrek aan 
Moldavische postzegels en werd 
een opdruk op Russische zegels 
gemaakt 'Tiraspoli 30-VI-92 die 

van 1 Juli 1992 tot 30 september 
1992 lokaal geldig waren Opbi j 
gaande aangetekende bnef d d 
21 juli 1992 zit zo'n zegel samen 
met Russische en Moldavische 
zegels (afb 20) Het Russische 
leger voorkomt verdere escalatie 
en deze zegels getuigen van de 
politieke spanningen 
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INLEIDING 

De verzamelaars die de 
laatste jaren de Postex 
in Apeldoorn bezochten 
hebben gemerkt, dat op 
de beurs een speciale 
stand aanwezig was van 
de keuringsdiensten van 
de NVPH en de NBFV, nu 
KNBF. 
Omdat de NVPH in 2008 
haar 8ojarig jubileum 
zou vieren met een jubi
leumbeurs c.q. tentoon
stelling, werd een aantal 
jaren daarvoor door mij 
voorgesteld een speciale 
stand te realiseren, zoals 
ook op de Amphilex 2002 
tentoonstelling. Als on
derdeel daarvan zouden 
dan vitrines aanwezig 
zijn, waar materiaal van 
de keuringsdiensten te 
zien zou zijn. Nu is het 
ene zeggen en het andere 
doen, twee verschillende 
grootheden. In overleg 

met de heer Vleeming, 
voorzitter van de keu
ringsdienst NVPH, en 
later met de heer van 
Beekum, voorzitter van 
de bondskeuringsdienst, 
zou door mij materiaal 
verzameld worden om 
een videopresentatie te 
maken. Omdat ik inmid
dels deel uitmaakte van 
de keuringsdienst van de 
NVPH kon ik gebruikma
ken van het door mij voor 
de keuringen gefotogra
feerde en gescande mate
riaal, naast het materiaal 
dat ik zelf ter beschikking 
had. Fotomateriaal van 
de bondskeuringsdienst 
was wat problematisch, 
ondanks dat er in de ruim 
tien jaar, dat ik hoofd 
bondskeuringsdienst 
was, vele honderden 
zoniet enige duizenden 
foto's gemaakt waren van 

het gekeurde materiaal, 
zowel door de toenmalige 
secretaris de heer Karel 
Kouwenberg als door mij. 
In 2006 werd voor de eer
ste keer de videopresen
tatie getoond. Daarnaast 
lagen in de vitrines veel 
fotovoorbeelden. De 
bezoekers waren enthou
siast, vooral omdat men 
nu bijvoorbeeld echte 
en valse afstempelingen 
of opdrukken en andere 
zaken in vergroting kon 
bekijken en vergelijken. 
Omdat dit succes zich 
herhaalde in 2007 was 
het logisch, dat tijdens de 
Stamp Passion 2008 show 
in Den Bosch in de stand, 
waar de Bickelperforatie
machine en productiema
teriaal van Joh. Enschedé 
uit Haarlem en het 
bijzondere archiefmate
riaal van de Nederlandse 

telegramzegels van het 
Museum voor Commu
nicatie en het Museum 
Enschedé te zien waren, 
een viertal vitrines met 
keuringsmateriaal werd 
gepresenteerd. 
Ook tijdens Postex 2008 
en Postex 2009 waren 
weer videopresentaties te 
zien in de speciale stand 
van de keuringsdiensten. 
Er kleeft echter een nadeel 
aan het tonen van video
presentaties. De daar 
getoonde afbeeldingen 
zal ik niet zo gauw via de 
rubriek 'Herkennen van 
vervalsingen' publiceren. 
Om daarmee te breken 
ben ik van plan nu en in 
de toekomst een aantal 
van de in de videopresen
taties getoonde items af te 
beelden in deze rubriek. 
De keuringsdiensten 
publiceren nauwelijks. 

terwijl de bondskeurings
dienst veel archiefmateri
aal in haar bezit heeft. 

Valse puntstempels 
Sommige van de hier 
besproken vervalste punt
stempels zijn afkomstig 
van keuringen van een 
bekende Nederlandse 
keurmeester. De rest is 
afkomstig van door mij 
zelf of voor de keurings
dienst van de NVPH 
uitgevoerde keuringen. 
Alleen de puntstempels 
worden besproken, niet 
op welke zegel deze zijn 
aangebracht. 
Van ieder stempel wordt 
een vergroting getoond, 
de meeste bewerkt via 
kleurenmanipulatie. 
Voor het keuren maak ik 
meestal een vergroting 
van 1000% van zowel 
het originele als van het 
te keuren puntstempel, 
zowel in zwart/wit als in 
kleur afgedrukt op wit pa
pier en transparant. Door 
deze over elkaar te leggen 
zijn dan de verschillen 
sneller te herkennen. 
Puntstempel loi (afb. i 
en ia) werd gebruikt in 
Steenwijk. Er zijn twee 

_ » • 
1  vals puntstempfl 101 

ia  uituer^roting, 21e slecht 
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verscliillende stempels 
aangemaakt, namelijk in 
1869 en 1887. De cijfers 
in de vervalsing hebben 
te grote afwijkingen ten 
opzichte van de in de ori
ginele stempels gebruikte 
cijfers, evenals de punten. 
Puntstempel 142 (afb. 2 
en 2a). Dit is in werkelijk
heid het puntstempel 112. 
De vervalser heeft van de 
tweede i een 4 gemaakt. 
Het puntstempel 112 werd 
gebruikt in Velp. Er zijn 
van puntstempel 112 twee 
verschillende stempels 
aangemaakt, namelijk in 
i86g en 1885. Het punt
stempel 142 van Abcoude 
is een aanvullend stempel 
en aangemaakt in i8gi. 
Puntstempel 143 (afb. 3 
en 3a) werd gebruikt in 
Montfoort (Utrecht), is 
een aanvullend stempel 
en aangemaakt in 1891. 
Dit stempel is in werkelijk 
een puntstempel 4, waar 
in de ruimte rondom het 
cijfer 4 de punten zijn 
weggebroken (zie afb. 4). 
In deze ruimte is voor het 
cijfer 4 een i getekend en 
na de 4 een 3. De schijn 
wordt zelfs gewekt dat 
hier een 5 zou kunnen 

staan. Het puntstempel 4 
is gebruikt in Amersfoort. 
Puntstempel 146 (afb. 
5 en 5a) werd in Lich
tenvoorde gebruikt, is 
een aanvullend stempel 
en aangemaakt in 1892. 
Zowel de cijfers als de 
punten kloppen niet. 
Er komen nogal wat 
vervalste puntstempels 
146 voor. 
Puntstempel 192 (afb. 
6 en 6a) werd gebruikt 
in Nieuwe Pekela en 
aangemaakt in 187g. 
Alleen het vervalste cijfer 
I lijkt enigszins op het 
originele, de andere twee 
absoluut niet. Ook de 
punten kloppen niet. 
Puntstempel 206 (afb. 
7 en 7a) is gebruikt in 
Nijverdal en aangemaakt 
in 1881. Ten eerste is de 
stempelkleur niet correct. 
Er is een anilineachtige 
paarsblauwe stempel
inkt gebruikt. De cijfers 
zijn slecht getekend en 
de o is gebroken. De 
postzegels emissie 1867 
werden in 1879 buiten 
gebruik gesteld. Dit 
gegeven kennende moet 
een puntstempel uit 1881 
op deze emissie toch een 

waarschuwing zijn voor 
de verzamelaar. 
Puntstempel 234 (afb. 8 en 
8a) is gebruikt in Vlijmen 
en aangemaakt in 1884. 
Dit zegel plus de verkla
ring waaraan men de 
vervalsing kan herkennen 
was onder andere te zien 
in de videopresentatie. De 
beschrijving is als volgt: 
vlag cijfer 2 is te kort, 
vorm van 3 klopt niet, 4 is 
te klein, afstand punten 
kloppen niet bij 1000%, 
punten te rond en stem
pelkleur is verkeerd. 
In principe had ik bij ieder 
van de hier besproken 
vervalsingen een zelfde 
beschrijving kunnen ge
ven. Graag wil ik de lezer 
door zelfonderzoek de ver
valsing leren herkennen. 
Puntstempel 244 (afb. 
9 en ga) is gebruikt in 
Uithuizen en aangemaakt 
in 1885. Van dit vervalste 
stempel is duidelijk te 
zien dat dit een cliché is. 
Aan de bovenkant van het 
stempel is de rand van het 
cliché te herkennen. De 
cijfers zijn erg slecht gete
kend, de punten zijn bijna 
alle rond en er zit nog een 
aantal niet weggestoken 

puntjes in het beeld. Een 
microscoopfoto van het 
nummer 244 is hierbij 
afgebeeld (afb. gb). 
Puntstempel 259 (afb. 
10 en loa) is gebruikt 
in Waddingsveen en 
aangemaakt in i8g3 (in 
igo2 werd voor het eerst 
de naam Waddinxveen 
gebruikt in het groot
rondstempel). Van dit 
stempel zijn heel veel 
verschillende vervalsingen 
bekend. In de vergroting 
is duidelijk te zien dat de 
cijfers zijn getekend. 
In een volgend artikel 
wil ik een dertigtal 
zegelbeelden met valse 
puntstempels afbeelden 
die in de tijd, dat ik hoofd 
bondskeuringsdienst 
was, werden gekeurd. De 
originele vergrotingen 
van de bewuste postzegels 
met vervalste puntstem
pels die ik alle zelf heb 
gefotografeerd (een eigen 
computer en scanner had 
ik in de jaren 93 tot en 
met 96 nog niet), zijn in 
het archief van de bonds
keuringsdienst aanwezig. 
Dat men voorzichtig moet 
zijn met het publiceren 
van afbeeldingen van 

originele puntstempels 
werd duidelijk toen bleek, 
dat een verzamelaar van 
puntstempels in vrij korte 
tijd alle op de eerste cd 
van het 'Handboek Ne
derlandse Poststempels' 
behandelde en afgebeelde 
puntstempels bewerkt 
had tot ware grootte, deze 
wilde publiceren in het 
maandblad 'Filatelie'. 
Volgens de uitgever was 
het niet mogelijk de gege
vens op de cd te openen 
en te bewerken. 
Als laatste een verkleining 
van de afbeelding op 
pagina 2 van de speciale 
brochure: 'De NOMMER
of PUNTSTEMPELS van 
NEDERLAND genoteerd 
naar datum van uitgifte 
volgens de stempelboe
ken aanwezig in het PTT 
Museum te Den Haag', 
uitgegeven ter gelegen
heid van het afscheid van 
ROB LAGERWEY van het 
PTT Museum te Den Haag 
(afdeling Posthistorie) in 
1997 door H. W. van der 
Vüst. De afbeelding laat u 
de nommer of puntstem
pels 125 (Wormerveer) en 
232 (Winsum Grn:) zien 
(afb. II). 
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Opgaven voor deze rubriek 
in liet aprilnummer 2010 
(verschijnt 6 april 2010) 
moeten uiterlijk op i maart 
2010 in het bezit zijn van de 
redactie van 
'Filatelie', Postbus 84, 
3645 ZK Vinkeveen of op die 
datum per email (redactie@ 
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 MANIFESTAHES 

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

21 maart 
Zoetermeer. ZHPV Postze
gelshou), Buurtruimte Chez 
Cesar, Cesar Franckrode 60, 

° 1116. www.zhpv.nl 

■̂  26, 27 en 28 maart: 
^ Heinkenszand. Regioten
ï toonstellint) georganiseerd 
^ door Filatelistenvereniging 

De Bevelanden. De Stenge, 
i ; Stengeplein i. Expositie in 
S categorie 2 en 3; ca. 250 
2 kaders. Openingstijden: 
^ nog niet bekend. Nadere 

informatie: J.A. Grimminck, m Vogelzangweg 42, 4461 NH 
Goes, telefoon 0113227945. 

2 en 3 april: 
Gouda. Internationale Bneuen
beurs 2010, thema Rusland. 
Info: uiujiu.brieuenbeurs.com. 

912 april: 
Antwerpen (B). 
Antuerpia 2010, internationale 
tentoonstelling. Exhibition 
Center 'Antwerp Expo', 
Antwerpen. Ter gelegenheid 
van de 120jarige Konink
lijke Belgische Federatie van 
Filatelistische Verenigingen. 
Ruim vier hallen, interna
tionale FEPAbeurs (erkend 
door de FIP) en nationale 
Belgische tentoonstelling in 
alle categorieën, internatio
nale Birdpex en wedstrijd 
met 2.000 kaders. 
Meer dan 50 postadmi
nistraties en ruim 100 
postzegelhandelaren, www. 
ontuerp1a2010.bc 

8 mei: 
Filanumis 2010. Combinatie
beurs met 80 standhouders. 
Expo Houten. Telefoon 050
5033926. Meer informatie: 
11)11) ui.tubeuenemcnten.eu 

815 mei: 
London 2010 Festival of 
Stamps. Business Design 
Centre, Islington. Info: www. 
I0nd0n2010.0rg.uk 

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

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

27 tot en met 31 oktober: 
Johannesburg (ZuidAfrika). 
Joburg 2010, internationale 
postzegeltentoonstelling 
annex 23 ' " Afiican 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, inJo(5)joburg
2010stompshou1.co.za of www. 
joburg20iostompshou).co.zo. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

13 maart 
Dronten. 'Open Hof', De 
Zuid 1,13301630. 
Tel: 0321314305. 

Emmen. De Giraf/Eden 
Hotel/ Van Schaikweg 55, 
093016. Tel: 0505033926. 

Veel zoektochten tijdens de Filateliebeurs m Loosdrecht 

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

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

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

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

Gouda. 'Het Anker', Em
mastraat49,1016. 
apdm.uan2anten@z1ggo.nl 

Hoofddorp. ANBO
gebouw,Beemsterstraat 4, 
1016. Tel: 0235613929. 

Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal i, 12301630. Tel: 
0228513450 na 1900. 

Leeuwarden, zaal 'De 
Schakel', Havingastate 7, 
Camminghaburen, 915. Tel: 
0582662932. 

Leusden. De Til, Hamers

veldseweg 30,131615. Tel: 
0334943220

Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,1216. Tel: 010
5916747. 

Spijkenisse. Partycentrum 
M. en E. Molenaar, Slauer
hoffstraat4,1016. 
Tel: 0181643045 (na 18 uur) 

postzegels(a)cs.com 

Winschoten. Gebouw SV 
Bovenburen, Tromplaan 86, 
1016. Tel: 0597592676. 
Zeist. Graag Adolflaan, 
Kerkebosch (bij hetCCZ), 10
1530. Tel: 0654344840. 

14 maart 
Alkmaar. Aula Clusiuscolle

ge, Drechterwaard 10,1016. 
Tel: 0725333906. 
kloosschokker(ä)nupuolkmoor.nl 

AnnaPaulowna. Ontm. 
Centr. Veerbrug, Sportlaan 
21, 093013. Tel: 0223
531518. 

Eindhoven. Aalsterweg 322, 
1016. Tel: 0306063944. 

Venlo. Zalencomplex 'Limi
anZ', Kaldenkerkerweg 182b, 
1013. Tel: 0773820064. 
in/o(ó)philauenlo.nl 

WijchenNoord. Brede 
School 'Noorderlicht', Roer
dompstraat 76, 1013. Tel: 
0246414349/6413608. 

16 maart 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, 
vanaf 141430. 
Tel: 0243974654. 
u).j.m.goossens(ä)chello.nl 

18 maart 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat 33, vanaf 19. Tel: 
0455415088. 
benl.berends@hetnet.nl 

19 maart 
Leiden. Buurthuis 't 
Spoortje, Bernhardkade 10, 
192130. Tel: 0715611719. 
cor@uerlooij.nl 

20 maart 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 93015. Tel: 
0297343885/340257. 

Apeldoorn. Het Bolwerk, 
Ravelijn 55,1016. Tel: 06
30718411. 

Boskoop, wijkgebouw 'De 
Stek, Puttelaan 148,1317. 
Tel: 0182615136. 
pjdekoning@casemo.nl 

Heerenveen. 'De Konings
hof', Prinsenweg i, 1016. 
Tel: 0513626073. 
puheerenueen@hotmail.com 

Hilversum. De 'Koepel', Ka
pittelweg 399a, 12301530. 
Tel: 0365304354. 

Sliedrecht. Partycentrum De 
Lockhorst, Sportlaan i, 930
15. Tel: 0624432140. 

Veldhoven. Gemeenschaps
huis D'n Bond, Rapportstraat 
29,1016. Tel: 0402536511. 
jcmlschalks@onsbrabantnet.nl 

Woudenberg. De Camp, 
Bosrand 1517,131630. Tel: 
0332863510. 
diuis@u)onodoo.nl 

21 maart 
Aarschot (B). Kon. Athene
um, Pastoor Dergentiaan 47, 
916. Tel: 003216560706. 

Alkmaar(Oudorp). Wijkcen

trum 'De Oever', amstelstraat 
1,1016. Tel: 0725896190. 

HaarlemZuid. Toekanweg 2, 
1016. Tel: 0306063944. 

KerkradeWest. Sjtaater 
Hoes, Schaesbergerstraat 27, 
1015. Tel: 0455415088. 
benl.berends@hetnet.nl 

Schagen. De Groene Scha
kel, Mauvestraat 61,101230. 
tel: 0224298416. 

Steenwijk. De Meenthe, 
Stationsplein i, 1016. Tel: 
0547363000. 

Veghel. Wijkgebouw 'De 
Golfstroom', van Diemen
straat ia, 09301230. Tel: 
0413367786. 
mjb@uerzomclbcursueghel.nl 

22 maart 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, 
vanaf 191930. 
Tel: 0243974654. 
ui.j.m.goossens@chello.nl 

27 maart 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 35,1016. Tel: 
0235613929. 

Enkhuizen. Wijkcentrum IJs

selzand. Anjerstraat i, 1317. 
Tel: 0229852837. 

Hilversum. De 'Koepel', Ka
pittelweg 399a, 12301530. 
Tel: 0365304354. 

Huizen. Gebouw 't Visnet, 
deRuyterstraat7,1017. Tel: 
0355387550. 

Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 1316. 
tel: 0475321179. 

Veenendaal. ACrestaurant 
Bloemheuvel (A12), 1016. 
Tel: 0575520374. 

Zwolle. Gebouw lubal. Geert 
Grootestraat i, 101530. Tel: 
0384216493. 

28 maart 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6, g12. 
Tel: 0227542286. 

Diemen. 'De Schakel', Burg. 
Bickerstraat 46a, 1016. Tel: 
0206942002. 

Echt. Café 'De Weegbrug, 
Stams, Loperweg 10, 93012. 

Heemstede. 'Casca de Lui

fel', Herenweg 96,111530. 
Tel: 0235334252. 

Huissen. Cultureel centrum 
'De Brink', Brink 8,1015. 
Tel: 0263271979. 
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Nieuwegein. Nijemonde 4, 
10-16. Tel: 030-6063944. 

Wijk bij Duurstede. Viking
hal, Karolingseweg 234, 
11-1530. tel: 06-22650760. 

2 april 
Leiden. Buurthuis 't 
Spoortje, Bernhardkade 10, 
19-2130. Tel: 071-5611719. 
cor@)ucrlooij.nl 

3 april 
Hendrik Ido Ambacht. San-
dido, Reeweg 79,12-16. Tel: 
078-6814441. 

Hilversum. De 'Koepel', Ka
pittelweg 3993, 1230-1530. 
Tel: 036-5304354. 

Meppel. Kerkelijk centrum 
Trias, Groenmarkt 4,10-14. 
Tel: 0529-432746. 

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

Oosterhout (Zuid). Wijkcen
trum De Bunthoef, Bloemen-
hof 2,13-16. 

Waalwijk. Buurthuis Bloe-

menoord, Bloemenoordplein 
3, 9-13. Tel: 0416-337982. 

Wapenveld. Senioren Inloop 
Centrum, Nachtegaalweg 48, 
13-17. Tel: 038-4479883. 

5 april 
Rotterdam. Golden Tulip 
Airport hotel. Vliegveldweg 
59-61,10-16. Tel: 030-
6063944. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

9 maart: 
7^e Boekenweek 

23 maart: 
Jubileumpostze^els 

29 maart: 
MOOI Nederland 
Maastricht en Arnhem 
Weken van de Kaart 

27 april: 
Vuurtorens 
Zomerzê els 2010 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

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

Bibliotheek 
De bibliotheek van het 
Museum voor Communicatie 
is na telefonische afspraak 
met mevrouw Spiekman 
(070-3307570, 's morgens) 
te raadplegen. 

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! 
Voor internetgebruikers 
is de Bondsbibliotheek in 
Baarn niet meer gebonden 
aan de openingstijden (elke 
woensdag van 10 tot 17 uur 
en elke eerste zaterdag van 
de maand van 10 tot 12 uur). 
Via de website van de KNBF 

(uJUJUJ.knbf.nl) en het aanklik-
I ken van de Bibliotheek-tab 

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 
informatie-aanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze e-mailen 
(bibliothcel<@knbf.nl). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoel<je waard! 

2 

Natuurmonumenten gaat met heel Nederland op de banken voor meer natuur. Dat is 
hard nodig, want de natuur staat onder druk. Om te voorkomen dat veel dier- en 
plantensoorten uitsterven moet er snel meer en aaneengesloten natuur bij komen. Ga 
dus ook op de banken en sponsor een vierkante meternatuur! Dat kan al voor € 5 per 
vierkante meter Ga snel naar www.natuurmonumenten.nl of bel gratis 0800-1 314, 
en doe mee! 

www.natuurmonumenten.nl 

http://muscom.nl
mailto:merkelens@muscom.nl
mailto:hudveen@muscom.nl
http://www.natuurmonumenten.nl
http://www.natuurmonumenten.nl
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Het wereldwijde web 
Websites, je liebt ze in 
soorten en maten. Bij 
sommige verenigingen 
blijft de site beperl<t 
tot een lijstje met wat 
bestuursleden, an
dere hebben de grootste 
moeite om de informatie 
up to date te houden. 
Het maakt toch een wat 
slordige indruk als bij de 
komende verenigings
avond een datum van an
derhalfjaar geleden staat. 
Niets van dat alles bij de 
website van de ZuidHol-
landse vereniging van 
Postzegel Verzamelaars: 
www.zhpv.nl. De site wordt 
beheerd door webmaster 
Bert Greve. 
De website biedt veel 
informatie, het clubblad 
kan geheel via de site 
gelezen worden. Ook 
kwam ik o.a. een mooie 
digitale workshop tegen 
van Patrick Peschke over 
verzamelen en tentoon
stellen; 'Het opbouwen 
van een eigen thematische 
collectie'. Aardig is de 
link naar de verzame
ling Nieuwsbrieven van 
de vereniging ('Priority 
Mail'). Een knop naar 
'Thema's c.q. Artikelen' 
levert een uitgebreide 
lijst van stukken op die 
in de afgelopen jaren in 
het verenigingsblad zijn 
gepubliceerd. Klikken en 
openen, het is een fluitje 
van een cent, behalve als 
je computer -zoals de 
mijne - moeilijk doet met 
pdf-bestanden. Een van 
de artikelen heeft u in een 
meer uitgebreide vorm 
in het decembernum
mer van het Maandblad 
kunnen lezen: 'Poppies 
of klaprozen'. Herbegint 
met een zin die mogelijk 
een inspirerend idee bevat 
voor besturen die hun 
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clubavonden wat meer 
inhoud willen geven: "Tij
dens de nieuwjaarsbijeen
komst op 12 januari j.1. 
in Den Haag kregen alle 
aanwezigen een pakketje 
dat bestond uit allerhande 
poststukken. De bedoe
ling van deze actie was 
om door onderling te rui
len het filatelistisch bezig 
zijn met deze poststukken 
te bevorderen." Lijkt me 
een mooie tip. 

Opdrukfeest 
Een bijzondere postvlucht 
is een van de onderwer
pen in het kleurrijke 
decembernummer van 
Filitalia, de vereniging 
voor verzamelaars van 
postzegels van Italië en 
gebieden, Vaticaan en San 
Marino. De legendarische 
piloot Francis Lombardi 
vloog op 9 november 1934 
van Rome naar Moga
dishu in Somalië om de 
feestelijke viering van 
de 65e verjaardag van de 
koning van Italië aldaar 
nog wat meer glans te 
geven. Koning Vittorio 
Emanuele reisde liever per 
boot naar zijn kolonie, 
die had kennelijk nog 
niet zo veel vertrouwen 
in de vliegtuigen van zijn 
tijd. Dat bleek een goede 
keus: op de terugvlucht 
crashte het driemotorige 
vliegtuig. 
Ter gelegenheid van deze 
vlucht werden enorme 
aantallen postzegels 
gedrukt, ze moeten de 

verzamelaars van toen een 
vermogen gekost hebben. 
Er kwamen zegels uit in 
52 verschillende (hoge) 
waarden. Er schijnt zelfs 
een handelaar aan failliet 
gegaan te zijn. 
Voor verschillende stop
plaatsen in de koloniën 
werden speciale zegels 
gedrukt; ze waren bijna 
allemaal te laat op de 
plaatsen van bestemming 
aanwezig om ook daad
werkelijk voor deze vlucht 
gebruikt te worden. Van 
sommige opdrukken 
op zegels is zelfs niet 
duidelijk wie de opdracht 
gegeven heeft ze te laten 
maken. Het artikel van 
Vincent Prange geeft 
mooie achtergrondinfor
matie over deze vlucht en 
eindigt met een literatuur
lijstje voor wie nog meer 
wil weten. In het blad 
vond ik nog een bruikbare 
tip voor verzamelaars van 
raketpost. Op een veiling 
van Felzmann in Duits
land werden twee briefjes 
(1945,1946) van dr. Bruijn 
(gegarandeerd 100% 
maal<werk) voor meer 
dan 3.000 euro per stuk 
verkocht. Citaat: "Welke 
idioten hebben daar tegen 
elkaar opgeboden?" 

Glas in lood 
De filatelistenvereniging 
'Gabriel' is al meer dan 
zestig jaar actief als een 
'oecumenische thema
tische vereniging voor 
verzamelaars van post
zegels, poststempels en 
poststukken, waarvan de 
thema's direct of indirect 
verband houden met Bij
bel en Christendom'. Dat 
is een lange omschrijving 
waar ongetwijfeld jaren 
aan geschaafd is. 
De vereniging geeft een 
rijk gevuld blad uit, zes 
keer per jaar. Het blad 
wordt uitgegeven in 
zwart-wit en daardoor 
gaat iets van de pracht 

van de getoonde ze
gels verloren. Voor een 
kleurrijke versie van de 
gebrandschilderde ramen 
die in het decembernum
mer worden besproken, 
surfen we naar de site 
(luuiui.̂ abnelfila.nl). Een 
hele studiegroep heeft 
zich over gebrandschil
derd glas gebogen en 
dat levert een mooie 
verzameling artikelen 
op, waarin verschillende 
ramen toegelicht worden 
en van uitleg voorzien. 
Ook de symboliek die 
in veel Bijbelse voorstel
lingen verscholen ligt (de 
lehe, het lam, de luit, een 
handschoen) krijgt aan
dacht. Boeiend, ook na de 
decembermaand. 

Duiven winnen 
Waar grote, gespeciali
seerde verenigingen in 
staat zijn prachtige peri
odieken te produceren, 
moeten veel kleine ver
enigingen zich beperken 
tot een meer bescheiden 
opzet van hun maandbla
den. Het enthousiasme is 
er niet minder om. Neem 
het blad van de Philatelis-
tenvereniging Heerhu-
gowaard en omstreken. 
Het is een bescheiden, 
maar actieve vereniging. 
In 2008 speelde zij een 
centrale rol in de organi
satie van de succesvolle 
Filamanifestatie. Het 
clubblad laat zien wat er 
tegenwoordig allemaal 
gebeurt: maandelijkse 
bijeenkomsten, uiteraard 
met veihng en tombola, 
middagbijeenkomsten 
(een groot succes!), een 
ruilbeurs. Ook de rond-
zending ontbreekt niet, er 
is zelfs een jeugdafdeling 
actief en de vereniging 
beschikt over een eigen 
bibliotheek. Niet zo 
verwonderlijk dus dat het 
ledental (voorzichtig) 

groeit. Een succes is ook 
de actie 'In de aanbie
ding', waarbij leden de 
kans krijgen enkele Ne
derlandse topzegels tegen 
scherpe prijzen te kopen. 
Het maandblad biedt stee
vast een puzzel en leuke 
stukjes met filatelistische 
wetenswaardigheden. Een 
daarvan wil ik u niet ont
houden. Het gaat over een 
opmerkelijke wedstrijd 
in Zuid-Afrika. Hierbij 
werd de tijd waarin een 
postduif een bericht 
overbracht, vergeleken 
met de snelheid van een 
ADSL-computerverbin-
ding. De postduif kreeg 
een memorystick van 4 
gigabyte mee en werd 
losgelaten van het dak van 
het callcenter Unlimited 
IT in de stad Howick. 
Over de afstand naar het 
zestig kilometer verderop 
gelegen Durban deed 
de duif één uur en acht 
minuten. Het inlezen van 
de data van de stick nam 
een uur in beslag, zodat 
de boodschap in iets meer 
dan twee uur was overge
bracht. In de tussentijd 
was het verzenden van 
dezelfde hoeveelheid data 
via de ADSL-verbinding 
begonnen. Toen de stick 
van de duif volledig was 
uitgelezen, was over de 
breedbandverbinding nog 
maar vier procent (!) van 
de gegevens verzonden. 
Stop met e-mail, ga post
duiven houden. 

APJC 
Veel verenigingen heb
ben een sluimerende of 
actieve jeugdafdeling, 
maar een club die geheel 
bestaat uit jeugdige leden, 
dat is toch een zeldzaam
heid. De Amsterdamse 
Postzegel Jeugdclub 
werd opgericht op 17 juni 
1970 en gaat dit jaar dus 
zijn veertigste verjaardag 
vieren. De drie clubbladen 
die mij bereikten, dragen 
de sporen van de (volwas
sen) redactie. De familie 
TSchroots is de drijvende 
kracht achter de vereni
ging en mag zich volgens 
de omslag verheugen in 
de redactionele steun van 
Jeffrey Groeneveld, die 
bij de APJC werd ingewijd 
in de geheimen van onze 
gekartelde vriendjes. Bij 
de familie TSchroots denk 
je aan tentoonstellingen. 

http://www.zhpv.nl


fietsen en vliegtuigen en 
die onderwerpen staan 
dan ook centraal in de 
nummers van Het Tolhuis 
die ik ontving. We tref

fen stukken aan over de 
vlucht van Blériot over 
het Kanaal, de Vuelta in 
Nederland en de Postex. 
Het Tolhuis heeft een 
middenkatern in kleur, 
besteedt aandacht aan de 
verjaardagen van de leden 
(dat zouden meer vereni

gingen kunnen doen!) en 
bevat een rubriek die je 
in andere bladen niet zo 
vaak tegenkomt: moppen 
en wijsheden. Zoals; 
'Waar het in de sport gaat 
om te winnen, gaat het in 
de muziek om het gelijke 
spel'. De opvoedende 
waarde van postzegels, 
vroeger hoorde je daar 
veel meer over. 

Kwaliteit 
Complimentjes hoefje 
ze eigenlijk niet meer te 
geven. In het eerste num

mer van het nieuwe jaar 
schrijft voorzitter Jaap 
Kramer van de Philatelis

ten Vereniging Gronin

gen: 'Ook de Grunopost 
valt in positieve zin op. 
Regelmatig ontvangen 
we complimenten over 
de inhoud en vormgeving 
van ons verenigingsblad.' 
Hij adviseert te kijken 
op: miüui.pliilatelist.nl. 
Het klopt. Een keurig 
opgebouwde site, met als 
meest interessante link 
(voor buitenstaanders) 
de 'Artikelen'. Ze gaan 
over Manneke Pis, de 
Groninger zeevaart, een 
dichtende zeeman, de 
Inverted Jenny en nog veel 
meer moois. Klein puntje 
van kritiek: er zou wat 
meer kleur in kunnen. 
Het januari/februari

nummer van Grunopost 
bevat onder meer de 
vijfde aflevering van een 
serie van Jos Stroom over 
Machinestempels als 
verzamelgebied. Die heeft 
hij eerst voorzichtig in 
de Zaanstreek uitgepro

beerd en dat is natuurlijk 
altijd een goede basis. 
Verder een stuk van Er

ling Berger, mijn 'eigen' 
Deense vraagbaak als het 
gaat over border crossing 
mail. Boeiend vond ik 
ook het artikel van John 

Tolsma over de laatste 
stuiptrekkingen van het 
Duitse Rijk. Hij belicht 
daarbij vele facetten van 
één Duitse postzegel: 
Michel io8, 'Ein Volk 
steht auf'. De zegel werd 
uitgegeven op 19 februari 
1945 en is tot het einde 
van de oorlog gebruikt: 
niet langer dan tien we

ken. Tolsma: 'Zelden heb 
ik een zegel gezien waarin 
enerzijds de vastberaden

heid van het Duitse volk 
om de oorlog te winnen 
te zien is, maar anderzijds 
de waanzin om erin te 
geloven dat dit met deze 
mensen nog mogelijk zou 
zijn.' 

De zegel toont drie 
'Volkssturm' mannen 
van drie verschillende 
generaties. Een jongen, 
een man van middelbare 
leeftijd en een bejaarde; 
ze worden vergezeld door 
een grote adelaar en het 
hele stel kijkt strijdbaar 
naar het oosten. Tolsma 
geeft ons de achtergron

den van de Volkssturm 
('Dit bijeengeraapte zoot

je werd geacht de miljoe

nenlegers van de Russen 
tegen te houden.'), maar 
wijst ook op de filateüs

tische aspecten van deze 
postzegel. Vooral op brief 
is de Michel 108 een top

per. Binnenkort in kleur 
op de website? 

BUITENLANDSE BUDEN 

Zeldzaamheden 
Stel ik vraag u naar de 
zeldzaamste zegels ter 
wereld, wedden dat u dan 
begint met de Post Office 
zegels van Mauritius, 
de Hawaiiaanse mis

sionariszegels, de I cent 
Guyana, de Moldavische 
ossenkoppen, de Oosten

rijkse rode mercurius, de 
Sachsen dreier Grote 
onbekende in dit rijtje zijn 
de eerste zegels van de 
Franse kolonie Reunion. 
In 1851 ontving dit eiland, 
evenals verschillende 
andere koloniën de Ceres 
zegels van 10 centimes, 
25 centimes en i Franc 
vanuit Parijs. Helaas had 
Reunion een tweetal ei

gen tarieven van 15 en 30 
centimes, aan welke met 
deze zegels nauwelijks tot 
niet kon worden voldaan. 
Daarom werd besloten 
om eigen zegels uit te 
geven om deze serie aan 
te vullen. De zegels zijn 
pas relatief laat ontdekt, 
en er is slechts een 70tal 
zegels van elke waarde 
bewaard gebleven. De 
Duitse Philatelie van 
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januari heeft een uitge

breid artikel over deze 
onbekende zeldzaamhe

den. Dit blad is werkelijk 
gevuld met zeldzaamhe

den dit keer. Zo is er een 
artikel gewijd aan een an

dere beroemde zegel: het 
Bazeler duifje. Er worden 
enkele zeldzame paartjes 
en zelfs twee brieven 
getoond. Meer moderne 
zeldzaamheden worden 
getoond aan de hand 
van een aantal brieven 
die velen van ons zullen 
betitelen als maakwerk. 
In 194g, toen de Franse, 
Amerikaanse en Engelse 
zones werden samenge

voegd, was er een korte 
periode dat de zegels van 
de verschillende zones 
ook elders geldig waren. 
Een beroemde Duitse 
postzegelhandelaar uit 
Lorch maakte hier in zijn 
jonge jaren van gebruik, 
en maakte hiermee een 
aantal spectaculaire 
mengfrankeringen. Het 
bijzondere was dat hij 
hierbij brieven kon tonen 
van de betreffende post

administraties, waarin 
werd aangegeven dat dit 
inderdaad was toege

staan. 

Modern vervalst 
De Duitse post heeft 
het zwaar te verduren. 
Voor de tweede maal in 
korte tijd is een postale 
vervalsing opgedoken, 
dit maal van de 1,45 
van de bloemenuitgifte. 
Overigens is het geen 
echt fraaie vervalsing. 
De kleuren wijken af, de 
zegel is in twee gangen 
gedrukt (het cijfer schuift 
daardoor naar de zijkant) 
en vooral opvallend is 
dat ze in grote vellen is 
gedrukt (terwijl de zegel 
normaal in velletjes van 
10 wordt verkocht). Leuk 
detail is dat er ook aan de 
filatelisten is gedacht, en 
er zegels met tandings

fouten in omloop zijn ge

bracht. Dit alles kan men 
teruglezen in de Deutsche 
Briefmarken Revue van 
december 2009. In dat 
zelfde nummer wordt 

Abb. 7 

ook een fraai poststuk 
getoond van Beieren (of 
moeten we zeggen van 
het Duitse Rijk). Zoals u 
wellicht wel eens heeft 
gezien, hebben onze 
oosterburen het verza

melen van poststukken 
tot een kunst verheven. 
De puristen proberen van 
iedere uitgegeven zegel 
een enkelfrankering te 
verkrijgen met kloppend 
tarief Is dit niet mogelijk 
(bijvoorbeeld bij bijplak

waarden), dan zoekt men 
een correct gefrankeerd 
stuk met meerdere 
keren deze zegel (zonder 
andere waarden erbij, 
dat spreekt voor zich). U 
kunt zich voorstellen dat 
in dit geval een 5 pfennig 
enkelfrankering van de 
laatste uitgifte van Beie

ren, gebruik als correcte 
drukwerkfrankering in 
de Weimar republiek een 
juweeltje is. 

sporen hadden verdient 
als schrijver, compo

nist of filosoof, een 15e 
eeuwse schilder (Durer) 
en heel opvallend de sol

datenkoning Frederick de 
Grote. De alte Fritz werd 
uiteraard niet in uniform 
afgebeeld. Wel is het op

vallend dat juist hij op de 
meest gebruikte waarde 
werd afgebeeld (voor de 
post naar het buitenland 
werden de meer neutrale 
Goethe en Kant geselec

teerd). De serie werd als 
taboedoorbrekend be

schouwd. Vreemd genoeg 
is de serie maar kort ge

bruikt, deze werd al twee 
jaar later afgelost door 
een uitgifte met de beide 
rijkspresidenten erop. Het 
artikel geeft veel details 
over de uitgifte, inclusief 
een opsomming van de 
ongetand aangetroffen 
zegels en een lijstje met 
de zogenaamde "Haus

auftragnummers" welke 
op de velranden voorko

men en door specialisten 
gezocht zijn. 

LAPOJTE 
CÉLÈBRELEJ '^^■ 
VIJACP.5DE 
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We blijven nog even bij 
de Deutsche Briefmarken 
Revue. Op 27 oktober 
1926 verscheen in de Wei

mar republiek een nieuwe 
frankeerserie. Deze serie 
toont een negental grote 
mannen uit de Duitse ge

schiedenis. Dit was voor 
die tijd een baanbrekende 
serie, zeker omdat een 
aantal buurlanden niet 
bepaald zat te wachten op 
een uiting van grootheid 
van de Duitse geschiede

nis. Er werd redelijk veilig 
gekozen: 7 heren uit de 
achtiende eeuw die hun 

La première Francaise 
Wist u dat Brigitte Bardot 
ooit op een Franse fran

keerzegel heeft gestaan? 
Heeft ze ook niet, niet 
officieel tenminste. En 
door haar huidige poli

tieke standpunten zal het 
er ook nooit van komen. 
Officieus wel. Er wordt 
beweerd dat de ontwerper 
Cocteau zich in igöi heeft 
laten inspireren door haar 
profiel. Dit valt te lezen 
in de Belgaphil num

mer 17. Hierin staat het 
tweede deel van een serie 
gewijd aan de vele dames 
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(meestal Marianne, maar 
ook een Sabine) die de 
eer hadden afgebeeld 
te worden op de Franse 
langlopende zegels. Een 
leuk artikel, dat toont 
dat met hele eenvoudige 
zegels een ontzettend 
leuke verzameling kan 
worden opgezet. Het 
mooie is overigens dat 
(in tegenstelling tot de 
meeste landen) in Frank
rijk de langlopende zegel 
als zeer belangrijk wordt 
gezien, een soort visite
kaartje. De ontwerpen 
zijn daardoor per definitie 
kunstwerlqes, welke de 
culturele geestvan de tijd 
uitademen. (NB, het be
treffende artikel is elders 
eerder gepubhceerd en 
volledig terug te vinden 
op internet: http://MWW. 
cfv-marianne.nl/MBi6i. 
htm) 

Aardigheidje 
Heren, heeft u er wel 
eens aan gedacht voor uw 
echtgenote een fraai fila-
telistisch sieraad aan te 
schaffen? Kolonel E.H.R. 
Green wel. In 1918 kocht 
hij het enig bekende vel 
van de 'inverted Jenny'. 

Hij besloot dit vel in 
stukken te verdelen, en 
een deel van de zegels 
te verkopen aan andere 
filatelisten. De randstuk-
ken en een aantal grotere 
eenheden hield hij zelf. 
Één zegel liet hij in een 
medaillon verwerken en 
gaf hij aan zijn vrouw 
Mabel. Dit alles lezen 
we in een advertentie in 
The American Philatelist 
van december 2009. Het 
betreffende medaillon is 
(op het moment dat ik dit 
schrijf, staat het kavel als 
onverkocht na de veiling 
van 13 december op de 
website) te koop bij de 
Heritage/Bennet auctions. 
Verder in het tijdschrift 
een artikel over Santa 
Claus in de filatelie. We 
zien de goede man niet 
alleen in een slee met 
acht rendieren (Blitzen, 
Comet, Cupid, Dancer, 
Dasher, Donner, Prancer, 
Vixen, later aangevuld 
met Rudolf) maar ook op 
een surfplank, aan een 
parachute, op ski's en in 
een speedboot met 2 ren
dieren op de achterbank. 
Ook wordt de Neder
landse kinderzegel uit 

1961 getoond met daarop 
Sinterklaas te paard. Hij 
is ten slotte de oer-uitvoe
ring van de kerstman. 

WilT U SETS KOPEN Of VERKOPEN? PLAATS 
EEN KUEiNE ANNONCE rN FILATELIE! 

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

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

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

'bereik' van uw annonce nog 
groter wordt! 
Om annonces op te geven 
maakt gebruik van onder
staand formulier (of van een 
fotokopie daarvan). Op een 
andere wijze kan het niet, 
omdat er een getekende 
machnging 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 Almere-Hout 
Vergeet vooral niet uw 
handtekening te plaatsen! 
Onvolledig ingevulde, niet 
ondertekende of onleesbare 
formulieren worden niet in 
behandeling genomen. 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

Een advertentie van drie 
regels kost 10 euro; voor elke 
regel meer betaalt u 3.50 
euro. Vermelding van uw 
naam en adres (of naam en 
telefoonnummer) in de ad
vertentie is verplicht. Alleen 
abonnees van Filatelie mogen 
een kleine annonce plaatsen. 
Plaatsing onder nummer 
kost vier euro extra. 

ATTENTIE! 

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

oAANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

Ondergetekende 

Naam:. 

31.00 euro 

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

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'. 

http://MWW
http://cfv-marianne.nl/MBi6i
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SAMENSTELLING: ARIE NOORLAND 
POSTBUS 21331, 3001 AH ROTTERDAM 

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding meldinj) 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
IS de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. Uitsluitend zegels 
van landen die  voor zover valt 
na te gaan  zijn aangesloten 
bij de Wereldpostunie (UPU) 
worden vermeld. 

EUROPA 
ALAND 
245'io. Leven aan de kust: 
eiland Kobba Klintar. 
Blok 'Varlden'. Huizen aan 
de kust met zeilboten, kano 
en motorboot. Op rand door
lopend beeld. 

iii2'og. Davit of Sasun. 
Blok 360 d. Standbeeld van 
Armeense held te paard in 
lerevan. 

(Turkije) met tulpen. 
gio'og. Kantonnaal 
gerechtshof in Sarajevo, 130 
jaar. 
I. KM. Gebouw en stand
beeld Vrouwe lustitia. 
gio'og. Flora. 
I. KM. Viooltjes (viola x wit
trockiana hybrid). 

po 1 ^ 
r 

iii2'og. Olympische kam
pioenen. 
Velletje met 70,120,160 d. 
Resp. gymnast Hrant 
Shahmyan (1923), schaker 
Igor Novikov {1962), gym
nast Albert Azaryan (1929). 

AZERBEIDZJAN 
i5i2'09. Kunst. 
Velletje met zesmaal 0.20 m. 
Verschillende moderne schil
derijen van Azerbeidjaanse 
schilder Sattar Bakhlulzadeh 
(19091974). Op tussenvel
den portret van schilder. 

^ ^ , 
'A 

7i2'o9. Franciscaner Orde, 
800 jaar. 
I KM. St. Franciscus met 
crucifix. 
7i2'o9. Technische school 
Franjevacke, 100 jaar. 
I KM. Schoolgebouw. 
7i2'o9. Associatie voor 
doven en slechthorenden. 
I KM. Vlag en handen die 
woorden uitbeelden. 

243'io. Christus. 
'Varlden'. Schilderij met 
hoofd van Christus door van 
Aland afkomstige schilder 
Warner Sallman (18921968). 

ANDORRA FRANS 
4i'io. Frankeerzegels. 
€0.01, 0.05, o.10, 0.20, 
0.50, 'TVP'. Wapenschild in 
verschillende kleuren. 

ANDORRA SPAANS 
loi'io. Natuurerfgoed. 
€ 0.34. Lilium pyrenaicum. 

^Principaf d*An^trra 
t efpunyoh 
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iii'io. Vlinders, 
o.io, 0.20 m. Resp. Tha
leropis jonia fisch, Danais 
chrysippus I. 

ARMENIË 
4ii'og. Raad van Europa, 
60 jaar. 
280 d. Beeldmerk Raad en 
getal 60. 

= 4ii'o9. Europees Hof voor 
<= rechten van de Mens, 50 jaar. 
■̂  70 d. Gebouw Hof in Straats
"Z burg. 
«t i8ii'og. 20oste geboorte
^ dag Louis Braille (1809

Z 1852). 
— iio d. Twee handen en ogen 
" gevormd door Braillestippen. 

20i'io. Herdenking bloed
bad bij Russische inval, 20 
jaar geleden. 
Blok I. m. Slachtoffers en 
bloedplassen. Op rand en 
siervelden slachtoffers en 
massale betoging. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
iio'og. Week van het Kind. 
0.70 KM. Kindertelcening 
met man, vrouw, meisje en 
vaas bloemen. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
i49'og. Rode kruis, week 
van de tuberculosebestrij
ding. Verplicht toeslagzegel 
in de periode 1421 septem
ber 2009. 
0.20 KM. (getand en onge
tand). Portret Duitse bacteri
oloog en Nobelprijswinnaar 
Robert Koch (1843igio) met 
longen en beeldmerk tbc
bestrijding. 

222 
8i2'09. Daniel Varuzhan 
(18841915). 
230 d. Portret dichter. 

gio'og. Frankeerzegel. 
5. KM. Aardbeien. 
gio'og. Gezamenlijl<e 
uitgave met Turkije. 
2. KM. Gazi Husrevmoskee 
in Sarajevo (Bosnië) en 
Selimyemoskee in Edirne 

zsg'og. Frankeerzegels, 
burchten. 
0.20, 0.70,1. KM. Resp. 
vesting bij Doboj, burcht bij 
Zvornik, Tvrdjaval<asteel bij 
Banja Luka. 
4i2'09. Kerst. 
Tweemaal 0.60 KM. Kerst
man met kerstbomen en 
sneeuwvlokken, sneeuwpop 
met suikerstok met sneeuw
vlokken. 
ioi2'o9. Frankeerzegel, 
wilde dieren. 
0.20 KM. Das (Meles meles). 
26i'io. Gemeente Zvornik, 
600 jaar. 
0.70 KM. Deel stadsmuur. 

BULGARIJE 
i4ii'o9. Bulgaarse televisie, 
50 jaar. 
0.60 L. Tvscherm met taart 
en beeldmerk organisatie. 
i8ii'09. Historie Bulgaarse 
militaire luchtvaart. 
0.60,1. L. (samenhangend 
in keerdruk). Resp. eendek
ker, tweedekker. Beide zegels 
met portret piloot. 

20ii'09. Kerst. 
0.60 L. Moeder en Kind. 

7i2'og. lOoste geboortedag 
Nicola Vaptsarov (19091942). 
0.60 L. Portret dichter en 
tekstregels. 

CYPRUS 
27i'io. Republiek Cyprus, 
50 jaar. 
€ 0.68, 0.85. Tweemaal 
staatswapen en duif met tak 
op verschillende achter
grondkleuren. 

i n 
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DENEMARKEN 
2i'io. Flora en fauna. 
8.50, 9.50,12.50,18.50 kr. 
Resp. Epidalea calamita (rug
streeppad), Lycaena phlaeas 
(kleine vuurvlinder), Alauda 
arvensis (veldleeuwerik). 
Astragalus danicus (Deense 
hokjespeul). Ook velletje met 
de vier zegels. 

6i'io. Kinderkankerfonds. 
5.50+0.50 kr. Kind met pop
pen in bed. 

io2'io. Frankeerzegels, 
koningin Margarete II. 
5.50, 6.50, 8.50, 9.50 Kr. In 
verschillende kleuren: portret 
koningin. 

DUITSLAND 
iii'io. Joodse trouwring 
gevonden in Erfurt. 
€ 0.90. Gouden ring met 
woorden 'Masel Tow'. 
ii2'io. Mens erger je niet. 
€ 0.55. Mensen spelen spel. 

84'io. Toeslagserie voor 
de sport. 
€ 0.45+0.20, 0.55+0.25, 
0.55+0.25,1.45+0.55. Resp. 
Winter Paralympische Spelen 
Vancouver 2010: skier. 
Olympische Winterspelen 
Vancouver 2010: langlau
fers, Wereldkampioenschap 
voetbal in ZuidAfrika 2010: 
voetballers. Wereldkampi
oenschap IJshockey m Duits
land: ijshockeyspelers. 

ESTLAND 
7i'io. Frankeerzegel. 
50. Kr (€ 3.20). Borduur
motief 
i5i'io. Staatshoofden 
igi820i8. 
5.50 kr. (€0.35) Portret Jüri 
Jaakson (18701942), presi
dent van 16 dec. 1924 tot en 
met 15 dec. 1925. 
igi'io. Europese kampi
oenschappen kunstrijden 
2010 in Tallinn. 
9. kr. (€ 0.58) (trapezium
vorm). Twee schaatsende 
figuren. 

22'io. Vredesverdrag van 
Tartu, 90 jaar geleden. 
5.50 kr. Munitiehulzen als 
kaarsen. 
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iTARTU RAHU90 

42'io. Frankeerzegel. 
g. Kr (€ 0.58). Posthoorn, 
42'io. Olympische Winter
spelen Vancouver 2010. 
9. Kr. Skiéren beeldmerk 
Spelen. 

FAERÖER 
22i'io. Vhnders. 
6., 8., 14., 16. kr. resp. 
Inachi 10, Vanessa cardui, 
Agrius convolvuli, Acheron
tia atropos. 

222'io. Walvissen. 
50. kr. Globicephala melas. 

FINLAND 
25i'io. Finse rockmuzi
kanten. 
Zesmaal i KI. (in boekje). Ar
tiesten en bands uit de jaren 
'80: Eppu Normaali, Popeda, 
Yo, Mamba, Dmgo, Marit. 
25i'io. Valentijnsdag, 
feeën. 
Velletje met vijfmaal € 0.80. 
Verschillende feeën met resp. 
bloemen, sterren, vlinders, 
harten, viool. 

"1%,^ 
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25i'io. Flora. 
I KI. (in boekje met 10 ze
gels). Antennaria dioica. 

FRANKRIJK 
iii'io. Harten 2010, mode
huis Lanvin. 
€ 0.56, 0.90. Mannequin 
met resp. strikken, zon. Ook 
velletje met vijfmaal € 0.56 
met op rand harten en man
nequins. 

Dioskuren, Bellerophon op 
de rug van Pegasus. 

i8i'io. Chinees Nieuw
jaar**, jaar van de tijger. 
€ 0.56. Tijger. In velletje 
met vijf zegels met op rand 
Chinese dierenriem. 
igi'io. Solidariteit met 
Haïti. 
€ I.. Frankeerzegel Mari
anne met toeslaglabel van 
€0.44. 

SOLIDARITÉ 
HAITI 

0,44€ 
de DON 

A L A t H O l t K O U G t 

(KANCAI^t 

23i'io. Abbé Pierre (1912
2007). 
€ 0.56. Portret geestelijke en 
oprichter Emmausbeweging. 
i2'io. Muziek. 
Boekje met twaalfmaal 'Let
tre de 20 g'. Harp, trommel, 
tamboerijn, lier, hoorn, 
orgel, gitaar, violoncel, 
piano, klaroen, klavecimbel, 
saxofoon. 
82'io. Olympische Winter
spelen Vancouver 2010. 
Tweemaal € 0.55 (samen
hangend met doorlopend 
beeld). Kunstrijdsters, skiër. 
Beide zegels met Olympische 
ringen. 

■^fOsij 

222'io. Schilderij van Wil
liam Turner (17751851). 
€ 1.35. 'Strand van Calais bij 
laag water'. 
272'io. Feest van de 
postzegel 2010, duurzaam 
waterbeheer. 
€ 0.56; blok € 2.; boekje met 
twaalfmaal 'Lettre Prioritaire 
20 g'. Resp. zegelopzegel 
Marianne en watergolven; 'Le 
Bassin d'Apollo' bij kasteel 
van Versailles: standbeeld 
met paarden in fontein; 
dolfijnen, vogels, kinderen, 
kraan, zee, gieter, hoogspan
ningmast, paraplu, brug, 
fontein. 

GROOTBRITTANNIË 
iij 'io. Honden en katten
huis in Battersea, 150 jaar. 
Tienmaal i". Verschillende 
honden en katten die vanuit 
het asiel een nieuw onderko
men hebben gekregen. 

233'io. Serie koningen 
en koninginnen. Huis van 
Stuart. 
I", I", î ', 62, 62, 8i,8ip. ; 
velleqe met i",i", 81, 81 p. 
Resp. James I (13941437), 
James II (14301460), James 
111(14511488), James IV 
(14731513), James V (1512
1542), Mary (15421587), 
James VI (15661625); 
oprichting universiteit van 
St. Andrews (1413), opleiding 
voor chirurgen in Edinburgh 
(1505), gerechtshof (1532), 
portret kerkhervormer John 
Knox(i5i3i572). 

i34'io. Zoogdieren in en 
rond GrootBrittannië. 
Tienmaal i" (samenhan
gend). Bultrugwalvis (Me
gaptera novaeangliae), wilde 
kat (Felis silvestrus), bruine 
grootoorvleermuis (Plecotus 
auritus), bunzing (Mustela 
putorius), potvis (Physeter 
macrocephalus), waterrat 
(Arvicola terrestris), grote 
hoefijzerneusvleermuis (Rhi
nolophus ferrumequinum), 
otter (Lutra lutra), hazelmuis 
(Muscardinus avellanariius), 
egel (Erinaceus europaeus). 

GRIEKENLAND 
3oio'og. Mythologie. 
€ o.01, 0.05, 0.57, 0.70, 5.. 
Verschillende mythologische 
afbeeldingen resp. Theseus 
vecht tegen de Minotauros, 
Herakles en Triton, Odysseus 
en de Sirenen, Talos en de 

HONGARIJE 
loi'io. Pécs, cultuurhoofd
stad van Europa. 
Velletje met vijfentwintig
maal 'Belfbld'(binnenland). 
Moskee van Jakovail Hassan, 
Cavalerieheuvel, Nationaal 

Theater (buiten), Academie 
van Wetenschappen, gotisch 
poortgebouw Barbican, 
synagoge, standbeeld van 
St. Franciscus van Assisi 
(11811226), Nationaal 
Theater (binnen), standbeeld 
hoofd van humanist en 
diplomaat Janus Pannonius 
(14341472), gemeentehuis, 
hoofdpostkantoor, tweemaal 
basiliek (doorlopend beeld), 
standbeeld van heilige 
Drieeenheid, moskee van 
pasha Gazi Kazam, poort van 
universiteit, vroegchristelijke 
graftombes, Zsolnayfontein, 
Klimóbibliotheek, stand
beeld van schilder Csontvary 
(18531919), Zsolnayvaas, 
protestantse kerk, ruines 
van Tettye, lutherse kerk, 
toren gemeentehuis (met 
doorlopend beeld op rand), 
moderne sculptuur van Vic
tor Vasarely(i9o8i997). 

ITALIË 
3ii'io. looste geboortedag 
Giorgio Perlasca. 
€ 0.60. Portret diplomaat en 
prikkeldraad. Perlasca hield 
in 1944 duizenden Hon
gaarse joden uit handen van 
nazi's. 

io2'io. Basiliek Heilige 
Maria van Collemaggio. 
Blok €0.60. Voorzijde ge
bouw in L'Aquila. 

JERSEY 
93'io. Gesteenten in Jersey. 
37, 42, 45, 61, 80 p. Resp. 
pegmatiet, dioriet, graniet, 
Jasper, stenen van graniet en 
andesiet en kleisteen. 

52'io. Olympische Winter
spelen Vancouver 2010. 
260 Ft. Skiër en beeldmerk 
Spelen. 

MAGYARORSZÄG f 

52'io. 150ste geboortedag 
Izidor Kner (18601935). 
295 Ft. Portret typograaf, 
boekbinder en uitgever met 
drukkerij. 

IERLAND 
2ii'io. 150ste geboortedag 
Douglas Hyde (18601949) 
55 c. Portret eerste president 
Ierland. 

i4'io. Vogels op Jersey, IV, 
bosvogels. 
37>42,45>55. 61. 8op. 
Resp. Garrulus glandarius, 
Dendrocopus major, Certhia 
brachydactila, Phylloscopus 
collybita, Aegithalos cauda
tus, Stretopelia turtur. Ook 
velletje met 55, 61, 80 p. in 
doorlopend beeld en velletje 
met de zes zegels. 

I 
2ii'io. Trouwzegel. 
55 c. Hart en tortelduifjes. 
28i'io. Wenszegels. 
Tweemaal 55 c. in boelqe van 
tien. Kind in ruimte met resp. 
taart met kaarsen en sterren, 
hart met kleine harten. 

KROATIË 
8i2'o9. Rode Kruis, 
verplicht toeslagzegel in de 
periode 815 december 2009. 
1.75 kn. Sneeuwpop met 
verpakte cadeautjes en val
lende ster. 
8i'io. Statuut van Lastovo, 
700 jaar geleden. 
3.50 kn. Beschermheiligen 
St. Cosmans en St. Damien 
op wapen van Lastovo en 
kaart van eiland. 

LETLAND 
i6i'io. Frankeerzegels, 
wapenschilden. 
0.35, 0.40, 0.55 Lvl. Wapen



Schilden van resp. Viesite, 
Ligatne,lecava. 

LIECHTENSTEIN 
i22'io. Olympische Winter
speien Vancouver 2010. 
I., 1.80 F. Skiers resp. afda
ling, Crosscountry. 

fca«**»*»a«a«a**««««l 

i  j  ' io . Vrijwilligerswerk, III. 
0.85,1.30 F. Resp. reddings
werk in de bergen: reddings
werkers met brancard en 
helikopter, reddingswerk in 
en op het water: duikers met 
rubberboot. 

' FürsteMum 
; U^htenstein 

i  j  ' io . Hedendaagse archi
tectuur, III. 
2.60, 3.60 F. Resp. vulstation 
voor natuurgas in Vaduz, 
transformatorstation in 
Schaan. 
i  j  ' io . Landbouw in Liech
tenstein. 
0.85,1. , i . io, 1.30 F. Ver
schillende aspecten van land
bouw resp. ruimte: landbouw 
op hellingen, milieu: met 
oogstactiviteiten en bloemen, 
technologie: maaimachine 
met graan, dieren: koeien. 

FUÊRSTENTUM 
i jjlECHTENSTEIN 

LITOUWEN 
i6i ' io. Beroemde mensen. 
1.35,1.35, 3. Lt. Resp. Mili
tair en kerkenbouwer Jonas 
Karolis Chodkevicius (1560
1621), taalkundige Jonas 
Jablonski (18601930), gees
telijke en politicus Mykolas 
Krupavicius (18851970). 

30i'io. Olympische Winter
spelen Vancouver 2010. 
2.45 Lt. Skiër met beeldmerk 
Spelen. 

MACEDONIË 
iSii'og. Kerst. 
12 den. Geboorte van Jezus. 

MALTA 
29ii'o9. Frankeerzegels, 
historisch overzicht. 
€ o.01, 0.02, 0.05, 0.07, 0.09, 
o.10, 0.19, 0.26, 0.37, 0.50, 
0.51, 0.63, 0.68, 0.86,1. , 
1.08, 5.. Resp. Pleistoceen: 
skelet van dwergolifant 
(Elephas falconeri). Vroege 
tempelperiode: opgraving 
van Gganttijatempels, Late 
tempelpenode: stenen blok 
uitTarxientempels, Bronzen 
tijdperk: kruiken, Phoeni
sche en Punische tijd: be
grafenisbeeldjes waarvan een 
met dierenkop, Romeinse 
tijd: mozaïek met mannen
figuur en fruit. Byzantijnse 
tijd: munt, Arabische peri
ode: inscriptie op voorwerp, 
tijdperk van Noormannen 
en Hohenstaufen: ridders, 
Angevin en Aragonese 
tijdperk: beeldhouwwerk 
met staatswapen. Kruisvaar
derstijdperk: smeedwerk met 
Maltezer kruis, Franse perio
de: schilderij met schepen en 
roeiboot, Britse tijdperk: rid
derorde, onafhankelijkheid: 
man met onafhankelijk
heidsverklaring, republiek: 
eerste president van Malta 
Anthony Mamo (19092008), 
toetreding Europese Unie: 
nachtelijk zicht op Malta met 
gouden sterren, staatswapen. 
Ook vel met de zeventien 
zegels. 

MAN 
i8i2'og. 100 jaar padvinde
rij voor meisjes en Europa, 
kinderboeken. 
32.32 . 33>33> 56, 56 p. 
£ I., I.. (per waarde sa
menhangend met doorlo
pend beeld). Verschillende 
afbeeldingen van meisjes
padvmders. Alle zegels met 
beeldmerk jubileum en 
klaverblad. Een zegel van 33 
en een zegel van 56 p. zijn 

ook los uitgegeven in het 
kader van Europazegels met 
als thema kinderboeken. 

i2i ' io. Leven op Man. 
Viermaal 'lOM rate' (31 p.), 
viermaal 'UK rate' (34 p.), 56, 
90 p. Resp. vrouw met mand 
op wandelpad, visser, zeiler, 
rotsklimmer, wandelaars 
op pad langs kust, ruiters 
op paarden, fruitplukkers, 
motorrijder, man met kano's, 
trekpaarden voor ploeg. 

^ ■ ^ 

MOLDAVIË 
ii2'o9. Kerst. 
1.20, 4.50 L. Traditionele 
optochten van gemaskerde 
en gekostumeerde personen 
resp. 'Cara' (geitendans), 
'Plugosorul' (in 'ossenpak
ken' voor ploeg). 

MONACO 
82'io. Internationale hon
dententoonstelling 2010 in 
Fontvieille. 
€ 0.51. Australische herders

hond. 

82'io. Internationaal con
cours bloemschikken. 
€ 0.70. Bloemstuk uit 
concours 2009 met thema 
'Vuurvogel'. 

82'io. Rugbytoernooi van 
de vijf naties, 100 jaar. 
€ 0.70. Rugbyspelers en 
vlaggen van Engeland, 
Schotland, Wales, Ierland en 
Frankrijk. 

242'io. looste geboorte
dag Japanse samoerai Akira 
Kurosawa (19101998). 
e 0.51. Beeld uit film 'De 
zeven Samoerai's' (1962) met 
strijders, paarden en Japanse 
schrift. 

NOORWEGEN 
2i'io. Noorse kunst, 
13. kr. Beeldhouwwerk 
'Drinkende man' van Per 
Palle Storm (19101994). 

2i ' io. Dieren in het wild, V. 
15., 16., 26. kr. Resp. Lutra 
lutra, Lemmus lemmus, Gulo 
gulo. 

OEKRAÏNE 
27ii'o9. Oekraïense liedjes. 
1.50,1.50, 2., 2. Hr. 
Verschillende gestileerde 
uitbeeldingen van liedjes. 
27ii'o9. Hoge Raad, 65 jaar. 
1.50 Hr. Beeldmerk organi
satie. 
9i2'o9. Kerst. 
1.50 Hr. Engelen en ster. 

gi2'09. Gelukkig Nieuwjaar. 
1.50 Hr. 'Vadertje Vorst' met 
slee, kerstboom en palqes 
i5i2'o9. Wijn uit de Oe
kraïne. 
1.50,1.50. Wijngaarden met 
resp. witte Sukholomansky
druif witte muskaatdruif 

i9i2'09. Oekraïense volks
beweging voor hervorming, 
20 jaar. 
1.50 Hr. Beeldmerk. 
23i2'o9. Mineralen in 
Oekraïne. 
Velletje met 1.50,1.90, 
2., 2.20, 3.30, 4.85 Hr. 
(driehoekformaat). Resp. 
kwarts, sulfur, topaas, beril, 
tijgeroog, kertschenite. 

OOSTENRIJK 
8i'io. Beekforel en visotter. 
€ 0.75, 0.75. Salmo trutta 
fario, Lutra lutra. In velletje 
met tweemaal de (zelfkle
vende) zegels. 
i j  i  ' io . Wilde kat. 
€ 0.65. Fehs silvestrus 
silvestrus (in strip van vijf en 
op rol). 
2gi'io. Historisch Salzburg. 
€ ' i .  . Gebouwen van oude 
stad, sinds 1997 op wereld
erfgoedlijst Unesco*. 

m^é-.'"'^: 

52'io. Otto Preminger 
(19051986). 
€ 0.55. Portret filmacteur en 
regisseur. 
82'io. Roger Federer (1981). 
€ 0.65, Zwitserse tennisser 
met racket en bal. 

POLEN 
i5i'io. 150 jaar Poolse 
postzegels. 
Blok 4.50 Zl. Zegelopzegel 
Yvert Nr. i. Doorlopend beeld 
op rand met brief 

ROEMENIË 
22i'io. Honingbijen. 
0.50, 2.10, 3.10, 4.30 L. Resp. 
Apis mellifera mellifera, Apis 
mellifera ligustica, Apis mel
lifera carnica, Apis mellifera 
caucasia. Op rand bloesems 
en bloem. Ook velletje met de 
vier zegels. 

RUSLAND 
i5i2'09. Fonteinen in 
Rusland. 
9., 10., 12., 15. r. Fon
teinen in resp. Verhnyaya 
Pyshina, Nizhny Novgorod, 
Novyi Urengoi, Yaroslavl. 
i4i' io. looste geboorteda
gen piloten. 
10., 10. r. Portret pilote V.S. 
Grizodubova (19101993) met 
vliegtuig ANT37, portret 
piloot A.K. Serov(i9ioi939) 
met vliegtuig I15. 
29i'io. 150ste geboortedag 
Anton Tsjechov (18601904). 
Velletje met 8., 10., 12.r.; 
blok 20. r. (ovaal zegel). 
Resp. afoeeldingen uitwer
ken van Russische schrijver: 
'De dame met het hondje' 
met vrouw en hondje, 'De 
meeuw' met vrouw, 'Het huis 
met een zolder' met vrouwen 
en man. Doorlopend beeld 
op rand met Tsjechov en 
meeuw; portret met op rand 
inktpot, brief met handteke
ning en pen. 



5-2-'io. 50 jaar 'Peoples 
Friendship University'. 
10.- r. Gebouw in Moskou 
met boven ingang wereld
kaart. 
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SAN MARINO 
g-2-'io. Organisatie van 
bloed- en orgaandonors, 50 
jaar. 
€ 1.80. Lint in hartvorm, 
vlinder, twee handen en 
bloeddruppels. 

9-2-'io. Olympische Winter
spelen Vancouver 2010. 
Velletje met €0.65; 0.85; 
I.-. Verschillende sporten 
resp. skiën, snowboarden, 
ijshockey, schaatsen; skièn, 
langlaufen, curling, bob-
sleeën; schaatsen, kunst
rijden, skiën. Alle zegels 
met beeldmerk Spelen en 
esdoornblad. 
9-2-'io. Flora. 
€ o.io, 0.85,1.-, 1.50 (samen
hangend). Resp. narcissen, 
hyacinten, tulpen, blauwe 
druifjes. 

9-2-'io. San Marmo op 
Wereldtentoonstelling in 
Shanghai. 
Velletje met € 0.65, i.-, 1.50, 
1.80. Resp. 'Derde toren' met 
vlag van San Marino, 'Tweede 
toren', 'Eerste toren'. Op 
rand vrijheidsbeeld en rege
ringsgebouw in San Marino 
en deel van Chinese muur. 

SERVIË 
26-i-'io. Weekblad NIN, 75 
jaar. 
22.- Ndin, Verschillende 
edities door de jaren heen. 

27-i-'io. Chinees Nieuw
jaar**, jaar van de tijger. 
22.-, 50.- Ndin. Tweemaal 
tijger met deel Chinese 
dierenriem. 

SLOVENIË 
j - i o - ' og . Week van de brand
weer. Verplicht toeslagzegel 
in de periode 5-10 september 
20og. 
€ 0.14. Brandweerlieden 
tijdens bluswerkzaamheden. 
i-ii-'og. Rode Kruis, week 
van de solidariteit. Verplicht 
toeslagzegel in de periode 1-7 
november 2009. 
€ 0.13. Gezin, bomen en 
rood kruis. 
27-ii-'o9. Kerst. 
'A', 'C' . Resp. Gestileerde 
kerstboom, kinderen met 
kribbe en sterren. 

SLOVENITA 

27-ii-'09. Sloveense gerech
ten. 
€ 0.45, 0.45. 'Zusavaska 
Jetrenica'; aardappelomelet 
en macaroni, 'Grenadir-
mars ' : pasta me twors t en 
aardappelen. 

27-ii-'09. Archeologische 
vondst. 
Blok € 0.92. Bronzen dolk 
van Ig. 

SLOWAKIJE 
4-i-'io. Cultureel erfgoed, 
kerk in Spisska Nova Ves. 
€ 0.60. Kruis uit kerk van 
Maria-Tenhemelopneming. 
i5-i- ' io. Olympische Winter
spelen Vancouver 2010. 
€ I.-. Vierpersoonsbobslee en 
beeldmerk Spelen. 
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0.40. Portret Ivan Gasparo-
vic (1941). 

SPANJE 
2-i-'io. Toerisme. 
'B' . Zee, strand met paard 
en vrouw met gebloemde 
Manila-omslagdoek en anjer. 

HBH'^ 
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2-i-'io. Autonome regio's. 
Achtmaal 'A' (in boekje). 
Huis van afgevaardigden en 
wapenschild met leeuwen
standbeeld, senaatsgebouw 
met wapenschild, (zesmaal 
kaartje regio en vlag van:) La 
Rioja, Castilla-La Mancha, 
Valencia, Canarische eilan
den, Murcia, Aragon. 

20-i-'io. Fauna. 
€ 0.34, 0.45. Vhnders resp. 
Artimella latreillei, Zygaena 
rhaidamanthus. 
5-2-'io. Frankeerzegels. 
€ 0.34, 0.45. Portret koning 
Juan Carlos I in verschillende 
kleuren. 
i i -2- ' io . Burgerlijke waar
den, hergebruik materialen. 
€ I.-, 2.-. Resp. hand met 
enveloppen en internatio
naal beeldmerk hergebruik, 
glazenpot met creditcard en 
hangslot. 

2,00£ 
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TSJECHIË 
io-2-'io. Olympische Winter
spelen Vancouver 2010. 
Tweemaal 18.- Kc. Skiërs, 
schaatser. Beide zegels met 
beeldmerk Spelen. 
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io-2-'io. Wereldtentoonstel
ling Shanghai 2010. 
Blok 35.- Kc. Tsjechisch 
paviljoen. 

WIT-RUSLAND 
25-i- ' io . Olympische Winter
spelen Vancouver 2010. 
Velletje met 3.000 r. (plus vijf 
siervelden). Beeldmerk Spe
len. Op siervelden verschil
lende wintersporten. 
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ZWEDEN 
28-i-'io. Kastelen en palei
zen. 
Vijfmaal 12.- kr. (in boekje). 
Vastena-kasteel (Östergöt-
land), Lacko-kasteel (Vas-
tergötland), Sofiero-paleis 
(Skane), Uriksdal-paleis 
(Stockholm), Tjoloholm-
kasteel (Halland). 

28-i-'io. Europa 2010, kin
derboeken. 
12.-; 12.- kr. (samenhan
gend). Kind met groenten, 
konijn en alfabet; vogels 
(Strix aluco. Parus Major, 
Regulus regulus, Pyrrhula 
pyrrhula, Lophophanes cri-
status, Dendrocopos major) 
met kikkers en konijnen. 

SVÉRICI12 KK • SVESIGJE12 KR 

28-i-'io. Katten. 
Viermaal 'brev inrikes'. 
Katten. 

ZWITSERLAND 
i2-i- ' io. Carnaval van Basel, 
100 jaar. 
Driemaal loo c. (samenhan
gend met doorlopend beeld). 
Carnavalsoptocht met gebou
wen resp. Spalen-toren, raad
huis, Münsterkathedraal. 

4-3- ' io. Zwitserse luchtvaart, 
100 jaar. 
85,100,130,180 c. Resp. 
portret luchtvaartpionier 
Ernest Failloubaz (1892-
1919) met Grandjean-vlieg-
tuig'. Airbus A340, portret 
Franse luchtvaartpionier 
Geo Chavez (1887-1910) met 
Blériot Xl-vliegtuig, sport- en 
vrijetijdsvliegerij: hoogte
meter met vliegtuigen en 
ballonnen. 

4-3-'io. Zwitserse kanker
liga, 100 jaar. 
100 c. Woorden: samen, 

leven, kracht in drie talen op 
verschillende achtergrond-
kleuren. 
4-3-'io. Internationaal jaar 
van de biodiversiteit. 
85 c. Pauwengeit en bloe
men. 

4-3-'io. Universiteit van 
Basel, 550 jaar. 
Wetenschappelijke formules 
en notenbalk. 
4-3-'io. Zwitserse tradities. 
100,100,100,100 c. Kleder-
drachtenfeest: volksdansers, 
schuttersfeest: schutter met 
geweer en schietschijf tam
boer- en pijperfeest: trommel 
en trompet, jodelverbond, 
100 jaar: waldhoorn met 
vlaggen, bergen en jodelaars. 

BUITEN EUROPA 
ALGERIJE 
27-i-'io. Roofvogels. 
15.-, 20.-, 30.- Dh. Resp. 
Aquila Chrysaetos, Falco 
biamicus, Falco pelegrinus. 

ANGUILLA 
i2-g-'09. Wilde bloemen. 
30 c , $ 1.50,1.90, 2.-, 2.25. 
Resp. Tabebuia heterop-
hylla (DC) Britton, Argemone 
mexicana L., Catharanthus 
roseus, Datura stramonium, 
Centremosa virginianum (1) 
Benth., Tetramicra canali-
culata. 



ANTIGUA EN BARBUDA 
2009. Vogels. 
$ 1.20,1.80, 3., 5.. Resp. 
Plegadis falcinellus, Anas ca
rohnensis, Rallus longirost
ns obsoletus, Bubulcus ibis. 

ARGENTINIË 
269'o9. Argentijnse Spor
tidolen, II. 
Blok $ 5.; blok 5.; blok 10.; 
blok 10.. Resp. marathon
loper Delfo Cabrera (1919
1981) op sintelbaan (op 
rand doorlopend beeld met 
official); tennisbal (rond ze
gel met tennisser Guillermo 
Vilas (1952 ) op rand); wiel
renners op baan (met Juan 
Curluchet (1965) op rand); 
hockeyspeelster (met Luciana 
Aymar (1977) op rand . 

ARUBA 
22i'io. Hergebruik. 
90,180, 325 c. Kinderte
kening en handwerk van 
gebruikte materialen. 

Aruba 
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AUSTRALIË 
2ii ' io. 'Australian 
Legends', hedendaagse 
schrijvers. 
Twaalfmaal 55 c. Twaalf 
portretten (zesmaal twee) 
en boektitels van Peter Carey 
(1943), Bryce Courtenay 
(1933), Thomas Keneally 
(1935), David Malouf (1934), 
Colleen McCullough (1937), 
Tim Winton (i960). 

i62'io. Gouverneur van 
New South Wales Lachlan 
Macquarie (17621824). 
Viermaal 55 c. (samenhan
gend). Portret gouverneur en 
haven van Sydney met sche
pen. Port Jackson en stad 
Sidney, vrouwengevangenis 

in Parramatta, gouverne

mentsstallen. 
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232'io. Oude munten. 
Velletje met 55 c , $ 2.75 
(doorlopend beeld). Resp. 
munt en kopzijde van i flo
rin (2 shilling) uit igio met 
staatswapen en beeltenis van 
koning Edward VII. 

BAHREIN 
loii'og. Wereldsymposium 
palmbomen. 
100 fils. Gestileerde palm
boom. 

ii2'o9. Bahreinse vrouwen
dag 2009. 
100, 200 fils. Resp. rode 
banier en embleem vrouwen
dag, embleem vrouwendag. 
i4i2'09. go jaar onderwijs 
in Bahrein. 
Velletje met 100,100, 200, 
200, 250 fils. Resp. kinderen 
en schoolgebouwen, school
bord met onderwijzer en 
leerlingen, technisch onder
wijs voor jongens en meisjes, 
gepromoveerde studenten en 
universiteitsgebouw, leraar 
en leerlingen, leerlingen in 
schoolbanken. 
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löiz'og. Nationale dag 
2009. 
100, 200, 250 fils; blok 
500 fils (ongetand). Vier 
afbeeldingen van koning 
Hamad bin Isa Al Khalifa 
(1950) met resp. tweemaal 
landkaart, vorm van Bahrein 
met paarden, mensen en 
staatswapen; als voorgaande 
afbeelding. 

BANGLADESH 
27i2'09. looste geboorte
dag Prof. Abdul Moktader 
(19091993) 
4. 1 . Portret onderwijsdes
kundige. 
i6i ' io. 8ste nationale pad
vindersjamboree. 

101. Kindertekening met 
pavinders. 

BENIN 
2009. Frankeerzegels. 
25, 50,100, 200 F. Staats
wapen. 
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BRAZILIË 
loi' io. Hardloopwedstrijd 
in Varzea GrandeCuiaba. 
R$ 0.70. Hardlopers op Ser
gio Motabrug en medaille. 

CANADA 
8i'io. Chinees Nieuw
jaar**, jaar van de tijger. 
' P ' (57 c.); blok $1.70. Chi
nees zegel met tijgermotief; 
tijgerkop. 

i i  i  ' io . Historische molens. 
Vijfmaal 'P ' . Resp. Wat
sonsmolen m Manitock 
(Ontario), korenmolen in 
Keremeos (Brits Columbia), 
Old Stonemolen in Delta 
(Ontario), Riordonkoren
molen in Caraquet (New 
Brunswick), Vornellmolen 
in Stanbridge (OostQuebec). 
i i  i  ' io . Frankeerzegel, ko
ningin Elizabeth II (1926). 
' P ' . Portret koningin. 
i i  i  ' io . Frankeerzegels, 
orchideeën. 
'P ' , $ I.. 1.22,1.70. Coral
lorhiza stratia, Epipactis 
gigantea, Pogonia ophi
oplossoides, Calopogon 
tuberosis. Ook velletje met 
de vier zegels met op rand 
Phalenopsis. 
i2i ' io. Olympische Winter
spelen Vancouver 2010. 
Tweemaal 57 c. Stadsbeeld 
Vancouver, bergen bij 
wintersportplaats Whistier. 
Beide zegels met beeldmerk 
Spelen. Ook velletje met de 
twee zegels met op rand 
sportfiguurtjes en op labels 
orka (Orcinus orca) en Indi
aanse totempaal. 

i2'io. William Hall VC. 
(18271904). 
57 c. Portret van met Victoria 
Cross onderscheiden zeeman 
met zeilschip HMS Shannon. 
82'io. Roméo Le Blanc 
(19272009). 
57 c. Geschilderd portret van 
voormalig gouverneurgene
raal met vlaggen van Canada, 
New Brunswick en Acadia. 
222'io. Olympische 
inspiratie. 
Tweemaal 57 c. Gezicht met 
resp. skiers, schaatsers. 
Beide zegels met beeldmerk 
Spelen. Ook velletje met de 
twee zegels met op rand 
sportfiguurtjes. 
33'io. Kamerplanten. 
Tweemaal 'P ' . 
Saintpaulia.varièteiten resp. 
'Picasso', 'Decelles'Avalan
che'. Ook velletje met de twee 
zegels met gestanste vorm 
rond bloem met op rand 
'Picasso'. 

CHILI 
30i2'o9. Filatelistenorgani
satie in Chili, 120 jaar. 
500 $. Briefkaart uit 1889 en 
beeldmerk organisatie. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
20i2'o9. Macau tien jaar bij 
'Moederland'. 
Driemaal 120 y. Vlaggen en 
lotusbloem, gebouwen met 
fontein, brug en gebouwen. 

28i2'o9. Cutianconferen
tiecentrum, 80 jaar. 
1.20 y. Gebouw. 
i  i ' io. Ballet van 'Rode 
vrouwen' 
Tweemaal 120 y. Danseres, 
twee danseressen. 
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5i'io. Chinees Nieuw
jaar**, jaar van de tijger. 
120 y. Tijger. 
8i'io. looste geboortedag 
Song Renqiong (19092005). 
Tweemaal 120 y. Portret ge
neraal tijdens oorlogsjaren. 

portret als politicus. 
2ii' io. Wereldtentoonstel
ling 2010 in Shanghai. 
80,120,120, 300 y.; blok 
600 y. Resp. verschil
lende gebouwen resp. Expo 
Center, Chinees paviljoen, 
tentoonstellingscentrum, 
themapaviljoen; luchtfoto 
tentoonstellingsterrein. 

CHRISTMASEILAND 
i2i'io. Chinees Nieuw
jaar**, jaar van de tijger. 
55 c, $ 1.65. Resp. tijgeril
lustraüe, Chinees symbool 
voor tijger en voetprint. Ook 
velletje met de twee zegels. 

COMOREN 
23'o9. Paddestoelen. 
Velletje met 125,150, 225, 
300, 400, i.ooo F.; blok 
3.000 F. Resp. Amanita 
caesarea, Amanita panthe
rina, Pleurotus eryngii, 
Amanita albescens. Boletus 
edulis, Pluteus leoninus; 
Amanita phalloides. 
23'o9. Vuurtorens en 
zeeslaicken. 
Velletje met 125,150, 225, 
300, 400, i.ooo F.; blok 
3.000 F. Resp. Hood Point 
(ZuidAfrika) en Pleuroto
maria africana, Swakop
mund (Namibië) en Patella 
ferruginea. Kaap Columbine 
(ZuidAfrika) en Tectus pyra
mis, Seal Point (ZuidAfrika) 
en Monodonta turbinata, 
Moroni (Comoren) en Me
salia opalina. Kaap Agulhas 
(ZuidAfrika) en Cypraea 
diliculum; Umhlanga Rocks 
(ZuidAfrika) en Ranella 
oleana. 

23'o9. Kevers en wantsen. 
Velletje met 125,150, 225, 
300, 400, i.ooo F.; blok 
3.000 F. Resp. Trachelop
horus giraffa, Cicindela 
campestris, Leptinotarsa 
decemlineata, Gelastocoris 
oculatus, Scarites guineen
sis, Goliaths albosignatus; 
Ocypus olens. 
23'o9. Vliesvleugelige 
insecten. 
Velletje met 125,150, 225, 
300, 400, i.ooo F.; blok 
3.000 F. Resp. Chrysis ignita, 
Megarhyssa macrurus, 
Vespidae sp., Polistes sp.. 



Parazumia symmorpha, 
Pteromalus puparum; Sphex 
ichneumoneus. 
ij'og. Vissen. 
Velletje met 125,150, 225, 
300, 400, i.ooo F.; blok 
3.000 F. Resp. Latimeria 
chalumnea, Synanceia ver
rucosa, Scopaena scrofa, 
Periophthalmus argentiline
atus, Lophius americanus, 
Pristis microdon; Narcine 
brasiliensis. 
23'og. Slangen. 
Velletje met 125,150, 225, 
300, 400, i.ooo F.; blok 
3.000 F. Resp. Echis cari
natus, Naja haje, Dispho
lidus typus, Bitis arietans, 
Hemachatus haemachatus, 
Dendroaspis polylepis; Dasy
peltis fasciata. 
23'o9. Walvissen. 
Velletje met 125,150, 225, 
300, 400, i.ooo F.; blok 
3.000 F. Resp. Eubaelena 
australis, Megaptera novae
ngliae, Balaenoptera muscu
lus, Balaenoptera borealis, 
Balaenoptera bonaerensis, 
Baleenoptera physalus; Phys
eter macroceptialus. 
23'o9. Honden. 
Velletje met 125,150, 225, 
300, 400, i.ooo F.; blok 
3.000 F. Resp. aidi, africanis, 
sloughi, basenji, boerboel, 
azawakh; Rhodesische 
ridgeback. 

CONGO (BRAZZAVILLE) 
2008. Monument in Braz
zaville. 
120. 500, i.ooo F. Resp. 
Verschillende afbeeldingen 
van monument opgericht 
voor FransItaliaanse ontdek
kingsreiziger Pierre Savorg
nan de Brazza (18521905). 

COOKEILANDEN 
2iio'o9. Spelen van de 
Pacific. 
20, 80, 90 c , $ 3.. Over
drukken met winnaars op 
zegels eerder uitgegeven 
op 2i9'og. Resp. Daniel 
Kilama uit NieuwCaledonië 
(discuswerpen en kogelsto
ten), Johanna Sui uit Tahiti 
(hoogspringen), Yuko Peter 
uit Nauru (gewichtheffen), 
Niko Verekauta uit Fiji (hard
lopen). 
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ECUADOR 
5ii'o9. Exporttechnologie. 
50 c. Kaart van Zuid
Amerika, rekenmachine, 
handenschudden en digitale 
cijferreeks. 
zyii'og. Technische univer
siteit in Loja, 150 jaar. 
$ 2.. Universiteitsgebouw. 
30ii'09. 200ste geboor
tedag Charles Darwin 
(18091882). Nationaal Park 
Galapagos, 50 jaar. 
Velletje met achtmaal $ i.
en eenmaal $ 2. (rond 
te maken); $ 5.. Resp. 
viermaal verschillende vogels 
(Phoenicopterus ruber, Ardea 

herodias, Sula granti, Phala
crocorax harrisi), bloem, 
leguaan, walvishaai, zee
leeuw, reuzenschildpad (alle 
zegels met portret Darwin); 
portret Darwin met kaart 
van eilanden en vulkaan, 
vogel (Fragata magnificens), 
cactus, schildpad. 

ioi2'o9. Kerst. 
$ I.. Biddende kinderen. 

EL SALVADOR 
49'o9. Toerisme. 
Achtmaal $ 0.05 (samenhan
gend). Vulkaan San Vicente, 
straathandelaar voor kerk 
in Guatajiagua, strand van 
Las Playitas met bloemen 
en vlinder, Doloreskerk in 
Izaico, Rio Sapo bij Arambala 
met orchideeën en vlinder. 
El Caracolwaterval bij 
Arambala met orchideeën 
en vlinder, lagune van Jalte
peque met reigers, beelden 
van aardewerk uit llobasco. 
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EQUATORIAAL GUINEE 
i48'09. Medicinale planten. 
400, 450, 550 F. (samenhan
gend); blok i.ooo F. Resp. 
Asitasia gangetica, Briophyl
lum pinnatum, Solanum 
torvum; Cassava alata. 

259'o9. Kerst. 
400, 450, 500, 550 F. 
(samenhangend). Schilde
rijen resp. 'De Geboorte' van 
Federico Barocci (15281612), 
'Aanbidding door de konin
gen' van Juan Bautista Maino 
(15691649), 'Aanbidding 
door de herders' van Maino, 
'De geboorte' van Maestro de 
Sopetran. 

FALiaANDEILANDEN. 
25i'io. De vier seizoenen. 
27, 55, 65 p., £ i.io. Resp. 
lente met moeder en kind op 
boerderij met kip, zomer met 
oceaan en lucht, herfst met 
dubbele regenboog boven 
huizen, winter met wolken 
boven het water. 

FIJI 
iio'og. Volksrepubliek 
China, 60 jaar. 
Blok $ 5.. Pandabeer 
(Ailuropoda melanoleuca). 
Op rand pioenen, panda's en 
Chinese muur. 

FILIPPIJNEN 
i8i2'o9. Weldadigheidslo
terij, 75 jaar. 
Viermaal 7. P. (samen
hangend). Kantoor van 
organisatie met resp. portret
ten oudpresident Manuel 
L. Quezon (18781944) en 
presidente Gloria Macapagal 
Arroyo (1947), kantoor in 
Manilla, Filippijns gezin, 
loterijmedewerkers. 
2ii2'o9. Lokaal handwerk, 
pottenbakken. 
7. P. Pottenbakker in San 
Nicolas (provincie Ilocos 
Norte). 

GRENADA 
i86'o8. Elvis Presley (1935
1977)
Velletje met viermaal $ 2.. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zanger en 
acteur. 

GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
i76'o8. Boston Celtics 
winnen finale profliga 
NoordAmerikaans Basket
bal (NBA). 
Velletje met negenmaal $ i.. 
Spelers Ray Allan (1975), 
Rajon Rondo (1986), Paul 
Pierce (1977), Kendrick 
Perkins (1985), Kevin Garnett 
(1976), Leon Powe (1984), 
James Posey (1977), Sam 
Cassell (1969), Collier 'P.J.' 
Brown (1969). 
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GUATEMALA 
joi'og. Marimba. 
3., 4., 5., 8., 10. Q. Ver
schillende afbeeldingen van 
nationaal muziekinstrument. 

4i2'o9. Kerst en Nieuwjaar. 
0.20, 0.50,1., 6.50 Q. Kerst
versieringen van glaskralen, 
resp. bal, hert, engel, ster. 
Alle zegels met wens. 
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GUINEE 
289'07. Flora, fauna, mo
lens, mineralen, astronomie 
en bekende personen. 
Tienmaal 3.000; tienmaal 
10.000; tienmaal 15.000 F. 
Ook blokken van de dertig 
zegels met waarde 25.000 F. 
Resp. Ancistrocactus 
tobuschii (cactus) en kobalt
calciet (mineraal), Tulipa 
aganensis (wilde tulp) en 
molen in Alkmaar, Pachnoda 
marginata (kever) en Annona 
muricata (vrucht), Apis mel
lifera scutellata (honingbij) 
en Acherontia atropos 
(nachtvlinder), astronoom 
Edmond Halley (16561742) 
en Anl<ylosaurus (gepantser
de dinosaurus), Albertosau
rus en meteoriet NWA 4092, 
Camarasaurus (dinosauriër) 
en carrolliet (mineraal), 
ontdekkingsreiziger Ernest 
Shackleton (18741922) 
en Ovis dally (schaap), 
filmacteur Leonardo di 
Caprio (1974) en Fratercula 
arctica (papegaaiduiker), 
portret filmster Brigitte 
Bardot (1934) en Monachus 
monachus (monniksrob); 
Myrtillocactus geometrizans 
(cactus) met bariet en ma
lachiet (mineralen), Tulipa 
sylvestris (wilde tulp) en 
molen De Bloem in Amster
dam, Schistocerca gregaria 
(sprinkhaan), Fabriciana 
niobe (vlinder) en Apis mel
lifera capensis (honingbij), 
astronoom Edmond Halley 
(16561742) en Pteranodon 
(pterosauriërvliegend 
repfiel), Tyrannosaurus rex 
(dinosauriër) en meteoriet 
NWA 4092, Argentinosaurus 
(dinosauriër) en erythrin 
(mineraal), ontdekkings
reiziger, bergbeklimmer en 
diplomaat Edmund Hillary 
(19192008) met Gulo gulo 
(veelvraat), filmacteur en 
politicus Arnold Schwarze
negger met Sterna paradisaea 
(Noordse stern), popzanger 
Paul McCartney (1942) en 
grondlegger scouting Robert 
BadenPowel (18571941) 
met Pongo pygmaeus (orang 
oetan); Echinocereus subi
nermis (cactus) en dioptas 
(mineraal), Tulip 'Queen 
of the Night' met molen 
in Kinderdijk, Heliocopris 
gigas (kever) en Musa sp. 

(banaan). Apis Mellifera (ho
ningbij) en Polyomatus Ica
rus (dagvlinder), astronoom 
Edmond Halley (16561742) 
en Iguanodon (dinosauriër), 
kentrosaurus (dinosauriër) 
en meteoriet NWA 070, 
tylosaurus (dinosauriër) en 
vanadiniet (mineraal), pool
reiziger PaulEmile Victor 
(19071995) enOdobenus 
rosmarus (walrus), politicus 
en milieuactivist Albert Gore 
(1948) en Nyctea scandiaca 
(sneeuwuil), actrice Sophie 
Marceau (1966) en Gazella 
dama (gazelle). 

5ii'o7. Egyptische bouw
werken. 
Velletje met tweemaal 
2.000 F., tweemaal 7.500 F., 
tweemaal 20.000 F.; driemaal 
blokvan 25.000 F. Resp. 
AngloAmerikaanse actrice 
Elizabeth Taylor (1932) in 
film 'Cleopatra' met Sfinx 
en piramide van Chephren, 
Franse egyptoloog Jean
Francois Champollion (1790
1832) met piramide van Che
ops, Franse keizer Napoleon 
1 (17691821) met piramide 
van Mycerinus; tempel van 
Luxor; JeanFrangois Cham
pollion; Napoleon I. 

5ii'o7. Leonardo da Vinci 
(14521519). 
Velletje met tweemaal 
3.000 F., tweemaal 10.000 F., 
tweemaal 15.000 F.; driemaal 
blokvan 25.000 F. Verschil
lende werken van Italiaanse 
Schilder, beeldhouwer en 
architect. 

5ii'o7. St. Petersburg, 300 
jaar. 
Velletje met tweemaal 
3.000 F., tweemaal 10.000 F., 
tweemaal 15.000 F.; driemaal 
blokvan 25.000 F. Verschil
lende bezienswaardigheden 
in St. Petersburg en Hermi
tagemuseum. 

GUINEEBISSAU 
25io'o5. Wereldkampioen
schap voetbal in Duitsland. 
Velletje met viermaal 500 F. 
Voetballers resp. Michael 
Ballack (1976 Duitsland), 
Wayne Rooney (1985 En
geland), Ronaldinho (1980 
Brazilië), Djibril Cissé (1981 
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Frankrijk). 
25-io-'05. Albert Schweitzer 
(1875-1965) en zoogdieren. 
Velletje met zesmaal 500 F.; 
blok 2.500 F. Resp. driemaal 
portret arts en theoloog, 
ocelot (Felis pardalis), witte 
neushoorn (Ceratotherum 
simum), Indische olifant 
(Elephas maximus indicus); 
portret. 
25-io-'05. Locomotieven. 
Velletje met zesmaal 500 F.; 
blok 2.500 F. Verschillende 
locomotieven. 
25-io-'05. Popgroep The 
Beatles. 
Velletje met zesmaal 500 F.; 
blok 2.500 F. Resp. Ringo 
Starr (1940), tekening van 
groep, Paul McCarmey 
(1942), John Lennon (1940-
1980), foto van groep, Ge
orge Harrison (1943-2001); 
John Lennon. 
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25-io-'o5. Prehistorische 
dieren en mineralen. 
Velletje met zesmaal 500 F.; 
blok 3.000 F. Verschillende 
dieren en mineralen. 
25-io-'o5. Onderzeeboot en 
vissen. 
Velletje met zesmaal 500 F.; 
blok 3.000 F. Onderzeeboot 
en verschillende vissen. 
25-io-'05. Kerst. 
Velletje met zesmaal 500 F.; 
blok 3.000 F. Verschillende 
schilderijen van Peter Paul 
Rubens (1577-1640). 
25-g-'o6. Schepen. 
Velletje met 100, 500, 500, 
500 F.; velletje met 350, 500, 
500, 500 F.; velletje metvier
maal 500 F.; driemaal blok 
3.000 F. Verschillende typen 
schepen: stoomzeilschepen, 
stoomschepen, zeilschepen, 
luchtkussenvaartuigen. 
25-9-'o6. Lucht- en ruimte
vaart. 
Velletje met viermaal 500 F.; 
velletje met viermaal 500 F.; 
velletje met viermaal 500 F.; 
velletje met viermaal 500 F.; 
blok3.000 F.; blok3.000 F.; 
blok 3.000 F.; blok 3.000 F. 
Resp. Italiaanse natuurkun
dige en astronoom Galileo 
Gahleï (1564-1642), Russi
sche kosmonaut Yuri Gagarin 
(1934-1968), Duits-Ameri-
kaanse raketdeskundige Wer
ner von Braun (1912-1977), 
Amerikaanse astronaut 
Neil Armstrong (1930); 
Amerikaanse luchtvaartpio
niers Wilbur (1867-1912) en 
Orville (1871-1948) Wright, 
Franse uitvinder luchtballon 
Joseph iVlichel Montgolfier 
(1740-1810), Duitse lucht-
schipbouwer Ferdinand Graf 
von Zeppehn (1838-1917), 
Britse luchtvaartpionier 
George Cayley (1773-1857); 
vier verschillende luchtsche
pen; vier ruimtestations; 
Von Zeppelin; Amerikaanse 
raketdeskundige Robert 
Hutchings Goddard (1882-
1945); Oekraiens-Ameri-
kaanse luchtvaartpionier 

Igor SikorsI<y, Russische 
ruimtevaarthonden Strelka 
en Belka. 

25-9-'o6. Vervoersmiddelen. 
Acht velletjes met elk 350, 
500, 500, 500 F.; acht blok
ken van 3.000 F. Verschil
lende transportmiddelen: 
treinen, vliegtuigen, auto's, 
motoren. 

27-ii-'o6. Vlinders. 
Velletje met 350, 500, 500, 
500 F.; blok 3.000 F. Resp. 
Kallima limborgi, Morpho 
patroclus, Ornithoptera 
paradisea, Papilio laglaizei; 
Paplilio blumei. 
27-ii-'o6. Padvindersbewe
ging, 100 jaar. 
Vier velletjes met elk viermaal 
500 F.; drie blokken van 
3.000 F. Verschillende afbeel
dingen van padvinders met 
roofvogels, mineralen, bloe
men, muziekinstrumenten. 
27-ii-'o6. Robben. 
Velletje met viermaal 500 Fr.; 
blok 3.000 F. Resp. Hydrurga 
leptonyx, Mirounga leonina, 
Leptonychotes weddelli; 
Lobodon carcinophagus. 

27-ii-'o6. 250ste geboor
tedag Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791). 
Velletje met viermaal 500 Fr.; 
blok 3.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van Oosten
rijkse componist. 
27-ii-'o6. Mahatma Gandhi 
(1869-1962). 
Velletje met viermaal 500 Fr.; 
blok 3.000 F. Verschil
lende afbeeldingen van leider 
Indiase onafhankelijkheids
beweging. 
27-ii-'o6. Marilyn Monroe 
(1926-1962). 
Velleqe met viermaal 500 Fr.; 
blok 3.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van Amerikaan
se filmactrice. 

GUYANA 
2g-9-'09. Padvinderij in Cari-
bisch gebied, 100 jaar. 
S 55, 55, 80, 80,160,160. 
Resp. boogschieten, mar
cherende padvinders met 
wimpel, meisjespadvinder 
geeft eten aan man op bank, 
opzetten van raamwerk, 
woord 'Jamboree', padvin
dersemblemen. 

g-io-'og. Michael Jackson 
(1958-2009). 
Twee velletje met elk viermaal 
$ 180. Verschillende afbeel
dingen van Amerikaanse 
zanger. 
g-io-'og. Finale Amerikaans 
basketbal. 
Velletje met negenmaal $ 90; 
velletje met negenmaal $ 90. 
Resp. spelers van Orlando 
Magic: Rafer Alston (1976), 
Marcin Gortat (1984), Ras-
hard Lewis (197g), Courtney 
Lee (1985), Dwight Howard 
(1985), Jameer Nelson 
(1982), Michael Pietrus 
(1982), J.J. Redick (1984), 
HedoTorkoglu (1979); spe
lers van Los Angeles Lakers: 
Trevor Ariza (1985), Shannon 
Brown (1985), Jordan Farmar 
(1986), Andrew Bynum 
(1987), Kobe Bryant (1978), 
Derek Fisher {1974), Pau 
Gasöl (1980), Lamar Odom 
(1979), Luke Walton (1980). 

HONGKONG 
6-2-'io. Chinees Nieuw
jaar*'^, jaar van de tijger. 
$ 1.40, 2.40, 3.-, 5.-; velletje 
met tweemaal $ 50.-. Resp. 
vier verschillende afbeeldin
gen van tijger; os, tijger. 
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INDIA 
i2-i2-'09. Henry Louis Vivian 
Derozio (1809-1831). 
5.- R. Portret leraar en dichter. 
i7-i2-'09. Lal Pratap Singh 
(1540-1597). 
5.-R. Portret vorst van Me-
war (koninkrijk Udaipur). 
i9-i2-'og. Behoud poolgebie-
den en gletsjers***. 
Ook velletje met de twee 
zegels met op rand landkaart 
van Zuidpool. 
5.-, 5.- R. Pinguïns, ijsbeer. 

27-i2-'og. Wiskundig ge
nootschap. 
5.- R. Driehoek van mense
lijke figuren. 
27-i2-'og. Venkataramana 
Bhagavathar (1781-1874). 
5.- R. Componist met sitar. 
29-i2-'o9. Maharadja Suraj-
mal (1707-1763). 
5.- R. i?ortret vorst van Bha-
ratpur m deelstaat Rajastan. 
5-i-'io. 20ste Common-
wealth-conferentie van 
parlementsvoorzitters. 
5.- R. Conferentiegebouw in 
New Delhi. 

i6-i-'io. Centrale Bank, 75 
jaar. 
5.- R. Gebouw, munten en 
deel bankbiljet met portret 
politicus Mahatma Gandhi 
(i86g-i948). 

INDONESIË 
i8-i2-'og. Gezamenlijke uit
gifte met Iran, godsdienstige 
gebouwen. 
1.500, 3.000 Rp. Resp. 
Mesjed AI Markaz-moskee 
in Makassar, mausoleum 
van Sultan Mohammad 
Khodabandeh (1280-1316) in 
Soltaniyeh. Ook velletje met 
samenhangende zegels). 

JAMAICA 
2o-ii-'og. Kerst. 
$ 20, 30, 50. Resp. donkere 
engel en kinderen, gezicht, 
moeder en kind. 

JAPAN 
i8-g-'og. Dierenliefde. 
Tienmaal 55 yen (samenhan
gend). Verschillende honden 
en katten. 

22-i-'ic. Animatieserie 
'Keroro'. 
Velletje met tienmaal 80 yen 
(samenhangend in paren). 
Figuren uit serie resp. Keroro 
Genso, Hyuuga Huyuki, 
Natsumi Hiinata, Giroro, 
Nitohei, Momoka Nishizawa, 
Sabourad, Kururu, Pedro 
Pablo, Azumaya Koyuki. 

JORDANIË 
20og. Vogels, overdrukken 
op zegels uit 1970. 
80 pt. op 120 fils, 80 pt. op 
180 fils, 80 pt. op 200 fils. 
Resp. Oenante leucopyga, 
Lanius nubicus, Cinnyris 
oseus. 

KAAPVERDIË 
2009. Fauna en flora m be
schermde natuurgebieden. 
5.-, 10.-, 20.-, 30.-, 40.-, 
60.- e.; velletje met 50.-, 
100.- e. Resp. Chicaiaia De-
ladandii (skink), Tornabenea 
annua (plant), Tarentola 
Darwini (gekko), Satureja 
farbesii (plant), Campylan-
tus glaber glaber (plant), 
Chioninia Vaillanti (skink); 
tweemaal landschap met 
op rand berglandschap met 
aap, roofvogel, hagedis en 
planten. 

KAZACHSTAN 
g-i2-'og. lOOSte geboortedag 
Iskander Tynyshpayev. 
25 t. Portret acteur en came
raman met filmcamera. 

30-i2-'o9. looste geboorte
dag Toleu Basenov. 
25 t. Portret architect. 
30-i2-'og. 175ste geboorte
dag Birzhan Sal Kozhagululy. 
25 t. Portret dichter. 
30-i2-'og. Aanleg gasleiding 
in Centraal-Azie. 
25 t. Onafhankelijkheidsmo-
nument met deel landkaart 
en route gasleiding. 

KENIA 
i5-i2-'o6. Toerisme. 
Twaalfmaal 25 Sh. (sa
menhangend in postze
gelboekje). Hippotragus 
equinus (Roanantiloop), 
Ploceus spekei (Speke's 
wevervogel), Cercopithecus 
aethiops (groene meerkat), 
Turkana-hut, atleten, golfter
rein, Abadares-waterval, 
heteluchtballon, vechtende 
runderen. Pan troglodytes 
(chimpansee), Masaivrouw, 
steenformatie 'Kit Mikaye'. 

KOREA NOORD 
i-i-'io. Nieuwjaar. 
10 w. Gebouwen en monu
ment van arbeiderspartij. 
30-i-'io. Dieren. 
35, 60, 80, iio w. Resp. pan
dabeer (Ailuropoda melano-
leuca), mandarijneend (Ais 
galericulata), witgestreepte 
dolfijn (Lagenorhynchus 
obliquidens), panter (Pan-
thera pardus). Ook velletje 
met de vier zegels. 



i-2-'io. Olympische Winter
spelen Vancouver 2010. 
10, 40, 50, 70 w. (ruitvormig 
samenhangend). Resp. 
ijshockeyer, kunstrijdster, 
schaatser, skier. Alle zegels 
met Noord-Koreaanse vlag 
en beeldmerk Spelen. 

LIBERIA 
26-i2-'o7. Kerst. 
$ 30, 40, 45, 50. Resp. Maria 
met Kind, familie, vlucht 
naar Egypte, Drie Koningen. 
i2-6-'o8. 50 jaar ruimtevaart 
en satellietonderzoek. 
Velletje met $ 40, 40, 40, 40, 
40, 40; velletje met $ 60, 60, 
60, 60; blok $ 150, $ 150, 
$ 150, Resp. Chandra X-ray 
observatorium met kosmi
sche nevel, binnenaanzicht 
observatorium, observatori
um en sterren, ruimtestation 
ISS met donkere horizon, 
ISS met heldere horizon, ISS 
boven wolken, ruimtesonde 
Voyager I met hemelli
chamen, start Voyager I, 
plaquette Voyager I, Voyager I 
met Titan en Saturnus; Chan
dra X-ray observatorium; 
ruimtestation ISS; Voyager I. 

i2-6-'o8. 30ste sterfdag Elvis 
Presley (1935-1977). 
Velletje met viermaal $ 70. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zanger en 
acteur. 
i2-6-'o8. Staatsbezoek Ame
rikaanse president Bush. 
Velletje met tweemaal $ 125. 
VS-president George W. Bush 
(1946), Liberiaanse president 
Ellen lohnson-Sirleaf (1938). 
Op rand Amerikaanse vlag. 

MACAU 
ig-i2-'o9. Wetenschapscen
trum in Macau. 
1.50, 2.50, 3.50, 4.-; blok 
10.- ptcs. Verschillende 
afbeeldingen van het onlangs 
geopende centrum. 

2-i-'io. Chinees Nieuw
jaar**, jaar van de tijger. 
Viermaal 1.50, 5.- ptcs.; 
blok 10.- ptcs. Verschillende 
afbeeldingen van tijger. 
i-3-'io. I Ching, Pa Kua VIL 
Velletje met achtmaal 
2.- ptcs. (zeshoekig formaat); 
blok 10.- ptcs. Verschillende 
afbeeldingen van 'Pa Kua' 
met hexagrammen uit 'Boek 

der Veranderingen', een 
orakel- of wijsheidsboek. 
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MADAGASCAR 
2008. Frankeerzegel met 
opdruk. 
300 Ar. op 400 F. Koningin 
Ranavalona II, zegel uitgege
ven in 2004 Yvert 1855. 

MALEISIË. 
i8-i-'io. Maleisische valuta. 
50, 50, 50 sen; blok 5.- RM. 
Munten van resp. 10, 20, 50 
sen; oliepalm met op rand 
bankbiljet van 50.- RM. 

MAROKKO 
28-i2-'og. Vissen. 
7.80, 7.80 Dh. Resp. Sarda 
sarda, Oblada melanura. 

3i-i2-'o9. Kindercreativiteit. 
Viermaal 3.25 Dh. (samen
hangend). Kindertekeningen 
met resp. paarden, boom 
en zon, bomen, huis. 

i4-i-'io. Flora. 
7.80, 7.80 Dh. (geurende 
zegels). Rosa damascena, 
citrusbloesem. 

JMARSHALLEILANDEN 
5-i-'io. Dierenriem. 
Velletje met twaalfmaal 
$ 0.44. Tekens van dieren
riem: waterman, vissen, ram, 
stier, tweelingen, kreeft, 
leeuw, maagd, weegschaal, 
schorpioen, boogschutter, 
steenbok. 
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MEXICO 
ö-ii-'og. Natuurgebieden. 
$ 5.50,10.50,10.50,13.-, 
14.50 (samenhangend). 
Resp. El Carmen (Mexico), 
Nahanni (Canada), Zion 
(Verenigde Staten), Kamchat
ka (Rusland), Baviaanskloof 
(Zuid-Afrika). 
i2-ii-'o9. Dag van de post
bode. 
Tweemaal $ 6.50 (samenhan
gend). Postbesteller op resp. 
fiets, motor. 

20-ii-'og. Mexicaanse revo
lutie, too jaar geleden. 
Achtmaal $ 6.50; blok 
$ 10.50; blok $ 10.50. Resp. 
revolutionaire, driemaal 
revolutionairen op paarden, 
kanonnen, trein, schietende 
vrouwen, paarden; schilderij 
van revolutionairen met ge
weren; politicus Venustiano 
Carranza (1859-1920). 

Jä^jrg»., 

Arm 
23-ii-'o9. Verkeersveiligheid. 
$ 6.50. Auto, verkeersbor
den, stoplicht en zebrapad. 

27-ii-'o9. Tiende sterfdag 
Jaime Sabines (1926-1999). 
$ 6.50. Portret dichter met 
tekst en handtekening. 
30-ii-'o9. Fiscale controle
dienst, 50 jaar. 
$ 6.50 Gebouw, hand met 
document. 
i-i2-'og. Kerst. 
$ 6.50, 6.50, 6.50, 6.50. 
Kerstman, Melchior, Baltha
zar, Gaspar. 
i5-i2-'og. Programma 
'Ontwikkeling menselijke 
mogelijkheden'. 
$ 6.50. Moeder met kinde
ren, schoolbord, stethoscoop 
en voeding (o.a. fruit, vis 
melk). 
i6-i2-'o9. Energiebesparing 
in huishoudens. 
Driemaal $ 6.50 (samen
hangend) Verschillende 
kindertekeningen. 
i8-i2-'o9. Plattelandsontwik
keling. 
Boeren op land en gebouwen 
in de stad. 
2i-i2-'o9.150ste geboor
tedag Venustiano Carranza 
(1859-1920). 
$ 6.50. Portret revolutionair 
leider en oud-president. 
8-i-'io. Luchtvaart in Mexico, 
100 jaar. 
$ 7. Voisin-dubbeldekker 
en portret piloot Alberto 
Braniff. 

ig-i-'io. ISSSTE*, 50 jaar. 
$ 7.-. Medisch personeel, ge
bouw, arbeiders en embleem 
organisatie. 

MICRONESIË 
6-5-'o8. Royal Air Force, 90 
jaar. 
Velletje met viermaal 90 c. 
Vliegtuigen resp. Tornado, 
Harrier, Typhoon, Hawk. 

lo-ó-'og. Elvis Presley (1935-
1977)-
Blok $ 2.50; blok $ 2.50; blok 
$ 2.50; blok $ 2.50. Verschil
lende afbeeldingen van 
Presley uit film 'Change of 
Habit' resp. met gitaar; met 
stethoscoop; zingend met 
gitaar; op filmposter. 
20-7-'o9. Eerste man op 
maan 40 jaar geleden. 
Velletje met zesmaal 75 c ; 
velletje met viermaal 98 c. 
Resp. Saturn 5-raket met 
Apollo II, Amerikaanse vlag, 
astronaut Neil Armstrong 
(1930), borstbeeld van Arm
strong, commandomodule 
Apollo II, astronaut Buzz 
Aldrin op maan; maan- en 
commandomodules, Arm
strong, commandomodule 
en ruimtecapsule, op de 
maan achtergelaten silico-
nenplaat. 
24-9-'o9. Koraalrif 
27. 55. §3 c, $ 1.14; velletje 
met viermaal 98 c ; velletje 
met tweemaal 98 c.(samen-
hangend). Resp. Simularia 
dura, Scleronephthya sp. 
Discosoma sp. Oxyporta 
lacerta; Lobophytum sp., 
Nara nematifera, Leuconia 
palaoensis, Dendronephthya 
sp.; Sarcophyton sp. Echino-
pora lamellosa. 

i6-io-'og. 20oste geboor
tedag Abraham Lincoln 
(1809-1865). 
Velletje met viermaal 44 c ; 
velleqe met viermaal 98 c. 
Verschillende foto's van oud-
president Verenigde Staten. 

MOZAMBIQUE 
io-i2-'o7. Mineralen. 
Velletje met driemaal 8 en 
driemaal 33 MTn., velletje 
met zesmaal 20 Mtn.; blok 
132 MTn.; blok 132 MTn. 
Resp. fluoriet en kwarts. 

toermalijn en kwarts, 
stauroliet, fluoriet, benitoiet 
en neptuniet, celestien; car-
roUiet, ettringiet, cerussiet, 
malachiet, carrollieten 
calciet, dioptaas; vanadiniet 
en poldervaarriet; bariet en 
malachiet. Alle zegels met 
landkaart Afrika en vind
plaatsen van diamant. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
28-i2-'og. Vruchten. 
20, 45,125,145,160, 210, 
295, i.ooo c. Resp. sapodilla, 
ananas, mamey sapote, avo
cado, mangistan, ramboetan, 
pomelo, watermeloen. 

V^trtwlK \»iait« VnlrrtHdu Vuilt* 

NICARAGUA 
3Q-7-'o9. President van het 
volk. 
60.- Cd. Scène uit revolutie 
van 1979. 
30-7-'o9. Sandino's revolutie 
30 jaar geleden. 
4.-, 5.- Cd. Resp. Generaal 
Sandino met hoed, viering op 
19 juli 197g met legervoertuig 
en mensen. 
30-7-'09. Instituut voor 
sociale verzekeringen. 
4.-, 14.-, 16.- 25.- Cd. Resp. 
verpleegster met moeder 
en kind, handen, twee 
vrouwen, dokter. Alle zegels 
met landkaart en beeldmerk 
organisatie. 

NIEUW-ZEELAND 
io-2-'io. Persoonlijke zegels. 
Velletje met $ 1.80, 2.30, 
2.30, 2.30 (met aanhangsel 
voor persoonlijke bood
schap). Resp. Maori-kunst 
(Heitiki), twee glazen met 
wijn, ringen, bloem. 

SMn^ M» : ^imtA 3 
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NORFOLKEILAND 
2-ii-'o9. Kerst. 
0.15, 0.50 c, $ 1.45, 2.10. 
Glas-in-Ioodramen uit 
kapel van heilige Barnabas 
resp. evangelist Mattheüs, 
roosvormig raam met bloem
motieven, 'Eer aan Christus', 
vijf martelaren. 

OEZBEKISTAN 
i-i2-'o9. Frankeerzegels, 
architectuur. 
450, 600 (S). Resp. opera- en 
ballettheater, theater. 
28-i2-'og. Circus. 
450, 600,1.200 (S). Verschil
lende afbeeldingen van 



vrouwen op paarden. 
28-i2-'09. Handgemaakte 
tapijten van Syuzana. 
450, 600, i.ooo, 1.200. 
Tapijten uit resp. Samarkand 
(19e eeuw), Bukhara (ige 
eeuw), Tashkent (20e eeuw), 
Andijan (20e eeuw). 

PALAU 
5-io-'o9. Onderscheiding 
voor duikoord Pacific Palau. 
Velletje met zesmaal 26 c. 
Parasols en stoelen op 
het strand, schemering, 
nachtscène, strandhokjes, 
zwembad, zonsopgang en 
palmboom. Op rand, bos, 
strand en zeilboot. 

230 
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ig-io-'og. Dolfijnen. 
28, 44, 98 c , $ 1.05; vel
letje met zesmaal 75 c. 
Resp. Stenella longirostris, 
Lagenorhynchus cruciger, 
Sotalia guianensis. Grampus 
griseus; Cephalorhynchus 
heavisidii, Cephalorhynchus 
eutropia Gray, Lagenorhy
nchus obscurus, Cephalor
hynchus commersonii, La-
genodelphis hosei, Stenella 
coeruleoalba. 
ij-io-'og. Katten. 
Velletje met zesmaal 75 c ; 
velletje met viermaal 94 c ; 
velletje met $ 2.-, velletje met 
$ 2.-. Verschillende rassen 
resp. Devon rex, ocikat, 
Aziatische kat, burmilla, 
Egyptische kat, Himalaya kat; 
tweemaal Turkse kat; tiffany, 
Birmaan; gouden Perzische 
kat; tabby. 
ij-io-'og. Frankeerzegels, 
vissen. 
I, 2, 4, 5, 26, 44, c. $ I.-, 2.-, 
3.-, 4.-, 5.-, 10.-. Resp. Ca-
ranx ignobilis, Amphiprion 
perideraion, Carcharinus 
amblyrhynchos, Monocir-
rhus polyacantyhus, Caesio 
caerulaurea, Nemateleotris 
hefirichi, iVlyripristis berndti, 
Pseudoanthias dispar, Aeto-
batus narinari, Alectis cilia-
ris, Cephalopholis poUeni, 
Hemitaurichtys polyepis, 
Oxycirrhites typus. 
i3-io'o9. Elvis Presley (1935-
1977) in film 'Speedway'. 
Viermaal blok $ 2.50 met elk 
zegel van $ 2.50. Verschillen
de aftïeeldingen van zanger 
in film uit 1968. 

i3-io-'og. Michael Jackson 
(1958-2009). 
Velletje met tweemaal 28, 
tweemaal 75 c ; velletje met 
viermaal 44 c. Verschillende 
aflieeldingen van zanger, 
entertainer. 
i3-io-'o9. Bezoek paus Bene-
dictus XVI aan Israël. 
Velletje met driemaal 98 c. 
Verschillende afljeeldingen 
van paus bij Yad Vashem-
Holocaustmonument. 

PAPUA-NIEUW-GUINEA 
i3-i-'io. Kunst van Jakupa 
Ako (1942). 
I.-, 3.-, 4.65, 6.30 K.; velletje 
met I.-, 3.-, 4.65, 6.30 K.; 
blok 10.- K. Resp. 'Fishman', 
'Story Board', 'HuntingTrip', 
'Warrior'; 'Bird Art', 'Bird Ea
ting', Bird Nest', 'Marsupial'; 
'Spirit Mask'. 

PARAGUAY 
iS-io-'og. Schoenstatt-bewe-
ging, 50jaar. 
3.000 Gs. Rev. Joseph 
Kentenich, Madonna en Kind 
met vlag. 
i-i2-'o9. Kerst. 
800, 5.000 Gs. Resp. Ma
donnabeeld en kathedraal, 
Madonnabeeld en kinderen. 
3-i2-'o9. looste sterfdag José 
Segundo Decoud (1848-
1909). 
7.000 Gs. Portret journalist 
en politicus. 

PARAGUAY 

PERU 
i2-ii-'og. Luciano Pavarotti 
(1935-2007). 
10.50 S. Portret Italiaanse 
operazanger in operahuis. 

22-ii-'og. Milieubescher
ming, kindertekeningen. 
Tweemaal 2.- S. Papegaai 
met orchidee en rivier, moe
der en dochter met kolibrie 
op bloem en hert en bergen. 
30-n-'o9. Kerst. 
Tweemaal 2.20 S. 'Virgen de 
Chapi' (beschermheilige van 
de stad Arequipa) in Peruvi
aanse klederdracht met hoed, 
kerstboom met ster en klok. 

POLYNESIË 
20-i-'io. Postkantoor in 
Papeete, 150 jaar. 
70 F. Historisch aanzicht 
kantoor met medewerkers. 

SALOMONSEILANDEN 
2o-8-'o8. Australische vre-
des- en hulporganisatie 5 jaar 
op eilanden. 
$ 1.90, 2.15, 2.40, 2.65. Resp. 
politieagenten, vrouwen, 
kinderen, politieagent met 
kind. 

SAO TOMÉ E PRINCIPE 
5-ii-'07. Wereldkampioen

schappen adetiek. 
Velletje met zesmaal 
7.000 Db.; blok40.000 Db. 
Resp. hoogspringen, horde
loop, verspringen, speerwer-
pen, polsstokhoogspringen, 
sprint; medaillewinnaars. 
5-ii-'07. Spoorverbinding 
Peking-Lhasa. 
Velletje met 7.000, 9.000, 
10.000,14.000 Db. Viermaal 
trein in verschillende land
schappen. 
5-ii-'07. Mineralen. 
Velletje met 7.000, 9.000, 
10.000,14.000 Db.; blok 
40.000 Db. Resp. gips, rho-
doniet, cerussiet, malachiet; 
fluoriet op bariet. 
5-ii-'o7. Prado-museum in 
Madrid. 
Vijf velletjes met elk 7.000, 
9.000,10.000,14.000 Db.; 
vijf blokken van 40.000 Db. 
Schilderijen van Spaanse 
schilders resp. El Greco 
(1541-1614); Diego Velazques 
(1599-1660); Francisco de 
Goya y Lucientes (1746-
1828); Joaquin SoroIIa y 
Bastida (1863-1923); Pablo 
Picasso (1881-1973); op de 
blokken werken van voor
noemde schilders. 

5-ii-'o7. Schaken. 
Velletje met 7.000, 9.000, 
10.000,14.000 Db.; blok 
40.000 Db. Schaakstukken 
resp. paard, dame en pion, 
toren, dame; zwarte koning 
en witte dame. 
5-ii-'o7. Vuurtorens en 
bakens. 
Velletje met 7.000, g.ooo, 
10.000,14.000 Db.; blok 
40.000 Db. Vuurtorens 
resp. Alexandrië, bij zuilen 
van Hercules, Yokohama, 
Cordovès; vrijheidsbeeld bij 
New York. 
5-ii-'o7. Cruiseschepen. 
Velletje met 7.000, 9.000, 
10.000,14.000 Db.; blok 
40.000 Db. Resp. 'Queen 
Mary', 'Freedom of the Seas', 
Crystal Simphony', 'Star 
Princess'; 'Titanic'. 
5-ii-'o7. Fotograaf Anton 
Corbijn (1955). 
Velletje met 7.000, 9.000, 
10.000,14.000 Db.; blok 
40.000 Db. Verschillende 
foto's van Nederlandse fo
tograaf resp. Amerikaanse 
trompettist Miles Davis 
(1926-1991), Amerikaanse 
filmacteur Clint Eastwood 
(1930), Britse muziekgroep 
Depêche Mode, Ierse zanger 
Bono (i960); Britse zanger 
DaveGahan (1962). 
5-ii-'07. Vissen en zeeon-
derzoek. 
Velletje met 7.000, 9.000, 
10.000,14.000 Db.; blok 
40.000 Db. (Resp. Stenella 
clymene (langsnuitdolfijn), 
Natator depressus (platrug-
zeeschildpad), portret on
derzoeker Jacques Cousteau 
(1910-1977 ) met resp. mini 
onderzeeboot, poolonder-
zoeksstation; schip met 
Flettner-rotoren. 
5-ii-'07. Herdenking Colin 

McRae (1968-2007). 
Velletje met 7.000, 9.000, 
10.000,14.000 Db.; blok 
40.000 Db. Portret Britse 
rallyrijder die in september 
2007 een helikopterongeluk 
niet overleefde. 
5-ii-'o7. Herdenking Luci
ano Pavarotti (1935-2007). 
Blok 40.000 Db. Op 6 
september 2007 overleden 
Italiaanse tenor met resp. 
prinses Diana (1961-1997), 
Britse zanggroep 'Spice 
Girls', Spaanse tenoren Pla-
cido Domingo (1941) en José 
Carreras (1946), Ierse zanger 
Bono (i960); in operahuis. 

5-ii-'07. Schilderijen van 
Antoine Wiertz (1806-1865). 
Velletje met vijfmaal 
9.000 Db; blok 40.000 Db. 
Schilderijen van Belgische 
schilder resp. 'De Romanle
zeres', 'De jonge Heks', De 
mooie Rosina', 'Overwel
diging van een Belgische', 
'Esmeralda'; 'Christus in 
Graf'. 

SAUDI ARABIË 
i8-ii-'og. Nationale dag. 
2 R. Mensen en vlaggen. 
i8-ii-'og. Bedevaart naar 
Mekka. 
2 R. Nieuwe 'Stone Bridge' 
en pelgrims. 

8-i-'io. OPEC*, 50 jaar. 
2 R. Boorplatform met sleep
boot en jubileumbeeldmerk. 

SIERRA LEONE 
20-io-'o5. Internationaal jaar 
van microkredieten. 
Velletje met viermaal 
2.500 Le. Portret Prinses 
Maxima (ig7i) met resp. 
stoffenhandelaar, handwer
ker, vishandelaar, boerin en 
koe. 
24-i-'o6. Kindertekeningen. 
Velletje met viermaal 
2.000 Le.; velletje met vier
maal 2.000 Le.; velletje met 
viermaal 2.000 Le. Resp. gele 
bloemen, klaprozen, oranje 
bloemen, lelies; groene 
gekko, kikker, gespikkelde 
reptiel, oranjekleurige hage
dis; aap, olifant, giraf, vogel 
in kooi. 

2g-5-'o6. 300ste geboortedag 
Benjamin Franklin (1706-
1790). 
Blok 6.000 Le. Portret Ame
rikaans natuurwetenschap
per, schrijver, politicus en 
uitvinder bliksemafleider met 
zegel-op-zegel: Verenigde 

Staten 3 c. (1902) Yvert 144. 
Op rand bliksem. 
2i-i2-'o6. Elvis Presley 
(1935-1977)-
Velletje met viermaal 
2.000 Le. Verschillende af
beeldingen van Amerikaanse 
zanger en acteur. 
3-i-'07. Chinees Nieuwjaar, 
jaar van het varken. 
2.000 Le. Varken met Chi
nese lettertekens. 
i5-2-'o7.100 jaar padvinders
beweging, 21ste Jamboree in 
Groot-Brittannié. 
3.000 Le.; blok met 6.000 Le. 
Resp. vredesduif en tekst; 
vredesduif met tafel en pad
vinders tekens. 

8-i-'o8. Geschiedenis van de 
Olympische Spelen. 
Velletje met viermaal 
1.500 Le. Winnaars in Mel
bourne (1956): Australische 
zwemmer Murray Rose 
(1939), medaille, Russische 
hardloper Vladimir Kuts 
(1927-1975), Hongaarse bok
ser Laszló Papp (1926-2003). 

SINGAPORE 
26-i-'io. Jubilea. 
50, 50 c , $ I.-, I.-. Resp. 
'Housing en Development 
Board' 50 jaar: huizen, 
'People's Association' 50 
jaar: groep mensen, douane 
100 jaar: functionarissen, 
padvindersbeweging in Sin
gapore 100 jaar: padvinders. 
Alle zegels met beeldmerk 
van de betreffende organi
satie. 

SURINAME 
30-i2-'og. Maskers. 
Velletje met SR$ 0.50, i.-, 
2.-, 3.-, 8.-, 15.-. Resp. Wadal 
werdi, Bambang painem, 
Demang mones, Raden 
guning sari, Joyo rengangon, 
Demang Tirtuyodo. 

SURINAME SURINAME 

20-i-'io. Schelpen. 
SR$ i.-, 1.50, 2.-, 2.50, 3.-, 
4.-, 5.-, 6.-, 7.-, 8.-. Resp. 
Cardita megastropha, 
Frangum unedo, Galeodea 
echinophora, Architecto-
nica maxima, Opeatostoma 
pseudododon, Haliotis que-
ketti, Cymatium hepaticum, 
Clanculus pharaonius, Harpa 
harpa, Hydatina nobilis. 

SURINAME SURINAME SURINAME 
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SYRIË 
27-g-'og. Vogels. 
Vijfmaal £ 20 (samenhan
gend). Toxostoma rufum, 
Phoenicurus phoenicurus, 
Motacillidae flava, Melipha-
gidae sp., Serinus syriacus. 

Okt. 2009. Wereldtoeris-
medag. 
Driemaal £ 25 (samenhan
gend). Toeristische plaatsen 
in Bosra: Bab-al Hawa (Poort 
van de hemel), amfitheater, 
moskee. 
g-io-'og. Wereldpostdag. 
£ 50. Duif met envelop en 
beeldmerk UPU*. 

TAIWAN 
24-2-'io. Landschappen, 
Pengu-eilanden. 
NT$ 5.-, 5.-, 10.-, 10.-. Resp. 
erosiekust, basaltrotsen, 
visfliik 'Heart Stone Weir', 
rotsformatie 'Whale Arch'. 

THAILAND 
i-i-'io. Chinees Nieuwjaar**, 
jaar van de tijger. 
3.- B. Tijger. 
5-i-'io. Volks- en huizentel-
ling. 
3.- B. Mensfiguren en 
huizen. 
ij-i-'io. Nationale kinderdag 
2010. 
Viermaal 3.- B. Verschillende 
afbeeldingen uit kinderver
haal 'Sang Tong' met hoofd
persoon Phra Sang. 
2i-i-'io. lOOSte geboortedag 
Euah Suntornsanan (1910-
1981). 
3.- B. Thaise componist en 
musicus met viool. 

TOGO 
2i-i2-'o6. 400ste geboorte
dag Rembrandt (1606-1669). 
50,100,150, 275, 325, 
350 E; blok 1.250 E Schil
derijen resp. 'Drie Oosterse 
Personen', 'De Pannekoe-
kenbakkerin'. De Goudsmid, 
'De Golfspeler', 'De Pers', 
'Jacob en Rachel luister naar 
de dromen van Josef'; 'De 
samenzwering van Claudius 
Civilis'. 

2i-i2-'o6. Elvis Presley 
(1935-1977). 
Velletje met achtmaal 550 E 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zanger en 
acteur. 
28-i2-'o6. Vlinders. 
Velletje met viermaal 450 F.; 
blok 1.500 F. Resp. Papilio 
nobihs, Colotis celimene, 
Salamis anacardii, Eronia 
cleodora; Colotis regina. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
27-ii-'o9. Bijeenkomst 
staatshoofden Common
wealth. 
$1.-, 2.50, 3.75,4.50, 5.25; 
blok $ 15.-. Resp. gebouwen 
van financieel centrum van 
Port of Spain, drums van 
steelband, strandgezicht met 
palmbomen, Britse vorstin 
Elizabeth II met enkele 
staatshoofden, Eudocimus 
ibis (rode ibis); beeldmerk 
conferentie met landkaart 
Trinidad. Alle zegels met 
beeldmerk en landkaart. 

TRINIDAD & TOBAGO 

Partnering for 3 
^;iM More Equitable and 

Sustainable Future 

TUNESIË 
io-i2-'og. Universele verkla
ring Rechten van de Mens, 
60 jaar. 
1.350 m. Zeilboot met vlag 
in vorm van zeil en twee 
gestileerde mensen. 
zö-ii-'og. Tunesische 
gerechten. 
Velletje met 250, 700, i.ooo, 
i.ioo m. Resp. tajine met 
vlees, salade 'Mechouia', 
gegrilde vis, couscous met 
vlees. 
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TUVALU 
i2-io-'o6. Frankeerzegels, 
koralen. 
10, 25, 30, 40, 50, 60, 65, 
80, 90 c , $ I.-, 2.-, 5.-. resp. 
Montipora aequituberculata, 
Montipora verrucosa, Monti
pora capricornus, Acro-
pora caroliniana, Acropora 
aculeus, Acropora antho-
cercis, Acropora granulosa, 
Acropora rosaria, Acropora 
cerealis, Acropora yongei, 
Acropora echinata, Acropora 
myriophyhalma. 

i-5-'07. Huwelijk koningin 
Elizabeth II (1926) en prins 

Philip (1921), 60 jaar geleden. 
Velletje met tweemaal $ i.-. 
Echtpaar resp. tijdens huwe
lijk in 1947, tijdens jubileum 
in 2007. 
i4-7-'og. 'The three Stoo-
gies'. 
Velletje met viermaal $ 1.30. 
Scènes uit korte films met 
Larry Fine, Moe Howard en 
Curly Howard in verschil
lende rollen. 
20-7-'09. Internationaal 
jaar van de astronomie, 
eerste mens op maan 40 jaar 
geleden. 
Velletje met zesmaal $ i.-; 
velletje met viermaal $ 1.30. 
Op maan achtergelaten 
gouden olijftak, commando
module van Apollo 11, Saturn 
V-raket, astronaut Neil Arm
strong (1930), eremedaille 
voor ruimtevaart, maan-
module; foto van astronaut 
Buzz Aldrin op maan, Saturn 
V-raket met ApoUo 11, com
mandomodule, bemanning. 
25-8-'og. Prins Harry van 
Wales. 
Velletje met viermaal $ 1.50. 
Verschillende afbeeldingen 
van prins tijdens bezoek aan 
New York resp. in gesprek 
met student, kranslegging 
op 'Ground Zero', prins 
op polopaard, handen
schuddend met veteraan in 
medisch centrum. 

VENEZUELA 
i4-io-'og. 200 jaar onafhan
kelijkheid. 
Vel met driemaal 0.30, 
driemaal 0.50, tweemaal i.-, 
tweemaal 2.-, 3.50, 9.50 Bs. 
Resp. negenmaal verschil
lende teksten, tweemaal 
handtekeningen, portret 
Simon Bolivar met tekst. 
i6-io-'og. Gezamenlijke uit
gave met Frankrijk, Francisco 
Miranda (1750-1816). 
1.50 Bs. Landkaart Venezuela 
met Parijse Are de Triomphe 
en portretten van Venezo
laanse militair en revoluti-

VERENIGDE STATEN 
i4-i-'io. Chinees Nieuw
jaar**, jaar van de tijger. 
44 c. Narcissen en tijger
motief 

3-2-'io. Frankeerzegel (her
druk 2010) 
Forever (44 c) Vrijheidsklok. 
3-2-'io. Bruggen. 
$ 4.90,18.30. Resp. Mackin-
ac-brug (verbinding tussen 
St. Agnace en Mackinan City 
in Michigan) met schip en 
meeuw, Bixby Creek-brug (in 
Al bij Carmel in Californië) 
met pelikaan (Pelicanus oc-
cidentalis) en meeuwen. 

4-2-'io. Onderscheiden 
zeelieden. 
Viermaal $ 0.44. William S. 
Sims (1858-1936), Arleigh E. 
Burke (1901-1996), John Mc-
Cloy (1876-1945), Doris Mil
ler (1919-1943). Alle zegels 
met insigne van betreffende 
legeronderdeel. 

ii-3-'io. Abstracte kunst. 
Velletje met tienmaal 
$ 0.44. Expressionistische 
schilderijen: 'The Golden 
Wall' van Hans Hoffman 
(1880-1966), 'Orange and 
Yellow' van Mark Rothko 
(1903-1970), 'Elegy to the 
Spanish Republic' van Robert 
Motherwell (1915-1991), 
'Convergence' van Jackson 
Pollock (1912-1956). 'La 
Grande Vallee o' van Joan 
Mitchell (1926-1992), 'The 
Liver is the Cock's Comb' van 
Arshile Gorl<y (1904-1948), 
'Romanesque Facade' van 
Adolph Gottlieb (1903-1974), 
'Asheville' van Willem de 
Kooning (1904-1997), '1948-
C' van Clyfford Still (1904-
1980), 'Achilles' van Barnett 
Newman (1905-1970). 

VIETNAM 
i-i2-'og. Chinees Nieuw
jaar**, jaar van de tijger. 
2.000, 8.500 d. Verschillende 
afbeeldingen van tijger. 

WALLIS EN FUTUNA 
5-ii-'09. Vroeger. 
Tweemaal 190 
F. (samenhangend met tus-
senstrook). Plattelandshuis 
in Kersaint, paraderende 
militairen van Wallis-eiland. 

ZIMBABWE 
i5-i2-'og. Kerst. 
'Z', 'A', 'E', 'R'. Kerken in 
Zimbabwe, resp. Santa 
Barbara's (Kariba Heights), 
Regina Coeli (Nyamaropa), 
Elim (Katarere), Mbumba 
(Matabeleland). Ook velletje 
met de vier zegels. 

ZIMBABWf 

ZUID-AFRJKA 
i8-i-'io. Post overbrugt 
digitale scheiding. 
Velletje met vijfmaal 'Sou
thern Africa Small Letter' 
(driemaal driehoekzegels, 
eenmaal vierkant zegel, 
eenmaal zegel met ongelijke 
zijden). Televisie met ballon
nen en papieren vliegtuig, 
envelop met brief, spelende 
kinderen en envelop, huizen 
met boom en enveloppen, 
brievenbus met digitale 
cijferreeks. 
Op rand beeldmerk PAPU* 
met kaart van Afrika met 
enveloppen. 

zg-i-'io. Gebarentaal voor 
taxi's. 
Tienmaal 'Standard Postage'. 
Verschillende aanduidingen 
in gebarentaal: Emdeni to 
Highgate, Local to the area, 
Johannesburg to Sandton, 
Johannesburg to Phola Park, 
Alexander to Randburg, 
Randburg to Tembisa, Tem-
bisa to Sebenza, Turfontein 
to Malberton, Gauteng naar 
Johannesburg, Germiston 
naar Katlehong. 
ig-2-'io. Vissersleven aan 
Kaapse oostkust. 
Tienmaal 'International 
Small Letter Rate'. Hengelaar 
op strand en bootje, vissen 
en huisjes, portret visser en 
gevangen vissen, vissers en 
visboot met huisje, strand en 
vissershuisjes, vissen met vis
net en bootje, ondergaande 
zon met vissers in bootje 
en huisje, vissers en bootje, 
vissers duwen bootje in zee, 
vissers zitten op rand bootje. 
Ook velletje in visvorm met 
de tien zegels. 

*: Gebruikte afkortingen: 
ISSSTE Instituto de Segu-

ridad y Servicios 
Sociales de los Tra-
bajadores del Estado 
(Instituut van sociale 
verzekeringen en 
diensten voor over-
heidsmedewerkers) 

OPEC Organisation of Oil 
Exporting Countries 

PAPU Pan African Postal 
Union 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

UPU Universele Post Unie 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): i5-2-'io tot2-2-'ii. 
Jaar van de tijger. 

***: Ongeveer 40 landen 
hebben in 2009 postzegels 
uitgegeven met het thema 
'Behoud de poolgebieden en 
gletsjers'. De invulling van 
het thema was vrij maar alle 
zegels dragen het beeldmerk 
met een ijskristal. 



SAMENSTELLING-JEFFREY GROENEVELD, 
PURMEREND - REACTIES EN TIPS: 
JEFFREYGROENEVELDCfflHETNET.NL 

PETER DE GROTE, HEERSER VOL AMBITIE 

Het persoonlijke presti-
geboekje, dat TNT Post 
heeft uitgegeven over de 
Amsterdamse Hermitage, 
valt niet in de categorie 
'toegestaan op tentoon
stellingen'. Het heeft mij 
er niet van weerhouden 
om het aan te schaffen, 
want ik vermoedde, dat 
het thematisch interes
sant zou zijn. Het boekje 
is natuurlijk voor een 
groot deel gewijd aan de 
openings tentoonstel
ling over het Russische 
hofleven. Het bevat 
een aantal persoonlijke 
postzegels met portret
ten van Russische tsaren, 
waaronder de laatste en 
zijn vrouw. Bijzonder blij 
was ik met de afbeelding 
van koning Willem II die, 
zoals u waarschijnlijk wel 
weet, getrouwd was met 

de Russische grootvorstin 
Anna Paulowna. Jammer 
genoeg is zij niet afge
beeld in het boekje, maar 
wel het Tsaar Peterhuisje 
dat haar schoonvader, 
koning Willem I, in 1818 
voor haar had gekocht. Ze 
was er zeer aan gehecht. 
Het huisje is tegen
woordig een museum 
ter herinnering aan het 
verblijf van de Russische 
tsaar Peter in Zaandam en 
ook hij is afgebeeld in het 
prestigeboekje (i). 

Leergierig 
Tsaar Peter was de 
kleinzoon van Michael 
Romanov die in 1613 tot 
tsaar van Rusland was ge
kozen. Op tienjarige leef
tijd werd de kleine Peter 
tot de troon geroepen, die 
hij overigens moest delen 

met zijn broer Ivan. In 
1696 stierf Ivan en vanaf 
dat moment was Peter al
leenheerser over het grote 
Russische rijk (2). Tot 
zijn grote ergernis was 
dat rijk de Middeleeuwen 
nog niet ontstegen en hij 
wilde niets liever dan daar 
verandering in brengen. 
Hij nodigde de beste 
ambachtslieden, inge
nieurs, scheepsbouwers 
en architecten uit Europa 
uit om naar Rusland te 
komen en hij stuurde 
honderden Russen naar 
Europa om daar de beste 
opleidingen te volgen 
en in de praktijk kennis 
op te doen. Zelfwas hij 
ook zeer leergierig en 
daarom reisde hij in 1697 
naar West-Europa. Het 
was op deze reis, dat hij 
ook Nederland aandeed. 

Nederlandse scheepsbou
wers behoorden tot de 
besten van het continent. 
Per schip reisde Peter 
naar Zaandam, waar hij 
als eenvoudige timmer
man in dienst trad bij de 
plaatselijke scheepswerf 
(3). Bij aankomst in Zaan
dam was hij Gerrit Kist 
tegengekomen die voor 
de tsaar in Rusland had 
gewerkt. Peter stond erop 
om bij Kist te logeren, 
hoewel deze maar klein 
behuisd was. Dit kleine 
huisje staat tegenwoor
dig bekend als het Tsaar 
Peterhuisje. 

Kerk 
Peter woonde en werkte 
enige tijd in Zaandam, 
maar reisde ook door het 
land waar hij weten
schappers van naam 

bezocht om met hen van 
gedachten te wisselen. 
Vol met ideeën keerde hij 
weer terug naar Rusland, 
waar hij zijn moderni-
seringsplan voortzette. 
De invloed van de kerk 
was hem een doorn in 
het oog. Toen in 1701 het 
hoofd van de Russische 
kerk stierf besloot Peter 
om hem niet te vervan
gen. Alle eigendommen 
van de kerk werden 
ondergebracht bij een 
ministerie en met het ver
strijken van de jaren werd 
de invloed van de staat 
op de kerk steeds meer 
vergroot. Hierdoor was 
het mogelijk de priesters 
de boodschap uit te laten 
dragen dat de tsaar god
delijke lavaliteiten had en 
zodoende werd hij steeds 
meer vereerd. Hierdoor 
werd het makkelijker 
hervormingen door te 
voeren. 

Onderwijs 
Peter besefte dat het 
opleidingsniveau van de 
Russen verbeterd moest 
worden (4). Allerlei op-
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leidingsinstituten werden 
gesticht om dat te berei
ken. Hiervoor werden 
buitenlandse docenten 
aangetrokken. Zo waren 
er op de in 1701 gestichte 
Wiskunde- en Zeevaart
school voornamelijk 
Engelse leraren werk
zaam (5). Om de beter 
opgeleiden van informatie 
te voorzien verscheen in 
1703 de eerste krant van 
Rusland (6). De tsaar 
zorgde er wel voor dat 
deze informatievoorzie
ning in handen van de 
staat was. Hij vond dat 
Rusland alleen maar de 
Middeleeuwen achter zich 
kon laten als de mensen 
die dat moesten bewerk
stelligen loyaal waren aan 
de overheid. 

Fiasco 
Na zijn buitenlandse rei
zen was tsaar Peter er ook 
van overtuigd geraakt dat 
Rusland moest groeien 
als handelsnatie. We
derom nam de staat het 
voortouw. Overal werden 
bedrijven opgezet, mijnen 
ontgonnen en producten 

aangekocht. De land
bouw werd gestimuleerd, 
maar de conservatieve 
en bovendien bijgelovige 
bevolking, moest niets 
van moderne landbouw
ontwikkelingen, zoals 
bijvoorbeeld het gebruik 
van de ploeg, hebben. Het 
economische beleid van 
de tsaar was niet overal 
even succesvol en had 
zeker niet zo snel een 
positief effect had als hij 
hoopte. De modernise
ring van de landbouw liep 
zelfs uit op een fiasco. 

Marine 
Heel anders lag dat 
op militair gebied (7). 
Aan het begin van zijn 
regering stelde Rusland 
militair weinig voor. 
Tsaar Peter had een 
duidelijk idee over de 
leidende rol van Rusland 
op het internationale vlak 
en daar hoorde een goed 
getraind en behoorlijk 
uitgerust leger bij. De 
Russische marine dankt 
haar bestaan aan Peter. 
Met de kennis die hij 
en zijn mensen hadden 

opgedaan in Nederland 
werd een indrukwek
kende vloot gebouwd (8). 
Net als de soldaten van 
het landleger, kregen 
ook zij die dienden bij 
de marine een gedegen 
opleiding (9). Dit alles 
had tot doel om de positie 
van Rusland te verstevi
gen. Met de buurlanden 
werd oorlog gevoerd om 
dat te bereiken. Tot grote 
tevredenheid van de tsaar 
werd de Zweedse marine 
verslagen, wat elders in 
Europa met grote zorg 
werd gadegeslagen (10, 
11). Om de oorlogen te 
kunnen betalen en de 
vloot en het leger te on
derhouden moest er be
hoorlijk wat belastinggeld 
binnenkomen. De tsaar 
was behoorlijk inventief 
om dat te bereiken. De 
traditionele kerk moest 
flink boeten voor de weer
zin die de tsaar tegen haar 
had en werd extra belast. 
Verder waren er belas
tingen op het bezit van 
de meest uiteenlopende 
zaken, zoals bijenkorven 
en paardenhoofdstellen. 

maar ook het dragen van 
een baard kostte geld. 

Corruptie 
De modernisering van 
het landsbestuur bleek, 
net als de landbouwher
vorming, moeilijker dan 
gedacht. De tsaar deed 
allerlei pogingen om het 
land efficiënter te bestu
ren, maar omdat hij meer 
waarde hechtte aan het 
leger dan aan het ambte
narencorps leidden die 
tot niets. Bovendien kon 
Peter slecht delegeren. Hij 
bemoeide zich overal en 
nergens mee, maar werd 
er niet op aangesproken 
als dingen in de praktijk 
minder goed bleken uit 
te pakken. Degenen die 
wel de moed hadden om 
de tsaar tegen te spreken, 
konden rekenen op zijn 
nietsontziende wraak. Het 
gevolg was, dat de corrup
tie niet werd uitgebannen 
en wanbeleid op allerlei 
fronten bleef voortduren. 
Wel kreeg het land een 
nieuwe hoofdstad. De 
regeringszetel verplaatste 
zich van Moskou naar 

het nieuw gebouwde 
Sint Petersburg, waar 
duidelijk de invloeden van 
Nederlandse bouwmees
ters zijn terug te vinden 
(12,13). De relatie met 
Nederland zou de tsaar 
zijn hele leven koesteren. 
In 1717 bracht hij een 
officieel staatsbezoek 
aan Nederland, maar ook 
nu weer begaf hij zich 
onder de gewone mensen. 
Hij sprak zelfs Neder
lands met hen, want hij 
beheerste onze taal heel 
aardig. 

Groot 
In 1725 stierf tsaar 
Peter vrij onverwacht. 
De man die Rusland uit 
de Middeleeuwen heeft 
gehaald, wordt door zijn 
landgenoten nog steeds 
beschouwd als een van 
de grootste Russen aller 
tijden. Zijn tekortkomin
gen zijn hem vergeven en 
hoewel hij zichzelf Peter 
de Grote noemde, zijn er 
maar weinig Russen die 
de toevoeging achter zijn 
naam in twijfel trekken 
(14)-
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AANGEBODEN 

www.motiefonline.nl Motiefpost
zegels met afbeelding. Pzh. Jansen. 
Telefoon 0493320949. 

OostEuropa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraati3, 6135 CS, Sittard. 
Telefoon 0464512751. Email 
rohprtwiktor(g)home.nl 

StampsDNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Telefoon 0229261611. 
www.stampsdns.com 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle 
Europese landen 35%, FDC's, 
boelqes etc. J. Römkens. Telefoon 
0455462894. 

Br. Commonwealth (19372009) 
free pricelist for more than 20000 
postfris offers. L.B.Pedersen, 
Kirkevaenget 317, 8310 Tranbjerg, 

Denmark. www.LRPstamps.dk 

Republiek Indonesië voor al uw 
manco's, postfris en nieuwtjes. Be
perkte voorraad gestempeld/FDC's/ 
vellen en Anrs. Info en prijslijsten: 
mennosnoek(g)hetnet.nf Telefoon 
0614511744 of 0228318267. Per 
post: M.Snoek, Verlaat 27,1601JW 
Enkhuizen. 

Rondzendboekjes voor verenigin
gen met zegelsbloes hele wereld. 
J.v.d.Meer, Hoofdweg 140, 8474 
CL, Oldeholtpa. Telefoon 0561
688809. 

Maandblad Filatelie van 1925 (ex 
27)  heden ingebonden in 58 
prachtige banden 445 euro. L. 
Schuring. Telefoon 0343539666. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Brazil, Zwi., Oostenrijk 20  25%. 
R. Dorman, Fonteinkruid 37, 7772 
ML Hardenberg. Telefoon 0523
272182. 
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VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

l*osteegSïs" ''S 
W. van der Bijl 

tzö 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 0302342040 Fax 0302317077 
Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

100 X p/I a 7,50 euro van Norge
ZwedenDanmarkHelvetia. Giro 
487438. P.v.Uden, Pontonniersweg 
77. 3353 SC Papendrecht. 

V.E., sport, Frankrijk. N.A., Aruba 
30% cat. stuur mancolijst (plakker 
20%). G. Borst, Want 19,1276 HC 
Huizen. 

Kilomixture 60% large stamps, 
150 grams Finland or Norway 20,
euro, 120 grams Denmark or Swe
den 15, euro in letter or to ING. nr. 
1624853. Wantlistservice, Lennart 
von Wowern, Tulegatan 23, SE602 
17 Norrköping, Sweden. ■ 

GEVRAAGD 

Grote collecties en partijen van de 
gehele wereld. Contante betaling. 
D. van der Toorn. Telefoon 070
3388427 of 0651118436. Bezoek 
aan huis. Geen object te groot. 

Goede collecties en verzame
lingen tegen contante hoge 
prijzen. M.E.v.Bakel. Telefoon 
0624480382. 

Dringend te koop gevraagd postze
gelverzamelingen en munten. Be
zoek aan huis mogelijk. Bredenhof 
Telefoon 0104826725. 

Ganzsachten Österreich Spezialka
talog und Handbuch von Ing. Frans 
Schneiderbauer & Auflage Krems/ 
Donau ig8i. R. van der Horn. 5e 
Rompert 30, 5233 EE 'sHertogen
boscn. Telefoon 0736421612. 

Maten in mm Belgische zegels of 
oude albums (leeg) '70  heden. 
A.J. Kilian. Telefoon 0181610515. 
Email draklon(g)freeler.nl 

Nederland n2 19 op brief met punt
sterapels 1721253448505486
103104108. Prijs n.o.t.k.. J.G. van 
Dijk. Telefoon 0384479177. 

Gezocht Engeland SG 43 id red ge
stempeld met postal cancellations 
of London (London district office) 
SE, W, WC, NW, E, SW, N, S, NE 
district en nummer. Losse zegels 
en paartjes. T. Last. Telefoon 038
7503695. Eraail t.lasn(ntele2.nl 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de vereni
ging voor alle verzamelaars van 
Engeland en gebieden. Maak eens 
kennis, bel 0703860232, zie www. 
sgbritannia.nl Blad, meetings, 4 
grote veilingen, boelqes en veel ver
zamelplezier. loin ± e club, see you! 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 
0651140411, 0703460328 of www. 
filitalia.nl 

De Filatelistenvereniging Zuidelijk 
Afrika bestaat reeds ruim 20 jaar. 
Maak eens kennis met ons, 5 
bijeenkomsten in Tiel, 5 veilingen, 
eigen blad, rondzend en nieuw
ijesdienst. Contributie 20, euro. 
Inl. A.A. de Hilster. Telefoon 034^
661897. Email 1 " " ' 

Contactgroep Frankrijk Verzame
laars (CFV), brieven en postzegels 
van Frankrijk en voorm. Franse 
Kol., eigen olad, veihngen, rondz., 
4 bijeenkomsten p.j. in De Bilt. 
Contr. 19 euro. Info: Pietjan Zwaag. 
Telefoon 0206277894. Email: 
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 
0341256163. 

Contact schept Kracht (CsK), 
vereniging voor verzamelaars en 
inzenders, verzorgt sinds 1926 
rondzendingen per land ofregio. 
Lage contributie en provisie. Info: 
ZeeuwsVlaanderen 7, 8302 PD 
Emmeloord; www.csk.nu 

Zat. 20 november Postzegelbeurs 
Emmeloord van 10.00 16.00 uur, 
locatie ROC Friese Poort, Espeler
laan 74 Emmeloord. Inl. 0527
615628. 

Ruilen 300 zegels wereld, het
zelfde aantal retour. B. HuUeman, 
Blanchvoortallee 40, 7773 AT 
Hardenberg. 

Zend mij 200  300 zegels van 
BulgarijeJugoslavië, hetzelfde 
aantal kwaliteit retour. I. van 
Leuven, Rapenburg 43, 4581 AB 
Vogelwaarde. 

Verenigde Naties en/of Verenigd 
Europa. Al vanaf i960 dé gespeci
aliseerde vereniging in ons land. 
Een raust voor elke Verenigde 
Naties en Verenigd Europa speci
alist. 4 Bijeenkomsten met veiling 
per jaar en 4X ons eigen gerenom
meerde tijdschrift "Grenzeloos" 
per jaar. Internationale contacten. 
Contributie 25 euro per jaar. Voor 
inlichtingen telefoon 0334943567 
of email porfier(g)hotraai 1 .com 

Zaterdag 24 april organiseert 
de VPVA haar 48e Postzegeldag 
op Scholengemeenschap de 
Meergronden, Marktgracht 65 te 
AlmereHaven van 10.00 tot 15.00 
uur. Gratis taxatie van postzegels 
en munten door de Hollandse 
Postzegel en Muntenveiling. 
Vernieuwde 5 eurocent boeken en 
handelaren. D. Wolthuis. Telefoon 
0624301591. 

http://www.motiefonline.nl
http://www.stamps-dns.com
http://www.LRP-stamps.dk
http://sgbritannia.nl
http://filitalia.nl
http://www.csk.nu
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^ L J ^ De winkel is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 t/m 17.00 uur. 
J | _ I ̂  Maandag is de winkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582 
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PRUZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x lOx 

L4/8 16BLIWIT 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 
wrrrE BOEKEN MET TUSSENSTROOK I,OO PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 7,20 6,50 6,25 6,00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 11,50 10,00 9,50 9,00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 18,00 14,50 14,00 13,50 12,90 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 21,60 18,00 17,00 16,60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

mmsmm^'mmL^mmmiM 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,75 

j 

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 

BALENBALENBALENBALENBALENBALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 165,00 NU 140,00 
^g™——, 
■ ■ 1 ^ ^ » j 

LAND OMSCHRIJVING 100 gr 250 gr 5 0 0 gr 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 

ENGELAND 
ENG GEBIEDEN 
FAROER 

FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
IERLAND 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
THAILAND 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 9,50 
GROOT ASSORTIMENT 15,00 
GOEDE MODERNE MIX 21,50 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 9,00 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 
MET IETS NIEUW GEEN KERST 11,00 
GOEDE SORTERING 22,50 
LEUKE SORTERING ZEER MOEIUJK 50,00 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 14,50 
VEEL NIEUW 14,00 
MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 17,50 
LEUKE MIX MET NIEUW 14,00 
GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 
LEUKE MIX MET NIEUW 14,50 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 
GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 
LEUKE MODERNE MIX 8,50 
GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 
ALLEEN TOESLAG 13,50 
MET CA 25% EUROWAARDEN 22,50 
LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 
MODERNE MIX 12,50 
LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 
VEEL LANDEN LEUK 11,00 
VEEL LANDEN MET NIEUW 12,50 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,50 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10,00 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 15,00 
ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19,00 

22,50 42,50 
35,00 
50,00 
21,50 39,50 

29,50 55,00 
25,00 49,00 
55,00 

35,00 
34,00 68,00 
40,00 
32,50 
35,00 
33,50 
29,50 

36,00 
19,50 
22,50 
32,50 

32,50 62,50 
30,00 
35,00 
25,00 49,00 
29,50 55,00 
79,00 
23,50 45,00 
35,00 
42,00 

VAN LOKVEN FILATELIE BV 

\}^^\■<^ 
Elk voor en najaar organiseren wij «/ . i ,« .  ^'./ 
een veiling met een kwaliteltsaanbi 
betere zegels en series, goedi 

itensctiappen. 

Ze veiling vragen wij doorlopend goed 
materiaal! Ook contante aankoop. 
Als beëdigd makelaartaxateur verzorgen wij 
expertises voor verzekering en successie. 

VAN LOKVEN FILATELIE BV 

Bakkerstraat 22 
6041 JR Roermond 

Tel.: +31(0)475  563 500 

WWW.VANLOKVEN.NL 

Nationale postzege/tent 
oonste/ling 

Ter gelegenheid van het Rn ■ 

^8  29  30 mei 2010 

mailto:info@bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl
http://www.vanlokven.nl


«nietdiik Meer dan 90 ja£ 
in dienst van d< 

Filatelie. 
1919-2010 

Veiling 394 op 26, 27 en 28 april 201C 
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Tevens in deze 
De grootste particuliere collectie brieven en omslagen uit de tepoleonlis 
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veiling: 
ooit in Nederland geveild. 
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Veiling 394: 
Maandag 26 april 2010 
Dinsdag 27 april 2010 
Woensdag 28 april 2010 
Kijkgelegenheid 2 weken voorafgaand 

De veilingcatalogus verschijnt begin april 2010. 
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U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen. 
U bent van harte welkom! 

Rietdijk B.V. 
Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.:+031-(0]70-364 79 57 
Fax:+031-[0]70-363 28 93 
info@rietdijk-veilingen.nl 
wwv\/.rietdijk-veilingen.nl 
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