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Frankrijk & 
Franse Koloniën 
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Maury 33c (Yv 33b), 5 Fr grijsviolet 
met cijfers op blauw, ongebruikt, 
gel<eurd Sclieller. Cat. € 11.000 

Maury 155 (Yv 155), 5 + 5 Fr 
blauw, ongebruikt. Cat. € 1.900 

Maury 262A (Yv 262B), 20 Fr 
bruinrood, postfris. Cat. € 2.400 

Schriftelijke Veiling 
van exclusieve stukken en rariteiten. 

2i april 2010 

Maury 3k (Yv 3f), 
20 c zwart op geel, 
reimpressie 1862, 

ongebruikt in 
blok van 4. 

Cat. € 2.450 

^n j : aiiHEH^a^sH ^^^^^ 32b (w 32), 
80 c rozerood, 
ongebruikt, in blok 
van 4, waarvan 
één postfris. 
Cat. € 7.000++ 

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

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

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

http://www.dutchstamp.nl
mailto:postzegels@dutchstamp.nl
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VEILING 617 (digitale veiling) 

19 april 2010 

Onze eerste digitale veiling met alle kavels staat nu online 

Deze veil ing is bedoeld als een extra service voor verzamelaars, 
die ook belangstelling hebben voor minder kostbare postzegels en poststukken. 

De veiling bevat een uitgebreide sortering van postzegels (losse nummers en series) en 
poststukken. Dozen en verzamelingen zijn niet in deze veiling opgenomen. 

Van deze veiling is geen papieren catalogus gemaakt. 
Alle informatie vindt u op: f 

Kijkdagen vinden plaats op ons kantoor in 
Capelie aan den IJssel van donderdag 15 t /m zaterdag 17 april van 10.00 uur to t 16.00 uur en 

op ons kantoor in Enschede op vri jdag 9 en zaterdag 10 april, van 10.00 to t 16.00 uur. 
• 

De veiling zal plaatsvinden in ons kantoor te Capelie aan den IJssel 
op 19 april van 13.00 uur to t 17.00 uur. 

Het is een normale zaalveiling, waarvoor u van harte welkom bent. 

VEILING 618 (reguliere veiling) 

7 en 8 juni 2010 

Zit t ing 1 - 7 juni 's middags: 
Zi t t ing 2 - 7 juni 's avonds: 

Zi t t ing 3 - 8 juni 's middags: 

Zi t t ing 4 - 8 juni 's avonds: 

dozen en collecties, waarvan veel intact gelaten 
hoofdnummers buitenland, met mooie selecties van o.a. 
Duitsland, Italië, Luxemburg en Zwitserland. Tevens enveloppen, 
hoofdnummers Nederland & Overzeese Rijksdelen, met veel 
bi jzonderheden. Tevens enveloppen, 
postgeschiedenis Nederland & Overzeese Rijksdelen 



ETEN 
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am 28 , Peb rua r afc k a r e e i H e - Dakar -Cotonou , *"' 

R 

Mr, Emile P r e y 
p e r Mr, J , G , S p y c h i g e r 

Zürich 2 FVanmt^u*^ P o r t - M o r e s b y . 
PrMmnahra« 

Papua . 008 
'!><^'^ 

TEBETALEN 

Uw inzendingen van kwalitatief goed materiaal zijn van harte welkom en worden graag aangenomen op onze 
kantoren in Capelle aan den IJssel en Enschede. Bezoek aan huis is eventueel ook mogelijk. 

Neemt u contact op voor nadere informatie en het maken van een afspraak. 
• 

Gun uzelf een vertrouwd Nederlands veilinghuis met internationale allure! 
Sedert 1892 zijn u al ruim 75.000 tevreden inzenders voorgegaan. 

y^icv/ C'/l }'L'/-/U^A('// ... U A UH'l /tel ///y Va/l Did c/l f 

® ifsda 

Van Dieten Postzegelveilingen 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 

Kantoor Capelle aan den IJssel 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 

DRACHTEN GRONINGEN 
ZA 17 april ZA15MEI 

Fries Congrescenter Sporthal Hoogker 
Oprijlaan 3, 9205 BZ Zuiderweg 70-1, 9744 A 
{ nabij A7, afrit 29 ) ( nabij A7, afrit 35 ) 

Info 050-5033926 ('s avonds) of via website 

WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

Zuiderweg 70-1, 9744 AP 
( nabij A7, afrit 35 ) 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) België = 

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

BFR{vanat 1960) 
CAD 
DKK 
FF 
GBP 
GBP 
SFR (vanaf 1996) 
HFL (vanaf 1977) 
EURO (vanaf 2002) 
USD 

€ 1,10 per 
€ 0,30 per 
€ 0,08 per 
€ 0,06 per 
€ 0,60 per 
€ 0,35 per 
€ 0,35 per 
€ 0,20 per 
€ 0,50 per 
€ 0,40 per 
€4,50 per 100 ZWKR 
€ 0,40 per 
€ 0,80 per 

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

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

SFR 
EURO 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

Van Welderenstraat 16, 6511 MK Nijmegen 

Telefoon/Fax 024 - 3224636 ^ ^ 

www.muntenenpostzegels.nl ^^^ 

NEDERLAND postfris: 
NVPH l73Sc (Geboortezegel moffsetdruk) € 5,00 
Idem in mailer HBl 735c € 195,00 
NVPH 17S6c(Huwelijkszegel moffsetdruk) € 17,00 
Idem in mailer HBl 756c € 800,00 

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

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

Antarctica & Falkland (buitenland uitsluitend postfris). 

Grote Markt 1 - 8011 LV Zwolle 
tel 038-4213838 (fax 4226330) 
ING-bank 3931929 
E-mail boomstamps@home nl 
Winkel geopend: dinsdag t/m zaterdag 
10 00-12 30 en 13.30-17.00 uur 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

r^^ 
IJÊK^f^ 
^^^m' 

HH 
f^^^l$ 'T^MBsPi 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

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. 

P o s t z e g e l v e i l i n g J . J . d e B r u i n 
organiseert 2 x per |aar een postzegel- en muntenveiling in De Voorhol te De Bilt 
De gratis veilingcatalogus is verkn|gbaar op aanvraag, liefst schrifteli|k of per fax 
Inleveringen worden gaarne geaccepteerd 
Onze volgende veiling wordt gehouden op 24 april 2010. 

Postzegelveiling).). de Bruin, Willem van Mechelenstraat 15, 3817 BB Amersfoort. 
Tel.: 033-4632342. Telefax: 033-4635063. E-mail: jjdebruin@yahoo.com 

Wij zijn gediplomeerd veilinghouder, Lid van de federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders 
in Roerende Zaken (TMV) en register veilinghouder 

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

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

242 

SCHRIFTELIJKE VEILING "POVEIA" 
Onze 4-maandeli|kse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelyke inzetten 
Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenland 
hebben wij elke keer een groot aantal poststukken, telefoon
kaarten en andere 'platte zaken'. Overtuig u van dit schitteren
de aanbod!! 
Uw voordelen 
aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optinnale service 
gratis fotokopieenservice 

Veilingscheina 
januari 
mei 
september 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus 

"POVEIA" 
Neckarstraat 8 
9406 VN ASSEN 
tel 0592-350486 
fax 0592-355861 
email j zinkstok@poveia nl 
http //www poveia nl 

" P O V E I A " : Uw vertrouwen meer dan waard. 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistiscfie benodigdfieden. 

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

http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
mailto:r.verqossen@hetnet.nl
http://www.muntenenpostzegels.nl
mailto:jjdebruin@yahoo.com
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Filatelie (waarin opgenomen de KNBF 
Bondspa^ina s en De Posthoorn) wordt 
uitgegeven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad uoor Philatelie in Den Haag 

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

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

0297 213090 
Email redactie(3)de^latelic nl 
Website www d^latelie nl 

Advertentieverkoop 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 1349 CG Almere 
Jeanme de Troye 
Telefoon 036 53 84 528 
Telefax 036 53 84880 
in/o(5)bureaiidetroye nl 

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

(0900 2265263) 
Telefax 0251 310405 
Mutaties U;UJUJ aboland n l/blad (filatelie 

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

'Hoe wofd ik abonnee?' 
Er zijn twee abonnementsmethoden 
1 een collectief abonnement 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij Filatelie is aangesloten het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit 
van uw verenigingscontributie 
2 een individueel abonnement 
hiervoor kunt u zich m u v België 
aanmelden bij Abonnementenland 
m Uitgeest (zie Abonnementen ) 
voor € 28,75 (Nederland) ^47i°5 
(buitenland standaard) of €71,25 
(buitenland priority) Een indivicfueel 
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 m 
Uitgeest (adres zie Abonnementen ) 

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

Bestuur 
uoorzitter 
G C van Balen Blanken AIJP 
secretaris 
Drs SWD Veenstra Roelofsstraat31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester 
H PO van der Lienden 

Copyright 
© 2010 Maandblad Filatelie 

oplage van dit nummer 
32 000 exemplaren 

ISSN nummer 0166 3437 

Inhoud Filatelie 
Uit de wereld van de filatelie 

Verzamelgebied Nederland 

Verzamelgebied België 

De Posthoorn 

Maximafilie 

Nieuw op het postkantoor 

Bondspagina s 

Postwaardestukken 

Postzegel boek] es 

Boekenplank 

Filanumis 

Stalinski Mahrsrut 

Vietnam 

I se rnogPos t^ 

Ansichtkaarten (i) 

Vervalsingen herkennen 

Filatelistische evenementen & stempels 

Zweedse Post 

Wi] lazen voor u 

Nieuwe uitgiften 

Thematisch Panorama 

Kleine annonces 

252/253 

254 

255/256 

258/259/260/261 

262 

263 

264/265 

266/267 

268/269 

270 

272 

276/277/278/279 

280/281/282 

284/285/286/287 

288/289 

290/291 

292/293 

294 

296/297/298 

300/301/302/030/304/305/306/307 

308/309 

310 

Stalinski Marshmt 
276 

De eerste 
nonstop 

vluchten van de 
Sovjet-Unie naar 

de Verenigde 
Staten in de 

dertiger jaren 
waren uiterst 

succesvol 

Vietnam 
280 

De DDR en 
Vietnam 

waren vroeger 
bondgenoten 
en tijdens de 

wederopbouw werd 
Vietnam gesteund 

door voormalig 
Oost-Duitsland 

Is er nog post? 
Rüde voorpagina 284 
Deze maand brengt TNT Post zijn serie 
Vuurtorens 2010 uit Dit keer is de vuur
toren van Breskens in Zeeuws-Vlaande-
ren uitverkoren als model Deze oudste 
nog bestaande gietijzeren vuurtoren 
van Nederland heeft de ontwerpers 
geïnspireerd tot uitdagende grafische 
mogelijkheden, zoals het zogenaamde 
'glow-in-the-dark' effect Lees meer 
hierover elders in deze aprileditie 

Ajljgrjgntigjin^g^^^iiiii^^ 

Deze logische vraag 
zou over tien jaar wel 

eens ontkennend 
kunnen worden 

beantwoord, een 
inventarisatie 

Apeldoornse De pzh 
Boomstamps pzh 
Brabantse pzh+mv 
Bredenhof postz imp 
Bruin de pzv 
Crimpen Postzegelhandel 
Dieten V Pzv 
Dutch Stamp 2000 
Essen Postzegelbeurs 
Filagent Nederland 
FiIanumis 2010 
Globe de pzh 
Herschei tRon pzh 

242 Hertogpost 2010 271 
242 Hollandse De pz+mv 274 

251 Leopardi pzv 250 
311 Leuchtturm 251 

242 Lodewijk pzh 242 
244 LokvenVan Fil 249 

240 Meinhardt PW 274 

239 Nijmeegse pzh+mh 242 

251 Nijs de Wim pzh 274 

299 Nunspeet Verzamelaarsbeurs 250 
272 Postbeeld 257 

242 Poveia 242 

283 PPC 275 

Rietdijk pzv 
Ruiter De pzh 
Safe 
Smits Philately 
Stamps DNS 
Sweden Post Stamps 
TNT Post 
Triest van pzh 
Vergossen Ruud Fil 
WB Evenementen 
ZutphenseDe pzh 

312 
238 310 

283 
246 
248 

295 

311 
242 
242 
283 

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

Het maandblad Filatelie is Ojïcial Partner van de AIJP (Association Internationale des Journalistes Philateliques) en lid 
van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegelüjdschriften) j4SC4r 



postzegelhandel 

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

2. betere losse waardes van de wereld en rariteiten 

3. complete stocks en voorraden 

4. FDC's, jaargangen, vellen en blokken 

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

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

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

mailto:pzlicrimpen@xs4all.nl


Uw postzegelverzameling in goede handen! 

Aankoop frankeergeldige zegels (onder nominaal) 

Andorra Fr. 
Andorra Sp. 
Australië 
Azoren (vanaf 2002!) 
België 
Canada 
China Rep. 
Cyprus 
Czech Rep (from 1993) 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Finland 
Frankrijk 
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 

1 

• 

10 Fr. 
100 Ptas 
1 AUD 

100 BEF 
1 CAD 
1 CNY 

10CZK 
10 DKK 

1 GBP 
10FIM 
10FFR 

1 GBP 
10HKD 
100 MUF 

1 GBP 
1000 ITL 
100 JPY 
1 GBP 
1 CHF 

H| 

', ,?.', 

10MYR 

10FFR 
1 NLG 
10ANG 
1 NZD 
10 NOK 

1 PLN 

1 SGD 
100 Ptas 
100THB 
1 USD 

10 SEK 
1 CHF 

aani<oop voor 
€ periode 

€0 ,35 
€0 ,12 
€0 ,18 

€1 ,10 
€0 ,24 
€0 ,03 
geen aankoop 
€0 ,15 
€0 ,88 
geen aankoop 
€0 ,62 
€0 ,55 
€0 ,67 
geen aankoop 
€0 ,35 
€0 ,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 , 1 2 
geen aankoop 
geen aankoop 
€0 ,21 
€0 ,21 
€0 ,80 
€0 ,42 
geen aankoop 
€0 ,42 
€ 0 , 4 0 

 ^ » ( H 

1 
IK. ^ 

1 
■ 

'fli 

«1 

aankoop in 
€ periode 

0,25 
0,23 

0,45 
0,50 

0,50 

0,82 

0,50 
0,50 
0,52 

0,52 

0,45 

0,50 
0,45 

0,55 
0,45 
0,52 

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 I 3601 AJ Maarssen email: pzhcrimpen@xs4ail.nl 

mailto:pzhcrimpen@xs4ail.nl


AmstQitiainsestraati^ 404 - 3551 CX Utrecht 
Te|.: 030-2443170 (24 uurs bestellijn) ,^^* ' ^ 

info@filatelie.net - pank; a^^kß-f-^je / Ciir^: 7227081 -y-^ iß^ 
WWW.FI^ATipE^^PiT - >1|^^^^S|aNTHEWEB.COM'* - ' ' ' 

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

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 
13124 Afghanistan 1870-1974. Prijs: € 400,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Afgtianistan 1870-1974 op blanco bladen in album 
Collectie bevat zeer veel materiaal, waaronder veel klassiek Ook ongetand materiaal aanwezig, 
kleurafwijkingen, wat brieven etc Compleet gefotografeerd op internet. 
13043 Afrika en IVlidden Oosten. Prijs: € 1.000,00 
Twee blanco albums met postfns ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse Afrikaanse en 
Midden Oosten landen Collectie bevat zeer veel materiaal van o a veel Franse, Engelse en 
Italiaanse kolomen Spannende uitzoekpartij met ook veel beter materiaal 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13130 Albanië 1913-1973. Prijs: € 1.250,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte dealerstock en collectie Albanië 1913-1973 in stockboek en 
album Bevat zeer veel beter materiaal met leuke klassieke zegels, veel betere series uit de jaren 
30 en 50 (sommige in blokken van 4), blokken (ook ongetand), etc Zeer veel zegels, zeer hoge 
cat waardel Compleet gefotografeerd op Internet. 
13033 Albanië 1913-1976. Prijs: € 300,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Albanië 1913-1976 in Manni album Redelijk gevul
de collectie met ook beter materiaal zoals (Michel no's) 274-281A, 459-461", 462-464*, 465-
466", 475-478", 479-481", 495-499" 500-502", 503-505", 506-509*, 518-520**, 525-532*, 
533-538*, 539-542*, etc Compleet gefotografeerd op Internet. 
13078 Ansichtkaarten Koninklijk Huis. Prijs: € 575,00 
Collectie ansichtkaarten Koninklijk Huis in 2 Importa verzamelalbums Bevat 563, voornamelijk 
oudere ansichtkaarten Zelden zo aangeboden' Compleet gefotografeerd op internet. 
13011 België 1848-1940. Prijs: € 500,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1848-1940 op albumbladen in map Leuke 
collectie met ook veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 21, 66, 122*, 147 2x (5 franken), 177*, 
178', 351-352, 513-518**, leuk spoorwegzegels etc Hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13025 België 1849-2004. Prijs: € 1.500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-2004 in 2 Davo albums Goed gevulde 
collectie met leuk klassiek matenaal en veel betere senes zoals (Yvert nos) 177*, 178*, 258-266 
305-307*, 314*, 351-352*, 356-362*, 394-400*, 436, 737-742**, 751-755**, 761-772**, 785**, 786** 
787-791**, 792-797** 814-822", 827-831" 863-867*, 943-945*, 946-951**, blok 3*, 4*, 5*6, 26** 
27**, 28*, 29*, etc Mooie collectie, hoge cat waardei Compleet gefotografeerd op internet. 
13126 Bulgarije 1879-1965. Prijs: € 900,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Bulgarije 1879-1965 in Schaubek album Collectie 
IS zeer goed gevuld en bevat ook veel beter materiaal zoals (Michel no's) 1-5, 6-11, 22*, 23, 24, 
242-248*, 249-251**, 257*, 260-265*, 274-279*, 280-285**, blok 5*, 6*, port 1-3,4-6, 71*, 11,12*, 
la, etc Mooie collectie met ook wat doubletten, zeer hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op internet. 
13110 Bulgarije 1879-1969. Prijs: € 600,00 
Voornamelijk ongebruikte collectie Bulgarije 1879-1969 in Schaubek album Collectie bevat zeer 
veel beter matenaal zoals (Michel no's) 1-5 6-11, 21, 22, 23*, 206-209*, 242-248*, 249-251*, 
260-265*, 280-285*, 286-290*, 291-295*, etc Ook blokken, dienstzegels port etc Zeer goed ge
vulde collectie, zeer hoge cat waardei Compleet gefotografeerd op internet. 
13085 Canada 1851-1952. Prijs: € 1.500,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Canada 1851-1952 op blanco albumbladen in map Collectie 
bevat zeer veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 5(2x), 12 (3x), 13 (2x), 14,15 (2x), 16 (2x), 17 
(2x), 23, 36-37, 50 (2 dollar), 89, 90, 102*. 103, 108-118* etc Leuke collectie, zeer hoge cat 
waardel Compleet gefotografeerd op Internet. 
13063 Colombia. Prijs: € 500,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Colombia in blanco album Collectie bevat veel klassiek ma
tenaal en ook beter zoals (Michel no's) 198, 199, 340 341, 346-349*, 389-395*, 408*, 410*. 
577, 588 etc Collectie bevat ook wat Scadta zegels, o a 41, en leuk deel Staten van Colombia 
met o a Antioquia Santander, Tolima etc Compleet gefotografeerd op Internet. 
13040 Cyprus, Gibraltar en Malta. Prijs: € 250,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Cyprus, Gibraltar en Malta in blanco Importa al
bum Bevat veel matenaal, waaronder veel postfrisse senes en blokken tot 1984 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13087 Denemarken 1851-1941. Prijs: € 1.250,00 
Gebruikte collectie Denemarken 1851-1941 op albumbladen in map Zeer mooie collectie met 
ook veel beter matenaal zoals (Yvert no s) 2, 3-7, 8-10,11-15,16-21,62-64, 68, 84,85-86,119*, 
120, 130-131, 153-164* (samenhangend in blokken van 4), luchtpost 3, krantezegels 1-10 etc 
Tevens wat Groenland waaronder pakketzegel 2 Compleet gefotografeerd op internet. 
13106 Denemarken 1851 -1978 Prijs: € 625,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Denemarken 1851-1978, wc Michel cat no 1,3, 
4, 5, 7, 8, 13, 15, 18, 20, 21, 48-52, allen gebruikt, 60-61*, 84-92, 116-117, 131-142, 159-165, 
177-179,185-194, allen gebruikt, opdrukken, luchtpost en port Op Mannibladen in map 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13096 Duitse Reich 1872-1945. Prijs: € 2.300,00 
Mooie **/*/0 redelijk complete collectie met veel toppers, ietwat diverse kwaliteit wo 1872 kleine 
borstschild op 1/2gr en 2kr na compleet, grote borstschild sene compleet incl 18kr gebruikt, 
Reichpost t/m 3 mark, vanaf 1905 compleet op een paar series na, maar met alle goede Nothilfe 
series, Wagner, Stande, Zeppelins (op 2Rm S-A na compleet), blokken incl 1930 Iposta (wrak), 
1933 Nothilfe blok ongebruikt in nette kwaliteit, vanaf 1936 alle blokken compleet, verder dienst 
compleet, in Davo de Luxe album, enorme cat w Compleet gefotografeerd op internet. 
13094 Duitse Staten 1852-1867. Prijs: € 2.000,00 
Map met Yvert albumbladen met een ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Staten 1852-
1867 Collectie bevat Braunschweig, o a (Michel no's) 1-3, 4-8, 9*, 13A, Hamburg, Turn et Taxis 
0 a 1-10 */o, 16*, 17, 18, 23, 24, 25, etc Ook wat Allenstein aanwezig Mooie collectie zeer ho
ge cat waardel Compleet gefotografeerd op internet. 
13014 Duitsland. Prijs: € 225,00 
Stockboek met wat betere postfnsse senes van Duitsland Bevat o a (Michel no's) Duitse Rijk 
199B (gekeurd), 609-616, DDR 251-255, 260, 261-270, Saar 291 etc Tevens 2x Luxemburg 
CEPT 1957 postfns Cat waarde 1288 euro Compleet gefotografeerd op Internet. 
13122 Europa 1840-1945. Prijs: € 2.300,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Europa 1840-1945 in oud, zeer dik Schaubek album Collectie 
bevat zeer veel matenaal, waaronder ook beter zoals (Yvert no s) Albanië luchtpost 1 -7*, blok 1 * 
1, 2*, 3*, Bulgarije 1*, 69-71* 252-257*, 335-339* Denemarken 28, Duitsland (Staten Rijk en ge
bieden), Letland 113-117*, Litauen 362-365*, Verder goed Roemenie, Rusland etc 
13048 Europa CEPT 1949-2000. Prijs: € 1.500,00 
Complete, postfnsse collectie Europa CEPT 1949-2000 in 4 Davo luxe en 1 Davo cristal album 
met ook voorlopers, meelopers etc Al het goede matenaal aanwezig zoals Luxemburg 1956, 
1957, Liechtenstein 1960, Spaans Andorra 1972 etc 

13013 Faeröer 1975-1995. Prijs: € 125,00 
Vrijwel complete, postfrisse collectie Faeroer 1975-1995 op blanco bladen in Safe album 
Collectie bevat ook de blokken en postzegelboekjes Cat waarde (Michel) ruim 650 euro 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13018 Faeröer 1975-2007. Prijs: € 440,00 
Postfrisse, vrijwel complete collectie Faeroer 1975-2007 in 2 Davo luxe albums Collectie bevat 
ook blokken, boekjes etc Compleet gefotografeerd op internet. 
13099 Hong Kong en Macau. Prijs: € 220,00 
Postfnsse, moderne collectie Hong Kong en Macau, waaronder ook blokken van 4 in 2 insteek-
boeken Tevens een map met FDC's van Hong Kong 

Compleet gefotografeerd op internet. 
13047 Indonesië 1949-2006. Prijs: € 1.000,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Indonesië 1949-2006 in Davo Cnstal en 3 Davo luxe albums 
Collectie IS vrijwel compleet en bevat o a tempelsene 1949, Ris, Riau, alle dure blokken, port, 
dienst etc Compleet gefotografeerd op Internet. 
13026 Italië 1862-2002. Prijs: € 660,00 
Goed gevulde postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1862-2002 in 3 Davo albums 
Collectie IS tot 1980 voornamelijk gebruikt, daarna meestal postfns Veel dubbel matenaal aan
wezig Compleet gefotografeerd op internet. 
13089 Italië 1910-1923. Prijs: € 1.250,00 
Stockblad met betere zegels Italië 1910-1923 Bevat 87-90, 87-90**, 87-88, 87**, 89** (7x), 147-
149** (2X) De postfrisse zegels zijn soms iets getint Cat waarde Sassone 8670 euro 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13117 Italië en Vaticaan. Prijs: € 1.000,00 
Map met stockbladen met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock Italië en Vaticaan 
Bevat zeer veel beter matenaal zoals (Michel) Italiaans Montenegro 23-31" (30X), 32** (20X), 
port 6-10" (35X), Vaticaan 1-15*, 17-20*, 45-50*, 45-50, 51-58*, 73" (3X), 174-176* (2X), 205-
206**, 220-222U**, tevens Oud-Vaticaan aanwezig Leuke samenstelling, zeer hoge cat waar
dei Compleet gefotografeerd op Internet. 
13119 Japan Prijs: € 250,00 
Collectie van ruim 70 postfnsse van 10/20zegels per vel Japan eind jaren 1950 begin jaren 
1960 In map Compleet gefotografeerd op internet. 
13103 Joegoslavië 1918-1943 Prijs: € 330,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie Joegoslavië 1918-1943 wo Bosnië Herzegovina, Kroatië en 
Slovenië Op Schaubekbladen in map 
13109 Joegoslavië 1918-1975. Prijs: € 475,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Joegoslavië 1918-1975 in oud Yvert album Goed 
gevulde collectie met veel betere senes Hoge cat waardei 
13095 Luxemburg 1906-1990. Prijs: € 1.500,00 
Prachtige meest ongebruikte/postfnsse collectie, nagenoeg compleet wo veel betere uitgaven 
WO 1906 serie, alle goede toeslagsenes jaren 20/30, Intellectuelen hoge waarden, goede series 
jaren 50, luchtposten compleet blokken compleet incl 1921 blok en het uiterst zeldzame blok uit 
1923 ongebruikt", verder heel goed dienst opdrukken wo 1875 incl 10c lila, 12 1/2c rose en an
dere toppers, S P opdrukken wo 5c geel 1881 4c en Ifr, 1891 en 1908 sene etc in Frans MOC 
album Enorme cat w Compleet gefotografeerd op Internet. 
13050 Nederland 1876-1894. Prijs: € 210,00 
Kleine speciaalcollectie emissie cijfer 1876-1894 en Willem III 1872 Voornamelijk leuk stempel-
matenaal Compleet gefotografeerd op Internet. 
13021 Nederland 1891. Prijs: € 1.150,00 
Collectie poststukken hangend haar met mengfrankenng Bevat o a mengfrankenng met Willem 
lil (1872), met postwaardestuk Willem III en met cijfer 1894 In totaal 21 poststukken in album 
Zeer hoge waardei Compleet gefotografeerd op Internet. 
13028 Nederland 1899-1965. Prijs: € 2.550,00 
Vrijwel complete ongebruikte collectie Nederland 1899-1965 in Davo cnstal album Collectie be
vat zeer veel beter materiaal zoals 49 (2x) 56-76, 84-86, 90-100, 104-105, 121-131, 136-138, 
149-162,163-165,177-198,236-237, 346-349,402-403B, 518-537 etc Mooie collectie zeer ho
ge cat waardel Compleet gefotografeerd op Internet. 
13057 Nederland 1923 plaatnummers. Prijs: € 575,00 
Map met albumbladen met een collectie plaatnummers Jubileumsene 1923 2,5 cent t/m 35 cent 
Bevat zowel ongebruikt als gebruikt matenaal en ook verschillende tandingen 

Compleet gefotografeerd op internet. 
13082 Nederland 1941-1948. Prijs: € 200,00 
Album met een collectie zegels en poststukken van Nederland 1941-1948 Leuke, ongebruikelij
ke collectie met aardige poststukken Compleet gefotografeerd op Internet. 
13052 Nederland 1971. Prijs: € 225,00 
Zwart-witte kopie van het ontwerp kindblok 1971 op karton met op achterzijde PTT dienst formu
lier Tevens 2 boekjes tuberculosezegels (1995 en 1996) 

Compleet gefotografeerd op internet. 
13049 Nederland Ie emissie. Prijs: € 360,00 
Map met steekkaart met Ie emissie Nederland Bevat 3x no 1,10x no 2 + 1 paar no 2 en 2x no 
3 Mooie kwaliteit en leuke stempels Compleet gefotografeerd op Internet. 
13152 Nederland dubbelringstempels. Prijs: € 3.000,00 
Insteekboek met een collectie dubbelringstempels van Nederland Bevat ca 680 zegels met de
ze zeer zeldzame stempels Voornamelijk stempels op cijfer en hangend haar, maar ook b v 1 
gulden Willem III (no 44) Zeer mooi object, absoluut eenmalige koop' 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13032 Nederland FDC voorlopers. Prijs: € 750,00 
Album met oude FDC's van Nederland vanaf 1926 Collectie bevat o a Kind 1926, Rode Kruis 
1927, Kind 1936, Zomer 1937, Jamboree 1937, Europese PTT 1943 etc Zeer mooie collectie, 
zeer hoge cat waarde' In totaal 45 enveloppen Compleet gefotografeerd op Internet. 
13149 Nederland fdc-collectie E1a(!)-447. Prijs: € 1.150,00 
Complete collectie in ietwat diverse kwaliteit wo een Ela (veel zeldzamer dan de El en te laag 
in de catalogus, doch met moeder's mooiste), deel van de covers lijkt blanco maar is het met, 
verder alle toppers, in 4 albums + envelop Enorme cat w en laag geprijsd 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13070 Nederland grootrondstempels. Prijs: € 1.150,00 
Davo FDC album met een collectie grootrond stempels op complete stukken Collectie bevat 237 
stukken met veel mooie stempels, waaronder brandstempel Middelburg, treinstempels etc 

Compleet gefotografeerd op internet. 
13079 Nederland kleinrondstempels. Prijs: € 675,00 
Insteekboek met ca 1100 zegels van Nederland met kleinrondstempels Bevat veel verschillen
de stempels, waaronder ook betere en op verschillende waarden 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
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13081 Nederland kleinrondstempels. Prijs: € 1.250,00 
Stockboek met ca 1100 kleinrondstempels van Nederland Bevat veel verschillende stempels, 
waaronder ook veel betere en veel verschillende zegels Hoge cat wiaarde' 

Compleet gefotografeerd op internet. 
13060 Nederland kleinrondstempels. Prijs: € 775,00 
Insteekboek met kleinrondstempels van Nederland en tevens wat langstempels en puntstem-
pels Bevat ca 850 stuks met veel beter matenaal en een zeer hoge cat waarde Iets gemeng
de kwaliteit Compleet gefotografeerd op Internet. 
13069 Nederland kleinrondstempels. Prijs: € 1.250,00 
Twee stockboeken met een stock kleinrond stempels van Nederland Grote hoeveelheid maten-
aal met veel betere stempels Zeer hoge cat waarde" 

Compleet gefotografeerd op internet. 
13053 Nederland port. Prijs: € 450,00 
Kleine collectie van 13 met port belaste bneven vanaf 1870 Mooie collectie met veel vanatie en 
mooi gedocumenteerd Compleet gefotografeerd op internet. 
13136 Nederland stadspost. Prijs: € 950,00 
Zeer uitgebreide, moderne postfrisse collectie Stadspost van Nederland in 5 Davo luxe albums 
in doos Matenaal vanaf ca 1994 tot ca 2006 Zeer veel zegels, en ook wat boekjes, blokken, 
bneven etc 
13029 Nederland stempels. Prijs: € 420,00 
Insteekboek met een collectie stempels van de provincies Gelderland Overijssel en Groningen 
Bevat puntstempels, grootrondstempels, kleinrondstempels langstempels etc Voornamelijk ma
teriaal van ca 1900 tot 1940 Compleet gefotografeerd op internet. 
13155 Nederland stempels. Prijs: € 350,00 
Twee insteekboeken met stempels van Nederland Bevat grootrondstempels van bijkantoren en 
langebalkstempels Compleet gefotografeerd op internet. 
13154 Nederland stempels. Prijs: € 280,00 
Insteekboek met divers stempel materiaal van Nederland Bevat voornamelijk puntstempels 
maar ook wat kleinrond stempels en langstempels Compleet gefotografeerd op internet. 
13153 Nederland stempels. Prijs: € 350,00 
Insteekboek met diverse stempels van Nederland Bevat puntstempels met o a no 224 
(6x) en langstempels Tevens wat portzegels aanwezig 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13039 Nederland voorloper FDC's. Prijs: € 400,00 
Album met oude FDCs van Nederland, vanaf 1937 Bevat in totaal 34 enveloppen, met o a 
Jamboree 1937, Kind 1946 (Hollandia uitgave). Zomer 1947 (Hollandia uitgave), Kind 1948, Kind 
1949 etc Tevens Olympische Spelen 1928 op groot Esperanto blad 

Compleet gefotografeerd op internet. 
13073 Nederlands Indie 1864-1940. Prijs: € 1.250,00 
Zeer goed gevulde ongebruikte collectie Nederlands Indie 1864-1940 op blanco bladen in map 
Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals Buiten Bezit (81-98), Bandoeng serie (149-159), 
Jubileumzegels (160-166), 25 gulden Wilhelmina (289), dienst (1-7, 8-27) etc 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13072 Nederlands Indië 1864-1940. Prijs: € 310,00 
Map met zelfgemaakte bladen met een voornamelijk gebruikte collectie Nederlands Indie 1864-
1940 Leuk gevulde collectie met ook beter materiaal 

Compleet gefotografeerd op internet. 
13076 Nederlands Indië 1864-1949. Prijs: € 3.150,00 
Extreem goedgevulde, ongebruikte collectie Nederlands Indie 1864-1949 in Davo luxe album 
Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals 1, 2, 3-16, 23-30, 48-61, 63-80 (Java), 63a-78a 
(Java hoogstaand), 63f-78f (Java kopstaand), 81-98 (Buiten Bezit), 149-159 (Bandoeng), 160-
166 (Jubileum), 260-265, 274-281, 287, luchtpost compleet, port compleet, brandkast gebruikt 
comjDleet, dienst compleet etc Tevens Nederlands Nieuw Guinea comjileet 

Compleet gefotografeerd op internet. 
13080 Nederlands Indië en Indonesië 1870-1985. Prijs: € 500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indie en Indonesië 1870-1985 in oud 
Importa album Collectie bevat veel beter matenaal met o a luchtpost port, dienst, RIS opdruk
ken Riau opdrukken etc Ook Nederlands Nieuw Guinea aanwezig (compleet) 

Compleet gefotografeerd op internet. 
13027 Nederlands Indië postwaardestukken. Prijs: € 850,00 
Uitgebreide collectie postwaardestukken van Nederlands Indie Bevat bnefkaarten, voorgefran
keerde enveloppen, kaarten met betaald antwoord, wat 1e vluchten, luchtpostbladen etc Vrijwel 
allemaal gelopen materiaal, met ook wat Nederlands Nieuw Guinea 

Compleet gefotografeerd op internet. 
13059 Nederlandse koloniën. Prijs: € 450,00 
Twee Davo albums met een postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlandse kolomen 
tot en met 1992 Bevat Nederlands Indie, Indonesië, Nederlands Nieuw Guinea, Antillen en 
Sunname Heel veel materiaal, hoge cat waardei Compleet gefotografeerd op internet. 
13101 Nepal 1881-1979. Prijs: € 400,00 
Gebruikte collectie Nepal met wat klassiek matenaal wo Yvert cat no 1,2, 7-12, 13-14 (13 te-
te-beche), 15-26, 27-32 Op Yvert bladen in map Compleet gefotografeerd op Internet. 
13030 Nieuw Zeeland 1862-1995. Prijs: € 325,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Nieuw Zeeland 1862-1995 in Davo album Goed gevulde collec
tie met ook wat ongebruikt en postfns materiaal Compleet gefotografeerd op internet. 
13097 Nieuw Zeeland 1873-1975. Prijs: € 300,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nieuw Zeeland 1873-1975 in Stanley Gibbons al
bum Bevat leuk klassiek materiaal, enkele Health velletjes postfns etc 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13022 Overzeese Gebiedsdelen 1864-1968. Prijs: € 325,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Overzeese Gebiedsdelen 1864-1968 in oud Holland album 
Bevat Nederlands Indie Nederlands Nieuw Guinea, Curagao, Antillen en Sunname Veel mate
riaal, aanrader' Compleet gefotografeerd op Internet. 

13121 Portugal 1853-1972. Prijs: € 625,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Portugal 1853-1972 in Schaubek album Collectie 
bevat leuk klassiek matenaal en ook betere series zoals (Michel no's) 440-454*, 456-471*, 553-
558 578-580, en blokken 3**, 5*, 6*, 8*, 10* etc 
13044 Portugal 1853-2007. Prijs: € 1.425,00 
Zeer goed gevulde collectie Portugal 1853-2007 in 6 Davo luxe albums Collectie is tot 1974 vrij
wel geheel gebruikt, daarna ook ongebruikt en iets postfns Collectie bevat leuk klassiek deel en 
ook veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 117, 118, 120, 438-452, 547-552, 553-558, blok 2*, 
5, 6, 7 9, 12, 14* etc Zeer veel materiaal, hoge cat waarde' 
13077 Repoeblik Indonesia. Prijs: € 775,00 
Album met postfrisse vellen en veldelen Repoeblik Indonesia Bevat ook ongetand matenaal, op
drukken etc Zelden zo aangeboden voor de specialist' 

Compleet gefotografeerd op internet. 
13120 Rusland stempels. Prijs: € 300,00 
Stockboek met voornamelijk stempels op bnefstukjes met Russische zegels tot ca 1930 

Compleet gefotografeerd op internet. 
13098 Rusland tot 1923. Prijs: € 475,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte stock Rusland tot 1923 in 2 dunne insteekboeken Leuke 
samenstelling met ook veldeeltjes Mooie kwaliteit, hoge cat waarde 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13031 Singapore 1948-1993. Prijs: € 225,00 
Stockboek met postfns en gebruikt matenaal van Singapore 1948-1993 Bevat veel postfrisse 
series vanaf 1970 Hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op internet. 
13133 Sport. Prijs: € 1.050,00 
Voornamelijk postfrisse, maar ook ongebruikte en gebruikte collectie Sport in 7 blanco Davo al
bums in doos Zeer veel matenaal van veel landen, met ook wat ongetand van o a Hongarije 
Materiaal van ca 1920 tot ca 1998 
13016 Suriname 1975-1990. Prijs: € 260,00 
Geheel complete postfnsse collectie Suriname 1975-1990 in luxe Schaubek album Collectie is 
compleet inclusief blokken Collectie bevat ook enkele postzegelboekjes (met allemaal) Koopje' 

Compleet gefotografeerd op internet. 
13123 Syrië 1920-1975. Prijs: € 400,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Syne 1920-1975 en tevens collectie Libanon ca. 
1950-1970 in 2 Leuchtturm insteekalbums Nadruk ligt op gebruikte zegels, waarbij veel hogere 
waarden en veel doubletten Leuke uitzoekpartij Compleet gefotografeerd op internet. 
13115 Tsjecho-Slowakije 1919-1953. Prijs: € 500,00 
Goed gevulde ongebruikte/gebruikte collectie Tsjecho-Slowakije 1919-1953, wo Michel cat 
50b*, 67*,130-136*,ongetand, luchtpost, port, militairpost Sibene en wat bladen Transylvanie 
Op albumbladen in map Compleet gefotografeerd op internet. 
13104 Turkije 1862-1943. Prijs: € 1.150,00 
Map met Yvert albumbladen met een ongebruikte en gebruikte collectie Turkije 1862-1943 
Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (Michel nos) 10*, 18A*, 13B, 18B*, 168*, 221*, 
259*, A368*, 372*, 383-387*, 418A, 440, 445*, 448 454*, 455*, 456*, 457*, 458*, 472-475*, 
485*, 486*, 493* 494*, Rode Kruis 1a-1f* etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op internet. 
13092 Turkije 1863-1988. Prijs: € 2.000,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Turkije 1863-1988 in 3 Kabe en 1 Leuchtturm al
bum Collectie IS zeer goed gevuld en bevat leuk klassiek matenaal en veel beter matenaal zoals 
(Michel nos) 212-221, 252-258, 372, 417 418, 419, 434, 435, 562, 577, 584b, 777, 778, 825, 
868-881, 971-979, 985-999 (vrouwencongres). Toeslagzegels luchtpost 5-14 15-20, leuk port 
etc Goede collectie, hoge cat waarde' 
13128 Turkije 1932-1987. Prijs: € 625,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Turkije 1932-1987 in 3 Kabe albums Collectie is 
zeer goed gevuld met o a Vrouwencongres serie 1935 ongebruikt en veel goede blokken, zoals 
(Michel no's) 1**, 2**, 3**, 4**, 5** etc Mooie collectie, hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13127 Turkije 1946-1980. Prijs: € 400,00 
Vrijwel complete, postfnsse en ongebruikte collectie Turkije 1946-1980 in Schaubek album inclu
sief blokken en dienstzegels Cat waarde 2680 euro 

Compleet gefotografeerd op internet. 
13102 Uruguay 1939-1944. Prijs: € 550,00 
Insteekboek met postfrisse veldelen van 50 van Uruguay 1939-1944, Michel no 591-603 Cat 
waarde 7500 euro Enkele zegels wat mindere kwaliteit 

Compleet gefotografeerd op internet. 
13132 USA 1857-1989. Prijs: € 675,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collecties USA 1857-1989 in 4 Davo albums en 1 Kabe al
bum in doos Collecties bevatten wat leuk klassiek materiaal en verder voornamelijk gebruikte 
zegels Vanaf ca 1970 ook redelijk wat postfns matenaal 
13100 Zuid Afrika Prijs: € 160,00 
Gebruikte collectie Zuid Afrika vnl plaatfouten en wat port Op albumbladen in map 

Compleet gefotografeerd op internet. 
13062 Zuid Amerika. Prijs: € 500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zuid Amenka in 3 blanco albums Collectie bevat 
vele duizenden zegels, van klassiek tot modern en ook wat FDC's 

Compleet gefotografeerd op internet. 
13138 Zuid Amerika. Prijs: € 2.000,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zuid Amenka, ca 1930-1995 Zeer veel matenaal 
in 9 oude blanco Importa albums Bevat veel leuke items zoals blokken van 4, enkele brieven, 
gehalveerde zegels etc 
13105 Zwitserland 1854-1965. Prijs: € 350,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie Zwitserland 1854-1965, waarbij veel klassiek matenaal, o a 
Pax serie en wat blokken In Manni album in map Compleet gefotografeerd op internet. 

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

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

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

- ^ -

Kies één van onderstaande 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 



STAMPSDNS: uw TERECHTE KEUS !!! 
UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN. COLLECTIES, PARTIJEN APRIL 2010 

MOTIEF MIJNBOUW/OLIEINDUSTRIE 7 albums met een giga collectie o/*/** zeer 
hoge catw nu 395,00 
89S6 
SPANJE Lindner luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, in prima staat, nw prijs 
200,00 met een ogenschijnlijk geheel compleet en 99% ** collectie 19601974 incl Lp en 
blokken nu 140,00 
9003 
ZWEDEN 2 Victoria blanco albums (goede staat)met een ZEER UITGEBREIDE, voorna
melijk gebruikte 
PRACHTCOLLECTIE 18551979, sommige zegels tot wel 6 a 8 maal aanwezig{ stempels, 
types, tandingen etc) Aanwezig o a (we noemen maar een heel klem aantal op) 2^7^,7b, 
9'+b+c, 10'+b,lr,12', 14ll,15*(e 140,00)16*+b, 
19/25'+B(totaal 44 stuks), 27(2 stuks), 29;37(totaal 38 stuks), 39, 40(*), 41/49( totaal ca 
120stuks), 54, 55(4 stuks), 
68/83( totaal ca 165 stuks) 86/95,97/99,115/24, 126BW ( 2 stuks),144/49,153,174/206( 
totaal ca 400 stuksi) 215, 
220 I B *, 227/38 hierna heel goed gevuld met dus heel veel combi's uit de boekjes 
Luchtpost 138/40*, 239 "+0, 290 B, Dienst 1/6", 4 A c ( « 170,00)8 A, 9', 11AB, 1/11 B ( 
totaal ca 75 stuks), 12,14/29 Port 1'/8', 10", Port 1B/6B, 
8B/10B, verder een 5tal klassieke brieven/postwaarde stukken Catw vele lOOOen euro's 
nu595,00(FOTO'SWEB) 
9181 
FRANKRIJK 2 verhuisdozen vol met een ' Collection Historique du Timbe Poste 
Francais" Zeer luxe uitgevoerde eerste dag bladen in ca 13 albums en vele honderden in 
speciale hoezen Periode 1974 tot en met mei 2003 "Document philatelique ofhciel édité 
par la poste et tire sur les presses de l'imprimerie des timbres 
poste et des valeur hduciaires" elke zegel of serie/blok wordt zeer uitgebreid beschre
ven op A4 formaat bladen aanschafprijs indertijd ca 15000 franse franc( omgerekend 
ca € 2300,00) nu te koop voor slechts een een derde deel van deze prijs oftewel slechts 
750,00 (bij een grote veiling is onlangs zo n collectie verkocht voor 1200 euro + 20% 
opgeld ') 
9182 
ROEMENIË doos met een mooie geheel POSTFRISSE voorraad jaren 40, waarbij veel 
blokken en veldelen, prima voor rondzendboekjes, Ebay, Marktplaats etc catw € 2 945,00 
nu 195,00 
9205 
PORTUGAL nagelnieuw(in verpakking) DAVO luxe voordrukalbum met cass deel l(nw 
prijs 97,00), met daarbij een PRACHTCOLLECTIE 18531940 vnl gebruikt, aanwezig ( 
Michels nrs) o a 6 I, 6 II, 9 M 0 1,10M,11, 
12 II*, 13*,14/6,18/0 22/4, 33 ( € 600,00),34,38/9,51/3,60C,73,80,24 
7C,341*,344*,376/7,472/507 */°zonder 482,494,506 
509/14 7*,515Z*,563,578/0,598/613*,620/29*, div port, rode kruis etc catw rum 
3 500,00 nu 495,00( FOTO'S WEB5) 
9261 
ODS/WURTTEMBERG kleine interessante collcctie18511923 <■/* o a 2 M8°,26 *(€ 
400,00) 58°etc nu 79,50 (F) 
9262 
NEP NW GUINEA complete collectie op DAVO LUXE BWDEN, nrs 181 geheel postfris 
z pi ( behalve 19/21= met nette plakker) tevens UNTEA serie compleet postfris z pl(geen 
Port) catw 313 60 nu 89,00 
9274 
TSJECH05L0WAKIJE Yvert voordrukalbum redelijke tot goede staat Met een °/* col
lectie 1918 119780a aanwezig Michel nrs 109 °, 159/61 *, 179/0*, 185/88*, 256°, 275/6 
" etc verder nog blokken 2**,5**,9*,20°,22'' Kranten Zegels, Dienst en Port, heel veel 
materiaal voor slechts 95,00 
9323 
HONGARIJE 6 SCHAUBEK voordrukalbums, deels voorzien van klemstroken, in prima 
nw staati i nw prijs ca 585 €i <' Daarin een hele leuke vnl gebruikte startcollectie tussen 
1884 en 1991 Koopje 275,00iii 
9338 
NOORWEGEN nagelnieuw stockboek met kleine maar toch interessante "/* collectie 
18551941 aanwezig o a Michel nrs 1/5 "■(€ 370,00)10Mr,13M5»,18/20°,42°,64°,95"',11 
3°,176/206*,211/4*,231/5* D22/32* cw1250,00nu175,00 
9341 
CRETA stockkaart met ZEER INTERESSANTE, kleine collectie 7* 18981908 incl Bureau 
oostenrijk. Port en Dienst Cataloguswaarde 1400,00 nu 245,00 (ALLE ZEGELS OP DE 
WEBSITE) 
9371 
INDONESIË DAVO crystal voordrukalbum, blanco klemstroken, prima staat met een 
GEHEEL COMPLETE postfrisse collectie 19501969 incl blokken, Riau op nr 11 na geheel 
compleet'I zeer hoge cw nu 245,00 
9372 
SAAR(GEBIET) stockboek 16 biz met GEBRUIKTE collectie 19201950 cw € 1 992,00 nu 
385,00 
9384 
REPSURINAME LINDNER luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, nw type, nw prijs 
110,00 in prima staat met complete postfrisse collectie 1986 1992 als losse jaargangen 
kost dit 175,00( zie pag 2) nu slechts 137,50 
9412 
NEDERLAND luxe KABE voordrukalbum, blanco klemstroken, in perfecte staat, nw prijs 
ca 150,00 met een bijna, in de hoofdnummers,complete gebruikte( een paar blokken 
*/**) collectie 1852 1969 De missende zegels zijn 11,48,80,101,104,130/1,136/9,372/3, 
Verder nog heel goed Port (op 17 na compleet) LP, Dienst 1/43 compleet. Leg Blokken *, 
Postbewijs 2,6,7 Telegram 1,2,5,6,8,9, SUPERDEAL VOOR SLECHTS 999,00' >' 

9415 
DDR stockboek 64 bIz NOKVOL met prachtige (vnl echt)gebruikte collectie 19491990 
en op een enkele zegel en blokken 1/5 na zo goed als compleet (wel ca 125 blokken 
aanwezig) catw vele lOOOen euro's nu 395,00 
9434 
D REICH Schaubek voordrukalbum, band = nieuw, bladen in nw staat, nw prijs ca 
140,00 met een 7* collectie 18721944 flink wat materiaal met hoge catw en dat voor 
slechts 125,00 
9436 
DUITSLAND 1948-1963. Schaubek voordrukalbum, goede staat nw prijs ca 90,00 met 
een leuke start vnl Bund o a 118°, 123/38'", 147M55M58/66°,168/70M77/96*,205/08°,2 
17/8°,235/6° BerlijnSiDDR schaars gevuld 65,00 
9447 
ITALY NAGELNIEUW DAVO LUXE VOORDRUKALBUM DEEL l( NOG IN VERPAKKING WIN
KELPRIJS 102,00) met een 7* prachtcollectie 18611939 aanwezig o a Michel nrs 1/7* (« 
1316,00) 11°, 22/2°, 96°,49° zr fr,50/3°, 
67/9*,74/84°,94°,99*,110*,123*,124*,125°,127*,136°,141/3°,161/4*,188/91*201/4°(€ 
320,00)210/11*,213»,221*,230°, 
232°,234/97*,241*,243*,245°,246*,259/2*,264*,318/27*342/4*,364*,373/90*,413*,429 
°,531°,551 *,560/75*,576/90*,591 
/628* Dienst 6*,8*zrfr,Ppost 1+2*(£ 425,00)3/6''(€ 145,00) Verrmarken 2/5°,Port16/7° cw 
ca 4000,00 nu 595,00lWEB 
9466 
BELGIË DAVO crystal/luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, prima staat bw prijs ca 
100,00 met een 
TOPCOLLECTIE 1849 1949 in begin vnl ° later */** aanwezig o a 1/149 compleet( zonder 
nr 96 en 97( goedkope zegels)gebruikt en iets * o a nr 147 ( 5 Franken is * cw 450,00) 
161 *, 162 ° (€240,00) 165/78 compleet * cw £ 850,00, hierna heel goed gevuld op 
Mercier en 2e Orval na aardig compleet, verder nog blokken aanwezig o a 
2 •/**( ++{ 350,0D),5**(€ 265,00)Totale cataloguswaarde ca 10 000,00 nu 1 475,00 ( 
ZIE FOTO'S) 
9469 
NEDERLAND complete collectie frankecrzegels periode 19301940 (NVPH nrs 229 tot 
en met 373) alle ongebruikt met plakker(rest) catw 1 969,00 nu 495,00{ voor 25€ extra 
een gloednieuw DAVO luxe album erbij") 
9483 
DENEMARKEN stockboek met PRACHTCOLLECTIE 'I' 18581941 wb vele betere 
aanwezig o a (Michel) 7°, 
11/15°,20°,22/3r,32°,40*,47/59°,6r,66°,67/76°,87°,93°,94°,96°,97/09°,110/6°,126*,144/ 
5°,151/2° etc verder nog Verr 
Marken div tussen 1/10 X&Y 7*, Dienst o a 2°,Militair 2* ,Postfaerge 2°,24* etc Catw 
ruim 1700,00 nu 235,00(F) 
9502 
OUD ITA STATEN MODENA Nrs 2/11 gebr en krantenzegels 2/3 gebr, PARMA 1/7 en 
9/16 Krantenzegels 1+2 , deels "neudrucke" cataloguswaarde indien ALLES echt meer 
dan 250 000 euro'II Nu 375,00 ( FOTO'S) 
9510 
GIBRALTAR Lindner luxe voordrukalbum, nw type, blanco klemstroken nw staat nw 
prijs ca 140,00 (periode 19461981) met een pracht collectie tussen 1912 en 1983 
ALLES POSTFRIS ZONDER PLAKKER" Aanwezig nrs 71 en 73 (schaars") en vanaf nr 125( 
1949) geheel compleet " i zeer hoge catw nu 375,00 
9515 
VATICAAN Lindner luxe(oude type) voordrukalbum, blanco klemstroken red staat 
met een vnl */** collectie tussen 1929 en 1970 incl port en Luchtpost catw ca 1000,00 
koopje 145,00 
9516 
DUITSLAND BUND 2 DAVO st voordrukalbums, luxe bladen maar met zwarte klemstro
ken, goede staat met daarin EEN PRACHTCOLLECTIE (op slechts 4 zegels na compleefi i, 
MISSENDE zegels 114,139/0,176) tot 1957 7*/** en daarna geheel ** incl vellen/blok
ken, tevens nog flink wat automaatboekjesHcw ca4000,00nu375,00 
9519 
VER EUROPAKEPT 3 DAVO( 2x Crystal, 1xLuxe(nieuwstaat") voordrukalbum, blanco 
klemstroken, nw prijs 286,00 met een met een mooie gebruikte collectie 19561990 wb 
beter oa Lux 56/57 etc nu 275,00 
9521 
IERLAND DAVO crystal voordrukalbum, red/goede staat(potloodaantekeningen) met 
PRACHTCOLLECTIE 19211988 aanwezig o a 1/3a *, 5a*,7a*,8*,20*,32*,40/51*,52/3 
*/**,59/60**,66/70** en vanaf nr 83 op handjevol zegels na geheel compleet en prak
tisch alles POSTFRIS ZONDER PLAKKER cw ca 2000,00 nu 375,00 
9537 
EUROPA SNUFFELBOX®, grote verhuisdoos met een hele mooie voorraad van (restant) 
collecties, stocks in albums/stockboeken , zakjes enveloppen etc etc nu 395,00 
9541 
ZWITSERLAND DAVO standaard voordrukalbum red/goede staat met een SUPERCOL
LECTIE 18501982 vnl gebruikt deels •/** aanwezig o a (nrs Michel) 6 I, 7 II zr fr, 8 II ( 2 
maal) 9 II zr fr, 11 zr fr, 13 I SM, 14/6, 20/6, 28*, 
31*,33/4, 41 43,46 vanaf nr 50 op een handjevol na compleet Pax compleet op 2 en 10 
franc na. Luchtpost voor 1950 compleet op 2 na (438,518) Blokken alleen nrs 4&12* 
Back of the Book SDN div tussen 1 en 13 en div tussen 16 en 33, 36/8, 45, 567/64 BIT/ 
ILO oa 3,20,49/56 75/81 BIE/IBE 23/8** OMS/WHO oa 1/5**,22**,25** ONU/ 
UNO oa 19 (€160,00) etc etc Dienst o a 5 II*, 11/16* Port 1/9 (zonder 6), 10/11,15/41 
div tussen 42 en 61 
Telegraaf div tussen 1/19 vnl * en 11 ° Catw 9 000,00 nu 1 250,00 ( DIVERSE FOTO'S) 
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STAMPSDNS  GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie Dirl< N Sluis 

Tinnegieter 13,1625 AN HOORN, The Netherlands  geen winkel. 
Tel overdag 0655884387 vanaf 19 0023.00uur. 0229261611 

Fax dag en nacht 0229264013  Email: sales@stampsdns.com  ING rek nr. 528501 

€ ifsda 
Surf naar onze 2 wekelijks vernieuwde website, www.stampsdns.com 

mailto:sales@stamps-dns.com
http://www.stamps-dns.com


VAN LOKVEN FILATELIE BV 

Op 17 april organiseren wij onze 67e postzegelveiling 
in Theaterhotel De Oranjerie te Roermond. 

Een kwaliteitsaanbod Nederland en Overzeese Rijksdelen, 
met vrijwel alle gezochte nummers. 
Een gevarieerd aanbod buitenland losse nummers 
Enkele honderden originele verzamelingen en 
nalatenschappen, veelal geheel intact aangeboden waarbij 
belangrijke collecties China, Japan en Oostenrijk, 
alsmede leuke thematische verzamelingen. 

67" v e i l i n g 

17 apr i l 

2010 y/ 

De inzetprijzen zijn uiterst laag, dus optimale winstmogelijkheden voor u I! 
Door overmaking van €.10,= op giro 46 00 298 ontvangt u onze goed verzorgde 
en rijk geïllustreerde catalogus 
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VAN LOKVEN FILATELIE BV 

beëdigd makelaar taxateur 
Bakkerstraat 22 

6041 JR Roermond 
Tel. +31 (0)475 - 563 500 

Fax- +31(0)475 330 829 
admln@vanlokven.nl 

www.vanlokven.n l 

WWW.VAN LOKVEN.NL 

mailto:admln@vanlokven.nl
http://www.vanlokven.nl
http://WWW.VAN
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POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
RIJSSENSESTRAAT 203B 
7441 AD NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 
EMAIL Jnfo@leopardi.nl 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 
VEILING 167 
zaterdag 8 mei 2010 

in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

• KIJKDAGEN: maandag 3 mei t/m vrijdag 7 mei 
van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 8 mei van 8.30 tot 12.30 uur. 

• VEILING: zaterdag 8 mei van 11.00 tot 12.30 uur 
de zgn. 'kleine l<avels' en vanaf 13.30 uur de verzamelingen, 
partijen en dozen 

• Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
• Veiling 168 wordt gehouden op 3 juli 2010. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

250 

GROTE VERZAMELBEURS NUNSPEET 

I MEI 2010 Ü Ï S ^ ^ l 

PHILATELIE STERK VERTEGENWOORDIGD 
250 METERVERZAMELOBJECTEN 

POSTZEGELS - T E L E F O O N K A A R T E N - M U N T E N - A N S I C H T K A A R T E N - BRIEVEN 

U kunt niet naar het W K Voetbal in Zuid Afrika 111 
Kom dan kijken naar de postzegel-verzameling'VOETBAL' van Wim van Gorp in 4 kaders. 

SPORTCENTRUM ^DE BRAKE^ 
Oosteinderwegl9 Nunspeet 10.00 tot 16.00 uur 

ENTREE IS GRATIS 
GRATIS PENDELBUSJEVAN / NAAR STATION NUNSPEET 
Postzegelvereniging NUNSPEET 0341-25 6! 63 
VWVW.WIIVERZAMELENPOSTZEGELS.COM 

mailto:Jnfo@leopardi.nl
http://VWVW.WIIVERZAMELENPOSTZEGELS.COM


1 LeutMÉurtn 

Typ 3 Typl Typ 2 

Luxe 
insteekalbum 
met individuele reliëfdruk 

Wi) bedrukken dit leren insteek

album met 64 zwarte pagina's 
(A4formaat) geheel volgens uw 
wensen Wij geven u graag advies' 
Neem voor meer informatie contact 
op met uw vakhandelaar of direct 
met www leuchtturm.com 

t Reliëfdruk 1 
gratisl* J 

not 31 Mei 2010 

LEUCHHURM ALBENVERLAG GMBH & CO. KG 
Postfach 13 4 0 • D21495 Geesthacht . Telefon +49 (O) 41 5 2 / 8 0 1  0 • Fax +49 (O) 41 5 2 / 8 0 1  2 2 2 

EMail: info@leuchtturm.com • ^rvrw.ieuchtturm.com 

Brabantse 
Postzegel en 
Muntenveiling 

Houdt op 23 en 24 april 2010 
haar 163^ openbare veiling 
WIJ houden voor u 5 veilingen per jaar 

WIJ veilen ca 2000 kavels, waaronder goede nummers 
Nederland, Overzee en buitenland 

Ook hebben we steeds een ruime sortenng in goede 
verzamelingen Nederland, O R , buitenland en 

restpartijen in dozen en kisten enz 

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

Bezoek nu ook onze online veiling 

www.bpvelllng.nl 
Vraag onze gratis catalogus aan " 

20e Internationale 
Postzegelbeurs Essen 
Messe Essen 
Messehaus Süd 
■ Meer dan 120 vakhandelaren, 

veilinghuizen, producenten 
van accessoires, uitgevers , 
postadministraties J 
& agentschappen uit J 
de hele wereld 

n 1e Dag emissies Duitsland 

I Speciale beursstempel & postwaardestuk 

■ Centrum Filatelie met 
vakmensen & keurmeesters 

■ Duitse kampioenschappen 
voor thematische filateli«*" 

GRATIS TOEGANG! 
Verheugd u op de wereld 
van de postzegels 

Deutsche Post jQf 

Öffnuntszeiten: 6./7. Mai 1018 U h r 8. Mai 1017 U h r 

Veransta l ter ; Jan Bi l l ion ■ Messeagentur ■ Postfach 108 254 • 40843 Rat in jen 
Telefon + 49 (0) 2102/5 06 75 • Fax + 49 (0) 2102/89 58 25 

info@briefmarkenmesseessen.de ■ www.briefmarkenmesseessen.de 

http://leuchtturm.com
mailto:info@leuchtturm.com
http://www.bpvelllng.nl
mailto:info@briefmarkenmesse-essen.de
http://www.briefmarkenmesse-essen.de
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NIEUWE POSTZEGELS 
HERTOGPOST 2 0 1 0 

In samenwerking met 
de Kring Vrienden van 
's-Hertogenbosch, TNT 
POST en de organisatie 
van Hertogpost, zullen er 
persoonlijke postzegels en 
velletje verschijnen ter ge
legenheid van de Nationale 
Postzegeltentoonstelling 
HERTOGPOST 2010. Dit 
alles ter gelegenheid van 
het 80 jarige bestaan van 
de 's-Hertogenbossche 
Filatelistenvereniging. 
Wie kent niet het varen op 
de Binnendieze? Dit is de 
trots van de Bosschenaren, 
een toeristische trekpleister 
van formaat. Vele bezoekers 
hebben zich al laten verras
sen door zijn spannende 
waterloop, unieke stilte 
en prachtige doorkijlqes. 
In fluisterbootjes leiden 
zij u door het eeuwenoude 
waterstelsel van de mid
deleeuwse vestingstad, 

's-Hertogenbosch. Hierbij 
de afbeelding van dit speci
ale velletje wat ter verkoop 
wordt aangeboden tijdens 
Hertogpost 2010. 
Hertogpost 2010 vindt 
plaats in de Brabanthallen 
te 's-Hertogenbosch op 28 -
29 - 30 mei. Deze bijzon
dere tentoonstelhng wordt 
georganiseerd in samen
werking met de 80-jarige 
's-Hertogenbossche Filate
listenvereniging, de NVPH, 
TNT POST, KNBF, Stichting 
JFN en talrijke vrijwilligers 
o.a. van de Globe. 

CANADA PAKT GOUD OP ZEGEU 

'Canada pakt Goud' herin
nert aan het memorabele 
moment, dat het land voor 
de eerste keer op eigen 
grond een Olympische 
gouden plak binnenhaal
de. Dit moet de trots der 
natie nog jaren uitdragen. 
De postzegel die werd 
ontworpen door het in 
Vancouver gevestigde 
bureau Tandem Design, 
toont een Vancouver 2010 
Olympische gouden me

daille. Canada pakt Goud 
werd binnen 24 uur na de 
winnende gouden plak uit
gegeven; een echt hot-ofF-
the-press verzamelobject 
en een leuk aandenken aan 
de afgelopen Winterspe
len. Er is wel een Hmiet: er 
mogen maar vijf boekjes 
tegelijk worden gekocht 
via de website van Canada 
Post die ook een eerste-
dagenvelop en postzegel
boekje hiervan uitgeeft. 
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In de afgelopen weken is de volgende mutatie in het 
overzicht van bij Filatelie aangesloten verenigingen 
doorgevoerd: 

STADSKANAAL 
IV Philatelica, De Kanaalstreek, heeft een nieuwe 
secretaris: mw. P. van der Leden, Purmerlaan 20, 
9501AX Stadskanaal, tel. 0599-618208, 
pzu-kanaalstreek@2onnrt.ni 

Mutaties van verenigingsadressen kunt u uitsluitend 
zenden aan: 
Mw. E. Braakensiek, P.W. Alexanderlaan 41, 
3273 AS Westmaas, 
Email: e.braakensiek^mnrMnnline.nl 

BONDSSPELD VOOR 
GERT RABOUT 

Tijdens de ledenbijeen
komstvan 13 maart van 
Po&Po (Ned. Ver. Van 
Poststukken- en Post
stempelverzamelaars) 
werd Gert Rabout in het 
zonnetje gezet. Uit han
den van voorzitter Peter 
Poortvliet ontving Gert de 
bronzen bondsspeld. Gert 
was volledig verrast en de 
emoties waren hem bijna 
de baas. Hij ontving de 
speld voor zijn bijzondere 
inzet. Hij digitaliseert de 

Gert Rabout (1) en Peter Poortuliet (r) 

Circulaire aanschrijvingen 
van het Hoofdbestuur 
der Posterijen. Deze 
zogenaamde circulaires 
worden vanaf 1813 door 
hem gescand en verwerkt. 
Ze zijn als Word file en als 
pdf document in te zien. 

De eerste Cd-rom van 
1813 t/m 1815 is gereed en 
bij Po&Po verkrijgbaar. 
Wat het extra bijzonder 
maakt is, dat Gert Rabout 
de Duitse nationaliteit 
heeft en niet alledaags 
met Nederlands bezig is. 

BOEK THEMATISCH 
EXPOSEREN 

"Thematic Exhibiting" 
gaat over de fijne kneepjes 
van thematisch expose
ren, waarin de volgende 
onderwerpen worden 
behandeld: 
Hoe de jury je expositie 
waardeert met punten; 
Titel en planontwikke-
ling voor een thematische 
expositie, welk filatelisti-
sche materiaal, themati
sche en filatelische ken
nis, studie en onderzoek, 
presentatietips, kaders, 
etc. 
Het 64 pagina's tellende 
boekje wordt gepuWi-

ceerd in A5-formaat, in 
full colour met talrijke 
verhelderende illustra

ties. Voor meer details en 
bestellingen, surf naar 
http://vwegter.hivemind. 
net of email uw naar 
vyvegterfp)xsinet.co.za 
Het Engelstalige werk 
kost € 20, inclusief ver
zending. 
De auteur is Wobbe 
Vegter, een ervaren 
schrijver en exposant over 
thematische filatelie. Zijn 
expositie "Van Abacus 
tot Internet" is bekroond 
met de Large Vermeil en 
Gold Medals op diverse 
nationale en internatio
nale exposities. 

DECEMBERZEGELFOUTEN 

Op de oproep van de 
redactie op fouten in de 
decemberzegels 2009 is 
massaal gereageerd. We 
pikken de meest voorko
mende eruit. 
De heer Arjo Barendrecht 
ontdekte vier gestempelde 
zegels met een verscho
ven perforatie, terwijl 
de heer E. Land ook een 
prachtige perforatiefout 
opstuurde. Zeldzaam is de 
afwijkende tanding van de 

decemberzegel die werd 
ingestuurd door de heer J. 

De Keijzer, waarvoor onze 
hartelijk dank. 

mailto:pzu-kanaalstreek@2onnrt.ni
http://vwegter.hivemind


GOUDEN KANS VAN 
DONALD DUCK 
Om de 75jarige Donald 
Duck en zijn stadgenoten 
van Duckstad te eren 
komt TNT Post met een 
postzegelserie rondom de 
Duckstad bewoners. 
Als eerste verschijnt op 
6 april de postzegel van 
Donald Duck met een 
gratis bewaarblad. In de 
envelop van het gratis 
bewaarblad kan een Gou
den Postzegel van Donald 
Duck zitten. De vinder 
krijgt ter gelegenheid van 

de 3000e Donald Duck 
die ook begin april ver
schijnt, € 3.000 contant 
uitgekeerd. 

EKPVZEGELS 
PHIUIXRODE 2010 

Organisator EKPV van de 
Internationale ruilbeurs 
PHILAIXRODE geeft een 
persoonlijke postzegel 
en een briefkaart uit ter 
gelegenheid van de 44e 
Limburgse Filatelisten
dag. Op 21 maart troffen 
alle Limburgse Filatelis
ten verenigingen elkaar 
voor hun halfjaarlijkse 
bespreking en vastleggen 
van de Limburgse data 
voor evenementen. Het 

postzegelvelletje van de 
Limburgse Filatelistendag 
kost € 7,50 excl. verzen
ding, incl. verzending is 
het 6 8,50; de briefkaart 
kost €2,00 excl. ver
zending en e 3,00 incl. 
verzending. Het bestel
nummer zegelvel 043 en 
Briefl<aart 044. U kunt 
uw bestelling overmaken 
op het INGnummer 
van EKPV: 118 90 43, 
Kerkrade. 
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POSTSORTEERMACHINE 
SINDS 1926! 

In het kader van 100 jaar 
Rijksoctrooiwet was op de 
expositie <Made in Hol
land) in de Rotterdamse 
Kunsthal een Octrooibe
wijs te bewonderen met 
maquette van het eerste 
geautomatiseerde post
sorteersysteem ter wereld 
uit 1926! 

Dit baanbrekende sys
teem nam de ambachte
lijk opererende postsor
teerders toen al veel werk 
uit handen en is over de 
hele wereld verspreid. 
Met name de Amerikanen 
toonden indertijd veel 
interesse in deze ontwik
keling. 

OXENAAR GEËERD MET 
'ALLES VAN WAARDE' 

Grafisch ontwerper 
Ootje Oxenaar (80) werd 
bekend door zijn ont
werpen van Nederlandse 
postzegels en bankbiljet
ten tussen 1965 en 1986. 
Oxenaar gaf lange tijd 
leiding aan de kunst en 
vormgevingsafdeling van 
de PTT. Hierdoor leverde 
hij een belangrijke bij
drage aan de opbloei van 

het Nederlandse design
klimaat. In het iVluseum 
voor Communicatie is nu 
een expositie te zien over 
zijn werk. Een persoonlij
ke en bijzondere collectie, 
nooit eerder vertoond en 
te bezoeken tot en met 11 
april 2010. 
In de expositie staat 
Oxenaars werk voor De 
Nederlandsche Bank en 

PTT centraal. Voor beide 
maakte hij eigenzinnige 
ontwerpen en bouwde 
hij aan een langdurige, 
hechte relatie. De afdeling 
Kunst en Vormgeving van 
PTT stond tot 1994 onder 
zijn leiding. Oxenaar gaf 
ontwerpers veel vrijheid 
en moedigde het experi
ment aan. 
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VERNIETIGENDE 
BARCODESTICKERS 

Verzamelaar/abonnee 
Dick Wibier heeft TNT 
Post al diverse malen 
verzocht het vernietigen 
van mooie postzegels op 
aangetekende brieven 
met er overheen geplakte 
barcodestickers voort
aan achterwege te laten. 
"Van de zes zegels op 
deze envelop zijn er vier 
waardeloos geworden 
door de barcodesticker, 
waarvan twee in een strip 
van drie", legt Wibier uit. 
Hij heeft deze l<westie al 
diverse malen via email 
bij TNT Post aan de orde 
gesteld en telkens krijgt 
hij dit antwoord terug: 
"wij zullen het betref
fende distributiecentrum 
hiervan op de hoogte 
stellen." Er gebeurt ech
ter niets. Ook de post
bezorgers heeft hij vele 
malen hier op gewezen. 
"Maar helaas.... dezelfde 
bezorger kwam met deze 
envelop aanzetten en 
de mededeling, dat niet 
hij, maar het distribu
tiecentrum de schuldige 
is", aldus Wibier. "Ik 
ben hier erg boos en 
teleurgesteld over. Zou 

uw stem tot wat meer 
resultaat kunnen leiden? 
Als was het alleen maar, 
dat ze de lijm op de stic
kers veranderen. Nu zijn 
ze niet los te weken!" 
Deze hartenkreet is de 
redactie uit het hart ge
grepen en gaat spontaan 

over tot publicatie van 
zijn gegronde klacht. 
Zie ook het artikel 'Is er 
nog post?' elders in dit 
magazine. Heeft u ook 
deze klachten? 
Laat het uw redactie 
weten per email. 
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KLEURONTBREKENDE 
ZEGELS 

De heer G. Ritzema heeft 
in een hoop postzegels 
van 5 cent vier zegels 
van de USA gevonden 
waarvan twee kleuren 
ontbreken Het betreft 

Michel 1391/ 
Scott 1610, 
waarvan de 
kleuren rood en bruin 
ontbreken. Zie afbeel
ding. 
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Daarnaast drukken ze 
postzegels voor veel 
kleinere agentgebieden 
buiten Europa, maar ook 
voor "echte" landen als 
Finland of IJsland. 
Bij deze Nederlandse ze
gels gaat het om normaal 
geperforeerde zegels. 
Wel is gebruik gemaakt 
van stochastische rasters, 

waar LoweMartin prat op 
gaat te gebruiken: 'lomi
cron stochastic scree
ning'. Of de offset op een 
vellenpers is gemaakt of 
aan de rol?? LoweMartin 
gebruikt een Gallus druk
aanderol offsetpers en 
een in 2006 aangeschafte 
velinleg lokleuren Hei
delberg CD. 

THE GOOD, THE BAD AND 
THE UGLY 

Het lelijke jonge eendje, 
de vaste kaderpostze
gel, krijgt steeds meer 
de allure van een jonge 
zwaan. Het goede nieuws 
is, dat op een vereni
gingsbijeenkomst van de 
Studiegroep Zwitserland 
het Bondsbestuurslid Ben 
Mol jubelend deed over de 
nieuwe financiering van 
grootschalige filatelisti
sche evenementen, 'door 
middel van de jaarlijkse 
uitgifte van een prestige
boekje met daarin één van 
de zes nieuwe uit te geven 
persoonlijke zegels met 
het nieuwe stramien voor 
het komende jaar. De helft 
van de opbrengst van de 
20.000 boekjes is voor de 
GSE [Gemeenschappelijke 
Stuurgroep Evenemen
ten] . Dit komt neer op 
ongeveer €100.000 per 

° jaar, waarmee drie grote 
° evenementen in twee jaar 
_, kunnen worden georgani
Z seerd'. 

% Het slechte nieuws is 
^ dat de KNBF een nieuwe 
S handleiding '102.04.14 
< Reglement persoonlijke 
^ postzegels' heeft gepu
TT bliceerd waarin we naast 
JU enkele zinnige omschrij

vingen ook de nodige 
onzin kunnen te vinden. 
Onder 2. Traditionele 
inzendingen: 
2.4 De afbeelding aange
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bracht op de persoonlijke 
postzegel is hierbij van 
geen enkel belang (filate
listische kennis). 
Onder 3. Thematische 
Inzendingen: 
3.2 De persoonlijke post
zegels die zijn uitgegeven 
met een afbeelding, 
aangebracht in opdracht 
van TNT Post, kunnen 
in elke thematische in
zending worden opgeno

'' men. Daarbij is het soms 
i mogelijk om verschil

lende druktechnieken en 
varianten met betrekking 
tot de afbeelding, in de 
inzending te tonen en te 

! beschrijven (filatelistische 
kennis). 
3.3 Persoonlijke postze
gels die op initiatief van 
bijvoorbeeld postzegelver
enigingen ter gelegenheid 
van een jubileum, tentoon

' stelling of historische 
I gebeurtenis worden 

vervaardigd, wordt aldus 
omgegaan: maximaal 
twee van dergelijke zegels 
mogen worden opgeno
men per kader van 12 of 
i6 bladen. Daarbij moet 
op het albumblad worden 
vermeld, dat een persoon
lijke postzegel is uitge
geven op initiatief van de 
betreffende instantie met 
daarbij (zo mogelijk) de 
uitgiftedatum, de reden 
van uitgifte en de oplage 
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van het aantal velletjes/ 
blolqes/boekjes/zegels 

'' (filatelistische kennis). 
I 3.4 De persoonlijke post

zegels die zijn of^worden 
besteld door particulieren 

I met een zelfgekozen af
beelding, blijven uitgeslo

I ten als tentoonstellings
item. 

' Onder 4. Posthistorische 
I inzendingen; 
^ 4.2 Alle persoonlijke 
'' postzegels  dus ook de 
, persoonlijke postzegels 

die zijn besteld door 
I particulieren met een 

zelfgekozen afbeelding 
^  die daadwerkelijk zijn 
i gebruikt ter verzending 

van poststukken, mogen 
in een posthistorische 

inzending worden opge
nomen, mits het gaat om 
de stempelafdrukken en/ 
of postale kenmerken 
Onder 6. Buitenlandse 
persoonlijke postzegels 
6.1 Vooralsnog worden de 
buitenlandse persoonlijke 
postzegels op dezelfde 
manier behandeld als 
beschreven voor de 
Nederlandse persoonlijke 
postzegels. 
6.2 De 'Handleiding 
voor het beoordelen van 
inzendingen waarin zich 
persoonlijke postzegels 
en bedrijfspostzegels be
vinden' wordt gehanteerd, 
totdat de internationale 
richtlijnen betreflfënde 
deze soort zegels in wer

king is getreden. 
Bovenstaande richtlijnen 
zijn  zeker tegen de ach
tergrond van het Ben Mol 
verhaal  nogal discrimine
rend!! Het bekende 'Quod 
licet Jovi, non licet bovi' 
verhaal, de gewone, echte 
persoonlijke postzegel 
wordt in de ban gedaan, 
de geldopleverende KNBF 
zegels mogen onder ver
waarloosbare beperkingen 
worden tentoongesteld! 
En wat ik steeds heb be
toogd, dat het buitenland 
de KNBF onder druk zou 
zetten, is een grof verzin
sel gebleken. Ook hoe 
hoog de lat is gelegd voor 
filatelistische kennis blijkt 

http://viww.gaIeoptix.nl/fila/druktech.htm
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DE EMISSIES 
IN APRIL 2010 

Het gaat om de vol
gende emissies in april 
2010: 

 15.04 Antwerpia 2010 
Feest van de 
postzegel 
ontworpen door 
kinderen 
This is Belgium 
Mode 
25 jaar Vogeltjes 
van André 
Buzin 
Prms Filip 50 
jaar 

Op het moment van 
inleveren van de copij 
was er geen druktech
nische mformatie van 
de kant van De Post 
aanwezig. Alles dus 
onder voorbehoud. 

THIS IS BELGIUM  MODE 

Op 15 april 2010 ver
scheen een blok met 10 
zegels van (i) (=0.59) 
werk van 10 verschillende 
Belgische modeontwer
pers, overwegend afkom
stig uit Antwerpen. 
Walter van Beirendonck 
Veronique Branquinho 
AF. Vandevorst 
Natan 
Dirk Bikkembergs 
Cathy Pill 
Ann Demeulemeester 
Olivier Theyskens 
Veronique Leroy 
Maison Martin Margiela 

[naar Wikipedia:] 
Walter Van Beirendonck 
(Brecht, 4 februari 1957) 
IS een Vlaamse modeont
werper. Hij studeerde in 
1980 af aan de modeafde
ling van de Koninklijke 
Academie voor Schone 
Kunsten in Antwerpen of 
de Antwerpse Modeaca
demie. Samen met Dirk 
Van Saene, Dries Van 
Noten, Ann Demeule

FEEST VAN DE POSTZEGEL 

Op 15 april 2010 ver
scheen een blok met 10 
(=5x2) zegels van (i) 
(=0.59) met afbeeldin
gen uit de wedstrijd voor 
kinderontwerpen met als 
thema 'Red de Aarde'. De 
uitslag nog niet bekend. 
De zegels zijn mogelijk 
al gedrukt op de nieuwe 
offsetpers in Mechelen. 

Het zegelformaat is for
maat 3  27.66x40.20mm 
 met een perforatiemaat 
II1/2 16/22 tanden hor./ 
vert. Een in elke rand 
geheel doorlopende 
perforatie. De cilinders 
omvatten vermoedelijk 4 
blokken. Productbarcode 
op de onderrand van het 
blok. 
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meester, Martin Margiela, 
Marina Yee (afgestudeerd 
in 1981) en Dirk Bikkem
bergs (afgestudeerd in 
1982) werd hij bekend als 
de Antwerpse Zes. 
Veronique Branquinho 
(1973) is een Vlaamse 
modeontwerpster. Zij 
behaalde haar einddi
ploma aan de Antwerpse 
Modeacademie in 1995. 
An Vandevorst (1968) en 

haar man Filip Ariclcx 
(11971). Modeontwer
pers met hun eigen AF 
Vandevorst label. Beiden 
afgestudeerd aan de Ant
werpse Modeacademie 
in 1991. 
Natan is genoemd naar 
Paul Natan die in 1930 
op de Louizalaan 158 in 
Brussel een Maison de 
Couture opende. Drieën
vijftig jaar later neemt pas 

afgestudeerd interieurar
chitect Edouard Vermeu
len (46) uit leper de zaak 
over en een jaar later, in 
1984, presenteert hij zijn 
eerste collectie, hoofd
zakelijk avondjaponnen 
en ceremoniekleding. De 
mode van Edouard 
Vermeulen is stijlvol. 

Lees verder op 
de volgende pagina 
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ANTWERP» 2010 

Op 15 april 2010 ver
scheen een blok met 
I zegel van (3) (=1.77) 
met het logo van het 
„Nationale en Europese 
Kampioenschap Filatelie" 
van 9 t/m 12 April 2010 in 
Antwerpen. De verkoop
prijs is 5 euro [ toeslag 
t.b.v. de organisatie]. In 

de ruimte rondom het 
zegel afbeeldingen die 
betrekking hebben op 
Antwerpen waaronder 
een panorama zicht vanaf 
de linker Scheldeoever. 
Ontwerp van het blok: 
Miriam Voz en Thierry 
Martin [MVTM]. 
De zegels zijn mogelijk 
gedrukt op de nieuwe 
offsetpers in Mechelen. 

Het zegelformaat is for
maat 4: 38.15x48.75mm 
met een perforatiemaat 11 
1/2 22/28 tanden hor./ 
vert. Niet doorlopende 
perforatie in de blokran
den. De platen omvatten 
vermoedelijk 4 blokken. 
Productbarcode op de 
rechterrand van het blok. 

file:///enen
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THIS IS BELGIUM  MODE 
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sober en uitermate flat
terend voor het vrouwe
lijk silhouet. Zijn succes 
bereikt nooit geziene 
toppen bij het huwelijk 
van Filip en Mathilde in 
december 1999. Maxima 
Zorreguieta kondigt 
haar huwelijk aan met de 
Prins van Oranje in een 
rode jurk van Natan. Ook 
na haar huwelijk blijft 
Maxima Natan trouw: 
als ze bekend maakt dat 
ze zwanger is, draagt ze 
iets van Natan. Intussen 
kleedt hij ook leden van 
het Zweedse (onder wie 
koningin Silvia) en het 
Nederlandse konings
huis (onder wie prinses 
Laurentien). In november 
2000 wordt hij officieel 
hofleverancier. 
Dirk Bikkembergs (Keu
len, 2 januari 1959) is een 

Vlaams modeontwerper., 
één van de zogenaamde 
Antwerpse Zes. Hij 
studeerde in 1982 af aan 
de Antwerpse Koninklijke 
Academie voor Schone 
Kunsten beter bekend als 
de Antwerpse Modeaca
demie. In 1986 maakte 
hij indruk met zijn eerste 
collectie mannenschoe
nen in militaristische 
stijl. In 1989 kwam hij 
met mannenkleding en 
in 1993 kwam daar ook 
vrouwenkleding bij. 
Cathy Pill (Antwerpen, 
1981) is modeontwerp
ster. Ze behaalde met 
grote onderscheiding 
haar diploma aan de 
Brusselse modeacademie 
La Cambre in 2005. 
Ann Demeulemees
ter (Kortrijk, 1959) is 
een wereldvermaarde 
Vlaamse modeontwerp
ster en ereburger van stad 
Waregem. Zij studeerde 
design aan de Koninklijke 

Academie van Antwerpen 
meer bepaald de Ant
werpse Modeacademie. 
In 1985 lanceert ze haar 
eerste kledinglijn. 
Olivier Theyskens werd 
geboren in Brussel op 4 
januari 1977. Zijn vader 
was Belgisch, zijn moeder 
Frans. In oktober 1995 
ging hij, op achttienjarige 
leeftijd, studeren aan de 
ontwerpafdeling van de 
modeacademie La Cam
bre in Brussel, een studie 
die hij binnen twee jaar 
afljrak. In 2002 besluit 
Theyskens te stoppen met 
zijn werk als privé cou
turier en ging hij werken 
voor het Franse modehuis 
Maison Rochas. In juh 
2006 kondigde Procter 
& Gamble, eigenaar van 
Maison Rochas, het mo
dehuis en daarmee de col
lectie van Theyskens op te 
doeken. Hierop stapte hij 
over naar het modehuis 
Nina Ricci, waar hij de 

opvolger werd van hoofd
ontwerper Lars Nilsson. 
In de herft van 2007 
presenteerde hij hier zijn 
eerste herfst/wintercol
lectie. In 2006 ontving de 
ontwerper de Internatio
nal Award van de Council 
of Fashion Designers of 
America. Deze council is 
een beroepsvereniging 
van een driehonderdtal 
US modeontwerpers. 
Véronique Leroy (Luik 
1965). Studeerde 3 jaar in 
Parijs nadat het haar niet 
was gelukt om een plek te 
krijgen aan de Antwerpse 
Modeacademie. De oplei
ding in La Cambre ging 
pas later van start. Ze 
studeerde aan de Studio 
Ber^ot en werd assistent 
van bekende ontwerper 
Azzedine Alaia bij haar 
afstuderen in 1987. In 
1991 bracht ze haar eigen 
collectie uit  aanvankelijk 
nog meegenietend van de 
faam die de Antwerpse 
Zes genoot, maar snel 
was duidelijk dat ze die 
vergelijking helemaal niet 
nodig had. 

Martin Margiela (Genk, 
9 april 1957) is een 
Belgisch modeontwer
per. Hij studeerde aan de 
Antwerpse Koninklijke 
Academie voor Schone 
Kunsten, samen met de 
legendarische Antwerpse 
Zes. Margiela was een 
tijdje verbonden met de 
Zes, maar trok zich terug 
en werd vervangen door 
Marina Yee. Door velen 
wordt hij nog steeds be
schouwd als het zevende 
lid van het collectief 
Nadat Margiela in 1980 
afstudeerde, werkte hij 
vijfjaar als freelance 
ontwerper. Tussen 1985 
en 1987 werkte hij voor 
JeanPaul Gaultier. 

De zegels zijn mogelijk 
al gedrukt op de nieuwe 
ofFsetpers in Mechelen. 
Er zijn diverse zegelfor
maten wat normaliter 
wijst op een scheerper
foraat. Naar de blokrand 
toelopende perforatie ten 
behoeve van het los kun
nen scheuren uit het blok! 
De cilinders omvatten 
vermoedelijk 4 blokken. 
Productbarcode op de 
linkerbovenrand van het 
blok. 

DE VOGELS VAN ANDRE 
BUZIN 25 JAAR 

Op 15 april 2010 ver
scheen een blok met 
5 (=5x1) zegels van (i 
Europa) (=1.18) met vijf 
verschillende 'hoogvlie
gers': Buizerd, boomvalk, 
sperwer, rode wouw en 
havik. In de ruimte boven 
de zegels André Buzin 
aan het werk met het 

tekenen. Het ontwerp 
is van André Buzin. 
Opmaak van het blok: 
Miriam Voz en Thierry 
Martin [MVTM]. 
De zegels zijn mogelijk 
al gedrukt op de nieuwe 
offsetpers die in Meche
len werd geïnstalleerd. 
Het zegelformaat is for

maat 3  27.66x40.20mm 
 met een perforatiemaat 
II1/2 16/22 tanden hor./ 
vert. Een gat doorlo
pende perforatie in alle 
blokranden. De cilinders 
omvatten vermoedelijk 4 
blokken. Productbarcode 
op de rechteronderrand 
van het blok. 

2s ans de timbres de haut vol '^ 
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JliH 
PRINS riLIP WORDT 50 JAAR 

Op 15 april 2010 ver
scheen een blok met 5 
(=1x5) zegels van (2) 
(=1.18) met een staatsie
portret van prins Filip. In 
de ruimte naast de zegels 
afbeeldingen uit het leven 
van Prins Filip  gezin en 
werk. Het ontwerp is van 
Jean Libert. 
De zegels zijn mogelijk 
al gedrukt op de nieuwe 
offsetpers in Mechelen. 
Het zegelformaat is for

maat 3  40.20x27.66mm 
 met een perforatiemaat 
II1/2 22/16 tanden hor./ 
vert. Een geheel doorlo
pende perforatie in de 
boven en onderrand, een 
of twee gaten doorlopend 
in linker en rechterrand. 
De cilinders omvatten 
vermoedelijk 4 blokken. 
Productbarcode op de 
linkeronderrand van het 
blok. 



O P E N I N G : 8 A P R I L 

PostBeeld 
Philatelic Adventure Store 

De grootste en meest spectaculaire postzegelwinkel van Nederland opent op 8 apri l 
Kijk voor alle openingsaanbiedingen op www.postbeeld.com 

Cronjéstraat 68, 2021 JK Haarlem 
Openingsti jden: Dinsdag t / m Zaterdag 10:00-18:00 

Parkeergarage Cronjé: 1 mm. lopen. Bushalte Kloosterstraat: 1 mm. lopen. Station: 6 min. lopen. 

http://www.postbeeld.com
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PARK VOL 
BEELDEN 
Als je ooit nog eens 
naar Oslo in Noorwegen 
gaat, moet je beslist een 
bezoek brengen aan het 
Vigelandpark. Daar staan 
allemaal beelden van 
de beeldhouwer Gustav 
Vigeland. 
Ze laten de levensloop 
van de mens zien van het 
prille begin tot het eind. 
Als je goed kijkt zie je 
op deze zegel een man 
met een vrouw op zijn 
schoot. 
Het is een van de beel
den uit het park. 

f ÉtiiMiftlÉtltllitlÉ 

V ^ i 
OM OP TE VRETEN 
Vinden jullie deze honden en 
katten ook om op te vreten? Wat 
een schatjes allemaal, hè.' Al 
deze honden en katten werden 
opgevangen door het Battersea 
Honden-en Kattenasiel in Lon
den. Omdat dit asiel al 150 jaar 

bestaat gaf de Royal Mail deze 
aardige postzegels uit. Het asiel 
is het oudste van Engeland. Elk 
jaar worden er 12.000 honden en 
katten opgevangen. Soms gaat 
het om weggelopen dieren. In 
zulke gevallen wordt geprobeerd 

-ff 

de eigenaar weer te vinden. Het 
komt helaas ook vaak voor dat 
de dieren door hun baasje m de 
steek zijn gelaten. Met liefde wor
den ze dan in het asiel verzorgd 
en gaat men op zoek naar een 
nieuwe eigenaar. 

DAT GAAT NAAR DEN BOSCH TOE! 
Nog even en dan is het 
weer zo ver: tijd voor de 
Dag van de jeugdfilateliel 
Dit jaar al weer voor de 
26e keer. Het belooft een 
groot feest te worden. Het 
vindt plaats in de Brabant-
hallen in Den Bosch. Op 
hetzelfde moment is daar 

de tentoonstelling Hertog-
post 2010 voor volwas
senen. Er zullen 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 BOSCH!!!!!!! 

DONOREN GEZOCHT! 

m 

Als je erg ziek bent is het 
niet altijd makkelijk om 
beter te worden. Soms 
lukt dat alleen als een ziek 
deel van je lichaam wordt 

GEEF 
LEVEN 

- DOOR! 
" WORD 

DONOR 

LEGUEZ ^ 
LA VIE! 

^ DEVENEZ 
^ DONNEUR 

vervangen. Men noemt 
dat transplantatie, je krijgt 
dan een nier, een hart 
of de huid van iemand 
die overleden is. Het is 

misschien een beetje een 
eng idee, maar het helpt 
mensen te genezen. Als 
je belooft, dat na je dood 
delen van je lichaam 
mogen worden wegge
geven, ben je een donor. 
Er is een groot tekort 
aan donoren en daarom 
blijven veel mensen ziek. 
De Belgische Post wijst 
er met deze postzegel op 
dat donoren goed werk 
doen. Wie er meer over 
wil weten kan kijken op 
www.donorvoorlichting.nl 

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

lï\£n&(K cuttert ïïvJimhTLlJZ \ 
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BMNA HONDERD JAAR 
ERGEREN 

jullie kennen vast wel 
het spel Mens erger je 
niet. Het is daarbij de 
bedoeling dat je vier 
pionnen naar een veilige 
plek brengt. Onderweg 
mogen je tegenstanders 
jouw pionnen dwarszit
ten. Als ze uitkomen 
op een plek waar jij 
al stond, moet jouw 
pion terug naar zijn 
startplaats. Het is een 
eenvoudig spel, maar 
vaak heel spannend 
en....het levert altijd een 
hoop ergernis op! Dat 
is het leuke van Mens 
erger je niet: het lukt je 
niet om rustig te blijven. 
Je wil graag winnen en 
niets is frusterender dan 
wanneer je in het zicht 
van de veilige plek weer 
terug moet. 
Het spel werd meer 
dan negentig jaar 
geleden door de Duitser 

josef Schmidt bedacht. 
Sindsdien zijn er meer 
dan 70 miljoen spellen 
verkocht. Daarmee heeft 
Schmidt een hoop erger
nis veroorzaakt, maar 
ook veel spanning en 
plezier. De Duitse post 
gaf een postzegel uit 
waarop je goed kunt zie 
hoe het er tijdens een 
spelletje Mens erger je 
niet aan toegaat. Herken 
je het? 

ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek 
aan de abonnees van De 
Posthoorn. 
AlleadresM/ijzigingen, 
veranderingen in abon
nementen, etc. graag door
geven aan de ledenadmini
stratie van De Posthoorn: 
Aria Sprangers, 
Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, 
telefoon: 0183 - 40 39 52 

http://www.donorvoorlichting.nl
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Groot roofdier 
De gewone rode vos 
hoort tot een van 
de grootste roofdie

ren die bij ons vrij 
rondlopen. (Nu wil 
ik er wel meteen aan 
toevoegen dat je 
tegenwoordig leest 
dat de wolf ook in 
aantocht is, vanuit 
Duitsland komt hij 
langzaam deze kant 
op.) De vos hoort 
tot de hondachtigen. 
Hij is ongeveer 40 
cm hoog en bijna 
een meter lang. Je 
ziet ook goed dat 
het puntje van zijn 
staartwit is. 

geschrokken van het 
lawaai buiten. Toen 
hij ging kijken werd 
hij heel verdrietig: 
een vos had al zijn 
kippen doodgebe

ten. En niet eens om 
op te eten! Vossen 
eten kippen, konij

nen, vogels, eieren 
en muizen. Eigenlijk 
eten ze van alles. 

Op jacht 
Een hobbyboer bij 
ons op het dorp was 
op een nacht wakker 

De rekel en de 
moervos 
Dat zijn de man

netjesvos en de 
vrouwtjesvos. Vos

sen leven in een 
groep van ongeveer 
zes dieren, één rekel 
en de vrouwtjes. Als 
de rekels volwas

sen zijn, worden 
ze namelijk wegge

jaagd. Net als wat er 
met jou gebeurt als 
je volwassen bent: 
Hup! Het huis uit, 
zegt je moeder dan. 

De burcht 
De vos graaft zelf 

hij wit. je begrijpt 
natuurlijk wel 
waarom: schutkleur! 

zijn hol of hij ge

bruikt een oud konij

nenhol. Het hol ligt 
verstopt onder een 
omgevallen boom 
of onder rotsen. Het 
heeft vaak meerdere 
ingangen. Een groot 
hol noem je ook wel 
een burcht. 

Vossenjacht 
Vossen kunnen tien 
jaar oud worden, 
maar meestal ster

ven ze eerder. Dat 
komt voornamelijk 
door de jacht. Van 
de vacht van de vos 
worden bontjassen 
gemaakt. Ik weet 
nog dat mijn oma 
een "vosje" had. Dat 
was een kleine sjaal 
van vossenbont. 
Doodeng vond ik 
dat ding. Het kopje 
van de vos zat er 
namelijk ook nog 
aan vast. Dierenbeu

len, zouden we nu 
zeggen. 

De Poolvos 
Deze vos wordt in 
de zomer grijsbruin 
en in de winter is 

Ze worden trouwens 
blauwvossen ge

noemd. Poolvossen 
leven in de koude 
gebieden rondom de 
Noordpool. Ze eten 
vis en schelpdieren 
en overgebleven res

ten van zeehonden, 
die zijn gedood door 
ijsberen. 

De vos en de kraal 
Er zijn ook heel wat 
verhalen over de vos 
geschreven, zoals 
deze fabel: de vos 
ziet de kraai op een 
tak zitten met een 
lekker stukje kaas. 
Mag ik een hapje? 
vraagt de vos aan de 
kraai. Maar de kraai 
schudt zijn hoofd. 
Wat jammer, zegt 
de vos. Wil je dan 
misschien een liedje 
voor mij zingen, 
want dat doe je zo 

CnicfiAt^ 

prachtig? De kraai 
doet zijn bek open 
en begint te krassen. 
Het stukje kaas valt 
in de bek van de vos. 
Bedankt! roept de 
vos en weg is hij.... 
^ ■'*<« «^ ■ * ■ * « ■ * ■ ■ ■ « ■ ■ « W W V 
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Een tropisch vosje 
Dit is een groot

oorvos, ook een 
hondachtige als ons 
vosje. Hij komt voor 
in Afrika. 
Die grote oren 
zorgen er voor dat 
hij ondergrondse ge

luiden kan opvangen 
van termieten en an

dere prooidieren. Hij 
is veel kleiner dan de 
rode vos. Ze hebben 
scherpe klauwen aan 
de voorpoten om 
hun prooi snel op te 
kunnen graven. 

De vos als thema 
Hoewel er genoeg 
postzegels over vos

sen zijn, is dit toch 
geen bekend thema. 
Daar kun jij veran

dering in brengen. 
Maak een mooi 
albumblad over dit 
interessante onder

werp. Misschien 
kun je het verhaal 
van Reinaart de 
Vos uitbeelden met 
postzegels. Succes 
er mee! 

VJOWv/ 
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VIER KEER FOUT! 
"Kennis is macht," zegt men! Dat geldt 

ook voor de filatelist. Wij filatelisten we

ten dat naslagwerken en goed kijken erg 

belangrijk zijn. De volgende brief heb 

ik al een paar jaar in mijn verzameling 

zitten. Op deze brief (i) kwam ik een 

aantal fouten tegen die door de drukker, 

de afzender en de PTT zijn gemaakt. In 

totaal zijn het vier fouten! 

Kaderlijn 
De eerste fout is een af
wijking in het zegelbeeld 
van een van de post
zegels. Hierbij was de 
linker kaderlijn niet ver 
genoeg doorgetrokken 
naar beneden. Zoals je in 
afbeelding 2 kunt zien. 

Verkeerd port 
De tweede is dat op de 
briefte weinig postzegels 
geplakt waren. Van 1 juli 
1875 t o t ! oktober 1907 

moest er voor een brief 
t /m 20 gram 1 TA cent 
geplakt worden. Dit was 
het tarief voor een bui

tenlandse brief voor de 
eerste gewichtscategorie. 
De afzender heeft echter 
vier postzegels van drie 

cent geplakt. De brief 
komt dus een halve cent 
tekort. De derde fout is 
dat de postbeambte dit 
niet heeft gezien en de 
brief niet van Strafport 
voorzag. Het Strafport 
was twee keer het ont
brekende tarief op het 
poststuk. In dit geval had 
>2 I /4 = 1 cent Strafport 
geheven moeten worden. 

Stempel 
De vierde fout zit in het 
stempel. Het betreft hier 
een grootrondstempel 
dat gebruikt werd op een 
treintraject. De fout zit 
niet in de datum en ook 
niet m de letter die onder 
aan staat. Deze letter gaf 
puur de rit aan welke de 

trein maakte. De fout is 
te vinden in de plaats
naam van het stempel. 
Bij de aanmaak van het 
stempel zijn twee letters 
omgedraaid. Dit had tot 
gevolg dat in het stempel 
nu Maastciht staat in 
plaats van Maastricht, 
je kunt dat zien in de 
afbeeldingen 3 en 4. 
Zo zie je maar als je goed 
kijkt, je leuke dingen 
tegen kan komen. Kijk 
maar eens goed door je 
verzameling. Misschien 
vind jij ook zoiets! 

A/ex Nuijten 

■■■■»■■■■■i I • ■■■• w ^ v ^ 

DAANS 

PERSBERICHTEN 

In het Algemeen Dag
blad las ik een paar jaar 
geleden over een Ierse 
postzegel. Ierland was 
namelijk in verlegen
heid gebracht door 
een postzegel die was 
uitgebracht wegens de 
uitbreiding van de Euro
pese Unie. De nieuwe Europese lidstaat Cyprus was op de zegel echter verwis
seld met Kreta, dat zich als Grieks eiland allang Europees mocht noemen. 
Daan Koelewijn 
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ANTWOORDEN 
PUZZEL JANUARI 2010 

Hier volgen de antwoorden van de puzzel van ja
nuari 2010:1. Etten Leur; 2 De Gulden Vlieslaan; 
3. de telefoniste; 4. Henri Dunant; S. Zwitserland; 
5. de sultan van Zanzibar; 7. de Kilimanjaro. 

Na loting heeft Steijn Heijerman uit Aalsmeer 
een prijsje gewonnen. 

Hartelijk gefeliciteerd! 

PUZZEL APRIL 2010 

Hier volgen de vragen van deze maand: 
1. Hoe hoog was de postzegelstapel van Linda? 
2. Wat eten koalaberen? 
3. Hoeveel Mens erger je niet-spellen zijn er 

verkocht? 
4. Waar is het Vigilandpark? 
5. Wat IS een rekel? 
6. Waar komen grootoorvossen voor? 
7. Welk land had Cyprus en Kreta met elkaar ver

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

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

Meer dan 1250 jongens 

en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 

van jFN op internet: 

de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.org 

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

voor zich, maar dat is niet altijd het ge
val. Als je veel weet over je onderwerp 
kun je dingen vertellen die je niet zo 
maar kunt zien. Het afgebeelde stempel 
over de Puttense Jeugd gaat over een 
actie die na de Tweede Wereldoorlog 
werd gehouden. In 1944 waren alle 
mannen van het dorpje Putten door de 
Duitsers weggevoerd. Dit was een straf
maatregel. Het verzet had een hoge 
Duitse militair vermoord en de Duitsers 
namen wraak. De meeste mannen van 
Putten kwamen om in het concentra-
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Deze maand stellen we de vraag: 

Hoe gebruik je filatelistisch materiaal 
bij de ontwikkeling van je verzameling? 
Het is de bedoeling dat je met je 
postzegels en andere filatelistische ele
menten je thematische verhaal vertelt. 
Dit wordt "de ontwikkeling" van je ver
zameling genoemd. De afbeeldingen en 
teksten op dat materiaal spreken vaak 

34'7 

tiekamp. Om de gezinnen met jonge 
kinderen te helpen werd de actie op 
touw gezet. Door het verhaal achter een 
afbeelding of tekst te vertellen, laat je 
zien wat je weet over jouw onderwerp. 
Het zal je hogere punten opleveren van 
de jury als je dit goed doet. 

(ABC van het Postzegels verzamelen, deel 
2, bladzij 24 en 25) 

»HjnBT" 

De jeugdclub in Leiden 
organiseerde een wedstrijd 

postzegels stapelen. Het 
was de bedoeling om bin

nen een bepaalde tijd zoveel 
mogelijk postzegels op te 

stapelen. De "toren" mocht 
natuurlijk niet omvallen. 

Linda van As werd kampi
oen. Haar stapel was maar 
liefst 9,3 centimeter hoog. 

Misschien een leuk idee 
voor jullie clubavond of 

verenigingsmiddag? 

LINDA WORDT 
POSTZEGELS 

am iffrf - " ^ - - -

WIST JE DAT... 
...de grootste slaapkop de koala is? De koala of buidel
beer is een schattig beestje dat uitsluitend in Australië 
leeft. Ze hebben een grijzige vacht en grappige oren. 
Het probleem van de koala is dat hij alleen maar eu-
calyptus-bladeren eet, en dan nog alleen van bepaalde 
eucalyptusplanten. Die bladeren zijn giftig voor andere 
dieren, maar niet voor de koala. De vertering van de 
bladeren is nogal langzaam en daarom slaapt de koala 
zo ongeveer een uur of 18 

per dag. De rest van de dag, een paar uurtjes dus, 
en dat is als het donker is, gaat hij op jacht om te 
eten en te paren. Vroeger werd de koala veel gevan
gen en daardoor bijna uitgestorven. Tegenwoordig 
behoort de koala tot de bedreigde diersoorten. 
(Toon Oomens) 

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

http://www.stampkids.org
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MAXIMAFILIE IN 2009 
MET SPECIALE STEMPELS 

Voor de maximafilie was 
2009 een goed jaar met 
veel speciale stempels. De 
hier getoonde elf stempels 
sloten perfect aan qua 
beeldovereenstemming, of 
klopten thematisch goed, 
waardoor de combina
tie op een goede kaart 
meerwaarde oplevert. Het 
waren vaak stempels die 
speciaal uiü<wamen op 
beurzen (in combinatie 
met de speciale beurspost
zegel) tentoonstellings
stempels of stempels die 
aangevraagd waren door 
verenigingen. 
Van de eerste soort is kaart 
[i] een goed voorbeeld met 
de speciale beurspostzegel 
van de Antwerpfila van 
maart 2009 met de Belgi
sche pralines. Die stonden 
ook op het speciale stem
pel [ia]. Stempel [2a] met 

Saturnus en zijn kenmer
kende ringen sloot aan bij 
het jaarthema astronomie 
en verscheen t.g.v. de grote 
postzegelbeurs van Essen. 
Met de beurspostzegel 
konden goede maximum-
kaarten gemaakt worden. 
Kaart [2] kent een oudere 
Nederlandse postzegel 
uit 1988 over de wereld 
van Christian Huygens en 
Newton, waar Saturnus 
op te vinden is. Stempel 
[2b] met de postzegel ver
scheen t.g.v. het 50-jarig 
jubileum van de NVPV en 
een kaart is al in het sep
tembernummer getoond 
op pag. 560. Kaart [3] is 
een oude kaart van het 
toenmalige Internatio
nale Muziek Concours met 
stempel [3a] van het i6e 
Wereld Muziek Concours 
in Kerkrade. Kaart [4] is 
weer gemaakt van een 
beurspostzegel van de 50+ 
beurs met een echtpaar te 

midden van een zonne
bloem. Deze staat ook op 
het bijbehorende stempel 
[4a]. Stempel [4b] met 
de vliegtuigattributen 
is aangevraagd door de 
Vereniging voor Kinder
postzegels en Maximafilie 
en sluit perfect aan bij de 
mooiste serie van 2009 
over 100 jaar gemotori
seerde luchtvaart. De serie 
is in het januarinummer 
(pag. 24) al uitgebreid 
getoond. De zegel met de 
Boeing 747 van kaart [5] 
komt uit die serie, maar 
is nu ontwaard met het 
speciale stempel [5a] t.g.v. 
de 48e Dag van de Aerofi-
latelie. Op de staart van het 
vliegtuig en in het stempel 
ziet u het KLM-embleem. 
Stempel [6a] met de 
wereldbol verscheen t.g.v. 
de Dag van de Postzegel 
tijdens de Postex. Kaart 
[6] toont een wereldbol uit 
de tuin van Paleis het Loo, 
waardoor de plaats van 
stempeling (Apeldoorn) 
ook overeenkomt. Op 
dezelfde Postex verscheen 
de 50-jarige Barbie op een 
beurspostzegel met bijbe
horend stempel [7a]. Kaart 

[7] is een authentieke 
oudere kaart en kent in het 
zwart gestreepte badpak 
een maximale beeldover
eenstemming. De post
zegel met de Formule-i 
racewagens van kaart [8] 
en stempel [8a] verscheen 
t.g.v. de grote buiten
landse beurs Monacophil. 
Stempel [ga] is het tweede 
stempel dat de eerder ge
noemde vereniging mocht 
aanvragen bij TNT en 
deze sluit goed aan bij de 
eindejaarszegels. Kaart [9] 
toont een persoon die het 
jaar uitiuidt met een glas 
champagne. Het is geen 
postzegelverzamelaar, 
want die zou gelukkiger 
kijken met zo'n goede 
oogst aan speciale stem
pels die prima aansluit bij 
postzegels en thema's. 
Bedankt TNT. 
N.a.v. de februari-afle-
vering van deze rubriek 
kreeg ik van Piet van de 
Berg uit Roosendaal kaart 
[10] toegestuurd met de 
volleyballer Bas v/d Goor. 
Met het stempel Oss, de 
geboorteplaats van Bas, 
heeft hij een perfecte maxi-
mumkaart gemaakt. 
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MOOI NEDERLAND ARN
HEM EN MAASTRICHT 

Op 29 maart 2010 kregen 
Maastricht, hoofdstad van 
de provincie Limburg, en 
Arnhem, hoofdstad van de 
provincie Gelderland, een 
eigen postzegelvel in de 
serie Mooi Nederland 2010 
van TNT Post. Op 22 juni 
komt er een verzamelvel 
uit, waarop alle vijf steden 
in de serie Mooi Nederland 
2010 samenkomen in een 
nieuwe opstelling. Mooi 
Nederland is een meerjari
ge serie die begon in 2005. 

"Onze provincies hebben 
boeiende hoofdste
den", aldus Ed Annink, 
artdirector bij bureau 
Ontwerpwerk die de 
velletjes Mooi Nederland 
2010 heeft ontworpen. 
"Verder zijn de historische 
centra van deze plaatsen 
niet heel groot zodat zij 
zich uitstekend lenen voor 
een wandeling." Ont
werpwerk kwam op het 
idee een wandelroute als 
uitgangspunt te nemen 
voor de sfeerbeelden 
van de steden. Ook voor 
Arnhem werd op het vel 

i • "—€0,44: i : 

kam 

een plattegrond van de 
stad afgebeeld, waarin de 
route is aangegeven langs 
de belangrijkste beziens
waardigheden. 
Deze worden geaccen
tueerd met silhouetten 
in groen, naar de eretitel 
'Groenste stad'. De mid
deleeuwse Sabelspoort, 
ArtEZ hogeschool voor de 
kunsten, John Frostbrug, 
Eusebiuskerk en het stad
huis worden getoond. Ie
der verhaal is te vinden in 
tekstballonnen. "Wat voor 
alle provinciehoofdsteden 
geldt, geldt dus zeker ook 
voor Maastricht: het is een 
uitgelezen plaats voor een 
wandeling." Ontwerpwerk 
had ook hier voldoende 
aanknopingspunten voor 
een virtuele stadswande
ling op het velletje. De af
gebeelde route voert langs 
de Sint Servaasbasiliek, 
de gotische Sint Janskerk, 
de Sint Servaasbrug, het 
Bonnefantenmuseum, de 
Heipoort, het torentje van 
het stadhuis, de Sint Ser
vaasbasiliek, André Rieu. 
De velletjes met vijf bij
zondere postzegels van € 
0,44 worden in een oplage 
van 94.500 (Arnhem) en 
97.000 (Maastricht) stuks 
gedrukt bij Joh. Enschedé 
Security Print, Haarlem. 

ZOMERZEGELS 2 0 1 0 

Zij zijn de Hollandse hel
den van toen en nu: Annie 
M.G. Schmidt (19111995), 
Ramses Shaffy (1933
200g), Fanny Blankers
Koen (19182004), Willy 
Alberti (19261985); Mies 
Bouwman (1929); en 
DickBruna (1927). TNT 
Post eert hen ieder met 
een eigen postzegel in 
Zomerpostzegels 2010. 
Het postzegelvel met deze 
beroemde Nederlanders 
zal bij velen warme en 
bijzondere herinneringen 
oproepen. "Iedereen kent 
hen bij hun voornaam, zó 
bijzonder zijn de helden 
die zijn afgebeeld op deze 
speciale uitgave van de Zo
merpostzegels", aldus Jo
chem Leegstra, ontwerper 
van de Zomerpostzegels 
2010. De zes portretten 
van de Hollandse helden 
zijn gemaakt op basis 
van verschillende foto's. 
Daarbij zijn de portretten 
in silhouet afgebeeld. "Het 

silhouet is een abstractie 
van het portret", aldus 
Leegstra. "We hebben de 
helden afgebeeld als ico
nen van Nederland", zegt 
Leegstra. "Hun silhouet
ten zijn tegen een frisse 
moderne achtergrond 
gezet, zwarte letters tegen 
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een wit vlak, dat doorloopt 
over het hele postzegel
vel." De frankeerwaarde 
van de postzegel is € 0,44 
i€ 0,22 bijslag. 
Dit jaar is het 75 jaar 
geleden, dat de allereerste 
Zomerpostzegels werden 
uitgebracht, warmee oude
ren worden ondersteund. 
De opbrengst van de 22 
eurocent toeslag per post
zegel gaat naar het Natio
naal Ouderenfonds. Verder 
zijn er diverse jaarlijks 
terugkerende evenemen
ten, zoals de Vergeetze
niet Dag op i oktober (Dag 
van de Ouderen) en de 
Kerstdiners, waarmee het 
Ouderenfonds de ouderen 
in het zonnetje zet. Het 
velletje met zes bijzondere 
postzegels met bijslag is, 
zolang de voorraad strekt, 
in een oplage van 440.000 
stuks verkrijgbaa. De 
geldigheid van de postze
gel voor de frankering is 
onbepaald. 

VUURTORENS 2010 

Vuurtorens hebben 
altijd tot de verbeelding 
gesproken. Al eeuwen 
spelen deze stoere torens 
een belangrijke rol in 
de navigatie op zee. Bij 
slechte weersomstandig
heden waren zij levens
reddende bakens. TNT 
Post brengt een ode aan 
de Nederlandse vuurto
rens door de uitgifte van 
een heel bijzonder post
zegelvel: 'Vuurtorens'. 
Hierop is de vuurtoren 
van Breskens afgebeeld. 
Deze stamt uit 1867 en is 
de oudste nog bestaande 
gietijzeren vuurtoren in 
Nederland. Naast het 
postzegelvel brengt TNT 
Post een eerstedagen
velop, een postzegel
mapje en een themaboek 
uit. "Nederland heeft een 
lange kustlijn, waardoor 
we beschikken over een 
relatief groot aantal vuur
torens en andere lichtba
kens", aldus Marcel van 
der Heyden, ontwerper 
van dit postzegelvel. "De 
vuurtoren van Breskens 
heeft een archetypische 
uitstraling en grafische 
mogelijkheden door 
de fraaie achtkantige 
vorm en de opvallende 
witte en donkergrijze 
kleurbanden." Uniek is 
het 'glow in the dark'
effect. Daardoor lichten 
de stralenbundels van de 
vuurtoren op het postze
gelvel op in het donker, 
zoals het echte licht van 
een vuurtoren. ledere 
nog werkende vuurtoren 
is weergegeven door een 
oplichtende stip, waarbij 
die van Breskens iets gro
ter is gemaakt. Het keuze 
voor het lichtgevende lint 
van vuurtorens en van 
de oplichtende stralen
bundels past bijzonder 
goed bij het thema van dit 
postzegelvel. "We hebben 
het postzegelvel een of
ficieel tintje meegegeven. 
De functie van waardepa
pier hebben we bena
drukt met een duidelijke 
vlakverdeling en een ken

merkend grafisch ont
werp", aldus de ontwer
per. Door de uitgekiende 
vlakverdeling ontstaat 
een ingenieus spel met de 
vierkanten, rechthoeken, 
driehoeken en cirkels. 
"Naast de kleurverschil
len heb je bijvoorbeeld 
afljeeldingen van de lens 
waar het licht doorheen 
straalt. En je hebt don
kere afbeeldingen, dus 
zonder licht", aldus Van 
der Heyden. De officiële 
coördinaten, zichtbaar
heid, lichtkarakter, vaste 
optiek en hoogte worden 
getoond. De frankeer
waarde van de postzegel 
is € 7,00 (aangetekend 
tarief). 
Het velletje met één 
bijzondere postzegel en 
alle andere velletjes hier 
besproken zijn, zolang 
de voorraad strekt, in 
255.000 oplage verkrijg
baar bij de Collect Club 
in Groningen, via de 
Onlinewinkel op www. 
tntpost.nl/collectclub en 
bij de reguliere verkoop
punten. De geldigheid 
van de postzegel voor de 
frankering is onbepaald. 

EMISSIES 2010 

27 april 
• Zomerpostzegels 2010: 

postzegelvel met 6 
verschillende postzegels 
(gegomd) 

• Vuurtorens: postze
gelvel met I postzegels 
(gegomd) 

22 juni 
• Mooi Nederland Leeu

warden*: postzegelvel 
met 5 dezelfde postze
gels (gegomd) 

• Mooi Nederland 2010 
 verzamel**: postzegel
vel met 5 verschillende 
postzegels (gegomd) 

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

http://tntpost.nl/collectclub
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HERTOGPOST 2 0 1 0 , EEN 
VERRASSEND EVENEMENT 

De Brabanthallen in 
's-Hertogenbosch zijn 
op 28, 29 en 30 mei 2010 
het toneel van een groot 
postzegelgebeuren: de 
viering van het 8o-jarige 
bestaan van de 's-Her-
togenbossche Filatelis
tenvereniging. Een feest 
niet alleen voor de leden 
van die vereniging, maar 
voor het gehele land en 
de landen om ons heen. 
De Stichting GSE waarin 
vertegenwoordigd de 
KNBF, de NVPH en TNT 
Post, staan garant voor 
een groots evenement, 
met Stamp Passion nog 
vers in het geheugen. 
Maar HERTOGPOST 
2010 is anders. Naast de 
categorie i en 2 tentoon
stelling en de 26e Dag van 
de Jeugdfilatelie is veel te 
zien, te doen en te genie
ten. Andere organisaties 
zijn aanwezig, zoals het 
Jeroen Bosch Art Center, 
het Scoutingmuseum, 
het Genootschap ter 
bevordering van de naam 
's-Hertogenbosch, JFN, 
de spellengroep van de 
Globe en de Oeteldonkse 
Club vaniBBi. De NVPH 
is vertegenwoordigd met 
68 handelarenstands. 
Daarnaast een stand met 
prentbriefkaarten, een 
verkoopstand waar men 
filatelistische boeken 
tegen een spotprijs 
kan aanschaffen, een 
fotowedstrijd en Junior 
Plaza voor de kinderen. 
De Jaarvergadering van de 
KNBF wordt in 's-Herto-

POST i 

genbosch georganiseerd. 
Informatie via het secreta
riaat van de KNBF. 
Het voorlopige program
ma is als volgt: 
Vrijdag 28 mei: Boekpre
sentatie Bossche Oorlogs-
post 'Postverkeer in barre 
tijden...'; Zaterdag 29 
mei: Jeroen Bosch en de 
26e Dag van de Jeugdfi
latelie; 
Zondag 30 mei: Carnaval 
in Oeteldonk. 
Diverse uitgiften van 
persoonlijke postzegels 
staan op het programma, 
waaronder een speciale 
persoonlijke postzegel 
van de Wensstichting 
SHAMAJO. Deze stichting 
zet zich in voor meer
voudig gehandicapte 
mensen van jong tot oud. 
De opbrengst van deze 
persoonlijke postzegel is 
voor deze stichting. 
Een luxe herdenkings-
boek is te koop voor € 15, 
waarin naast de platte
grond van de tentoonstel
ling en een overzicht van 
de deelnemers een tiental 
vlotte artikelen is opgeno
men van verzamelaars. 
De toegangsprijs tot de 
Brabanthallen bedraagt 
€ 7,50 per persoon en 
met speciale waardebon 

IN MEMORIAM COSTERUSRIDDER 
MARCEL VAN DER MULLEN 

Ons bereikte het trieste 
bericht, dat Marcel Jozef 
van der Muilen op don
derdag 18 februari 2010 
is overleden. Hij was al 
langere tijd ziek, maar 
bleef altijd opgewekt 
en had nog veel plezier 
in zijn hobby. Marcel 
werd in 1998 benoemd 
tot Costerusridder. Hij 
was lange tijd Voorzit
ter van de Koninklijke 
Landsbond der Belgische 
Postzegelkringen (1989-
2001), voorzitter KLBP 
Studiekring en redactie 
Maandblad Studiekring 
(1976-2006). Nationaal 
Commissaris filatelis
tische literatuur (1995-
2005). ie vicevoorzitter 
Stichting PRO-POST 

(1995-2001). Lid van de 
Belgische Academie voor 
Filatelie (1977-1996), 
lid van de Nederlandse 
Academie voor Filatelie 
(1994), Fellow RPSL 
1995. Vicevoorzitter van 
de FlP-tentoonstellingen 
Belgica 1990 en 2001, 
voorzitter van het Orga
nisatie comité Antwerpen 
93 en bestuurslid FEPA 
(1996-2000). Hij heeft 
vele filatelistische studies 
gedaan en vele publicaties 
verricht. Zijn heengaan 
is een zware slag voor de 
internationale filatelie. 
Wij wensen Nelly, zijn 
echtgenote, alsmede de 
familie veel sterkte bij de 
verwerking van het verlies 
van Marcel. 

€ 5. Als men dan ook nog 
eens de ledenpas van de 
KNBF laat zien is de toe
gangsprijs € 4. Jeugdige 
verzamelaars (tot 17 jaar) 
hebben gratis toegang 
en eveneens gratis is 

het busvervoer van en 
naar het centraal station 
's-Hertogenbosch. Par
keergelegenheid is ruim 
voldoende aanwezig, de 
parkeerkosten zijn € 7 per 
dag per auto. 

KEURINGSTARIEF BKD 

De keuringstarieven van 
de Bondskeuringsdienst 
zijn dit jaar ongewijzigd 
gebleven en bedragen 
circa 3% van de cata
loguswaarde van het te 
keuren object. Ook de 
kosten van een certifi
caat zijn ongewijzigd € 8 
gebleven. Hiermee blijft 
de BKD dus goedkoper 
dan de keuringsinstanties 
in omliggende landen. 
Wel is er een aanpassing 
geweest van het mini
mum keuringstarief dat 
nu op € 20 is vastgesteld. 
Maar indien u meer zegels 
tegelijk laat keuren zal dit 
minimum u niet raken. 
Uw Nederlandse en 
buitenlandse zegels zien 
wij graag ter keuring te
gemoet. Het aanvraagfor
mulier kunt u opvragen 
(zie colofon) of downloa
den van onze website. 

BKD zoekt uw tweede
keus materiaal 
De BKD heeft een 
aanzienlijke referentie
verzameling die ingezet 
wordt, wanneer een keu
ring dit vereist. Maar het 
komt regelmatig voor, 
dat vooral van duurdere 
zegels geen vergelij
kingsmateriaal beschik
baar is. Bij buitenlandse 
keuringsdiensten is het 
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gebruikelijk, dat naast 
de referentieverzameling 
met falsificaties ook een 
verzameling gevormd 
wordt van echte maar 
beschadigde tweedekeus 
zegels die door verzame
laars zijn afgestaan. Tot 
nu toe heeft de BKD dit 
nog niet gedaan, maar 
onlangs is besloten, 
dat het vaak toch heel 
nuttig is, als de BKD 
kan beschikken over 
een verzameling echte 
maar 2e of 3e keus zegels 
van Nederland en OG 
en omliggende landen. 
Daarom roepen wij u op 
om al uw onverkoopbare 
dubbele zegels met een 
dunne plek, een scheur, 
een gat of wat dan ook 
toe te sturen aan de BKD. 
Want de voor u waarde
loze zegel is voor de BKD 
voor vergelijkingsdoel
einden van groot nut. 
Het maakt ons niet uit 
hoe slecht de kwaliteit 
van uw beschadigde ze
gels is, alles is welkom. 
Wij zullen er een gepast 
gebruik van maken en 
wij zijn u zeer dankbaar 
voor elke zegel, echt of 
vals, duur of goedkoop. 
U kunt uw materiaal 
insturen naar de BKD, 2e 
Stationsstraat 258, 2718 
AC Zoetermeer, maar u 
mag ze ook persoonlijk 
aan ons afgeven in mei 
op de Hertogpost in Den 
Bosch. Alvast hartelijk 
bedankt! 



ZIJN UW KINDEREN TOE AAN 
EEN POSTZEGEL JEUGDCLUB? 

JeugdFilatelie Nederland 
(JFN) is een overkoepe
lende organisatie, van 
ongeveer 70 postze-
gelclubs voor de jeugd. 
JeugdFilatelie Nederland 
organiseert postzegel
evenementen, houdt 
workshops voor jeugdlei
ders, schrijft boeken over 
postzegels verzamelen 
in de taal van de jeugd 
(ABC van het postzegels 
verzamelen, deel i, 2, 
3; deel I is ook in het 
Engels verkrijgbaar) en is 
uitgever van het perio
diek voor de jeugd "De 
Posthoorn.", opgeno
men in het maandblad 
Filatelie. De jeugdleiders 
en jeugdleidsters hebben 
een hele centrale plaats in 
de organisatie, via regi
onale jeugdleiderbijeen
komsten, via workshops 
en tijdens de jaarverga
deringen. Veel activitei
ten zijn gericht op de 
jeugdleiding die de jeugd 
via de club geweldig veel 
plezier kan geven in een 
fantastische hobby. Naast 
de jeugd, die georgani
seerd postzegels verza
melt en lid is van één van 
de postzegelclubs, zijn er 
nog duizenden jongelui 
die geïnteresseerd zijn in 
postzegels verzamelen. 
JFN beschikt over jeugd-
juryleden, die worden 
opgeleid door ervaren ju
ryleden van de KNBF. De 
jeugdjuryleden kunnen 
ook worden uitgenodigd 
op een clubbijeenkomst 
voor het geven van 
advies. 

Jaarlijks organiseert JFN 
in samenwerking met een 
plaatselijke jeugdclub de 
Dag van de Jeugdfilatelie. 
Een dag vol activiteiten 
en volop ruilgelegenheid. 
Op Junior Plaza vindt 
u de Postzegelhoek, de 
computerhoek, een infor
matiestand van JFN en de 
StampKids Club. Ook is 

er het spellencircuit van 
de Globe. Daar worden 
de punten verdiend 
waarmee de jeugdige ver
zamelaars in de Postze
gelhoek gratis postzegels 
kunnen uitzoeken. Er is 
de quiz Filagram voor 
jeugdclubs. En natuurlijk 
een postzegeltentoon
stelling met wedstrijd- en 
beginnerklasse en de 
laagdrempelige mogelijk
heden om deel te nemen: 
de Filamarathon en 'Mijn 
mooiste postzegel'. 
Daarnaast gaat de oudere 
jeugd nog mee op een 
excursie of doet mee 
aan een buiten activiteit 
tijdens het jeugdweek-
end. JFN ondersteunt de 
jeugdclubs bij het werven 
van nieuwe leden. 
Voor jeugdleiders is 
het Contact Blad, met 
daarin allerlei ontwik
kelingen, een agenda 
van activiteiten etc. Dit 
periodiek komt drie maal 
per jaar uit en wordt aan 
de jeugdleiders toege
zonden. Daarnaast is er 
ook een Handboek voor 
Jeugdleiders, waarin de 
adressen, activiteiten, 
reglementen, statuten 
e.d. vermeld zijn. Kijk 
eens op de website van de 
KNBF voor een jeugdclub 
in uw woonplaats of bij u 
in de buurt. Of kom eens 
praten bij de stand van 
JFN tijdens de Dag van de 
Jeugdfilatehe die dit jaar 
wordt gehouden tijdens 
Hertogpost 2010 op 29 
mei in de Brabanthallen 
te 's-Hertogenbosch. 
Voor kinderen die wonen 
in een plaats waar geen 
jeugdclub is, is de Stamp 
Kids Club opgericht. Dit 
is een club op Internet. 
U vindt deze club onder 
www.stampkids.org. Er 
zijn inmiddels meer dan 
1300 leden. We heten uw 
kinderen een hartelijk 
welkom! 

^ 4 4 eurocent 
1:44 eurocent^ 
a 
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SONJA VIERT ZILVEREN 
JUBILEUM 

Mevrouw Sonja van 
Zoeren-Ham vierde op 
II februari 2010 haar 
25-jarige jubileum bij de 
KNBF. Door de voorzitter 
van de KNBF Victor Coe-
nen werd haar namens 
het bestuur een cadeau 
aangeboden (horloge 
met inscriptie) en een bos 
bloemen als dank voor 
het vele werk dat zij voor 
de georganiseerde filatelie 
heeft verricht. 

ADVIESCOMMISSIE JURY
ZAKEN VAN DE KNBF 

De leden van de Jury 
Advies Commissie heb
ben zichzelf opgeheven, 
waarop het bondsbestuur 
de Commissaris Juryzaken 
opdracht heeft gegeven 
zo snel mogelijk een 
nieuwe Adviescommissie 
Juryzaken te formeren en 
installeren. Voorzitter van 
de KNBF en Commissaris 
Juryzaken Victor Coenen, 
heeft - na ingewonnen ad
viezen - enkele juryleden 
benaderd om aan de hand 
van een herziene taakom

schrijving, deel te gaan 
nemen aan de nieuwe Ad
viescommissie Juryzaken. 
Op zaterdag 20 februari 
2010 heeft de voorzitter 
van de KNBF op het 
Bondsbureau te Utrecht 
de Adviescommissie Jury
zaken (ACJ) geïnstalleerd. 
De samenstelling van de 
commissie is als volgt: 
Voorzitter: Arie Zonjee, 
secretaris: Albert Jacobs, 
leden: Pim van den Bold, 
Jeffrey Groeneveld, Frans 
Hermse, Cees Janssen 

en Piet Joosse. Met deze 
leden worden alle klassen 
(aerofilatelie, jeugdinzen-
dingen, postgeschiedenis, 
thematische en traditione
le filatelie, enz.) vertegen
woordigd. Daarnaast zal 
de Coördinator Juryzaken 
Albert Haan de vergade
ringen van de commissie 
bijwonen namens de 
Commissaris Juryzaken. 
De taakomschrijving van 
de ACJ zal worden opge
nomen in het Vademecum 
van de KNBF. 

DE BONDSBIBLIOTHEEK 

Op de website van de 
Bondsbibliotheek te 
Baarn bevindt zich een 
online catalogus. De 
catalogus van de Bonds
bibliotheek in Baarn 
bevat drie verschillende 
deelcatalogi: 

1. Boeken, cd-roms, 
postzegelcatalogi en 
veilingcatalogi 

2. Artikelen 
3. Tentoonstellings

catalogi 

Aanklikken van een van 
de deelcatalogi geeft u 
de mogelijkheid om bin
nen deze deelcatalogus 
te zoeken. De titels in 
bovenstaande catalogi 
zijn bij de Bondsbiblio
theek aanwezig. Deze 
kunnen in Baarn in 
de leeszaal worden 
ingezien. Uitlening 
vindt alleen plaats aan 
leden van bij de KNBF 
aangesloten verenigin
gen of afdelingen en aan 
leden van de NVPH. De 
uitleenvoorwaarden vindt 
u in het Reglement van 
Uitlening. 
Een aanvraag voor een 
leeskaart kunt u indienen 
via het - ingevuld en 
ondertekend - verzenden 
van een aanvraagfor

mulier, via de website te 
downloaden. 
Wilt u een goed beeld 
krijgen van wat er zich zo 
al afspeelt in de wereld 
van de filatelie (in bin
nen- en buitenland)? 
De Bondsbibliotheek 
heeft een groot aantal 
tijdschriften in abon
nement. De tijdschriften 
liggen direct na verschij
nen voor bezoekers van 
de Bondsbibliotheek ter 
inzage. Bent u geïnteres
seerd in gespecialiseerde 

verenigingen? Kijkt u 
dan in Baarn eens naar 
de tijdschriften die door 
deze verenigingen wor
den uitgegeven. 
Aanvragen voor het lenen 
van boeken of kopieën 
van artikelen kunt u 
richten aan de Bondsbi
bliotheek via e-mail of 
per brief aan: 

Bondsbibliotheek KNBF 
Hoofdstraat i 
3741 AC BAARN 

HET AUDIOVISUEEL 
CENTRUM 

Bij het Audiovisueel 
Centrum kunnen leden 
van bij de KNBF aange
sloten verenigingen gratis 
een diaserie met begelei
dende tekst lenen. Zit uw 
vereniging verlegen om 
goed materiaal om een 
lezing te kunnen houden 
op een bijeenkomst? Het 
AVC heeft het! Een lijst 
met beschikbare diaseries 
vindt u op de website 
van de KNBF. Genoeg 
redenen om op een le
denavond een diaserie te 
vertonen, dat maakt zo'n 
avond aantrekkelijker. 
Voor de kosten hoeft u het 

niet te laten. De diaseries 
worden gratis uitgeleend. 
De vereniging betaalt 
alleen de portokosten van 
de terugzending. Bij elke 
dialezing is een duidelijke 
tekst toegevoegd, die 
door de presentator kan 
worden voorgelezen. Elke 
lezing duurt ongeveer 20 
minuten. Lezingen die
nen uiterlijk vier weken 
vóór de gewenste datum 
schriftelijk te worden aan
gevraagd bij de materiaal
commissaris van het AVC, 
de heer Th.A.E. Kniese, 
Langestraat7i, 2312 SL 
Leiden. 

http://www.stampkids.org
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NIEUWE UITGIFTEN 

Aland 
In december 2009 zijn 
drie voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten en een 
voorgefrankeerde envelop 
uitgegeven voor het Rode 
Kruis. Ik kan u één van 
de kaarten laten zien: 
zegelbeeld 'Port Betaald 
voor alle landen' met 
een engeltje en het Rode 
Kruisembleem. Daarnaast 
een gedrukt prioritylabel 
en het beeldmerk van de 
posterijen. Op de linker
zijde van de kaart staat 
een Kerst- en Nieuwjaars
wens. I 

Australië 
De Australische vrouwen
organisatie 'View' richt 
zich op ontwikkelings
mogelijkheden en onder
linge hulp voor vrouwen, 
maar is - zeker op het 
platteland - ook een 

gezelligheidsvereniging. 
Op 23 maart 2010 werd 
een prepaid envelope 
uitgebracht ter gelegen
heid van het 50-jarige 
bestaan van 'View'. In het 
'Port betaald'-zegelbeeld 
ziet men het embleem van 
de organisatie, links op 
de envelop staan enkele 
foto's en het motto 'Kij
ken naar onze toekomst'. 
Verkoopprijs $ 0,65. 2 

Canada 
Twee nieuwe series voor
gefrankeerde envelop
pen met zelfklevende 
flap, verkrijgbaar sinds 
begin 2010 en elk in twee 
formaten: 
'Orchideeën en Tuinen', 
vier verschillende enve
loppen met in het zegel
beeld een orchidee en vier 
verschillende enveloppen 
met in het zegelbeeld een 
bloementuin met daarbo
ven een vogel, een vimder. 

een insect of een reptiel. 
Prijs per stuk $ 0,65 voor 
formaat # 8 en $ 0,67 
voor formaat # 10. 3 
'Kunstvhegen', tien 
verschillende enveloppen 
met in het zegelbeeld 
een kunstvlieg die door 
vissers gebruikt wordt als 
aas. Prijzen en formaten 
gelijk aan de andere reeks 
enveloppen. 4 
Formaat # 8 staat voor 
92 X165 mm en formaat 
# 10 voor 105 X 241 mm. 
Beide series enveloppen 
zijn ook verkrijgbaar in 
hangverpakkingen van 
tien stuks, waarbij die van 
de eerste reeks dus twee 
enveloppen dubbel bevat. 

China (Taiwan) 
De Taiwanese posterijen 
geven zeer regelmatig 
nieuwe postwaardestuk-
ken uit, want in Taiwan 
worden voorgefrankeerde 
briefkaarten en envelop

pen nog veel gebruikt. Op 
5 januari 2010 zagen twee 
briefkaarten het licht. 
De eerste, in het hoge ver
ticale formaat (148 x 105 
mm) heeft een zegelbeeld 
van NT$ 2,50 'Amauror-
nis phoenicurus' uit de 
postzegelserie 'Taiwanese 
vogels'. 
De tweede briefkaart, in 
het normale horizontale 
formaat (105 x 148 mm) 
heeft het zegelbeeld NT$ 
2,50 'Strombus sinuatus' 
uit dezelfde reeks. De 
oplage van de tweede 
kaart is groter dan die 
van de eerste (12 miljoen 
tegen 10 miljoen). Beide 
briefkaarten kunnen 
in vellen van 8 stuks 
geleverd worden aan 
grootverbruikers die een 
eigen bijdruk willen laten 
maken en/of machinaal 
willen adresseren. 

Duitsland 
De Internationale Post-
zegelbeurs in München 
werd dit jaar gehouden op 
5-7 maart, in combinatie 
met FERPHILEX 2010, 
een tentoonstelling voor 
spoorwegfilatelisten. 

De speciale envelop, die 
al in februari verscheen, 
is voorzien van zegelbeeld 
55 eurocent 'Deutsch
land' (voetbalpubliek). 
Op de linkerzijde van 
de envelop ziet men de 
emblemen van de beurs 
en de tentoonstelling, 
evenals een afbeelding 
van de 'Gläserner Zug', 
een type elektrische trein 
uit de jaren '30 van de 
twintigste eeuw, die van
wege zijn panoramaruiten 
zeer geschikt was voor 
toeristische routes. De 
treinstellen waren vooral 
in gebruik in Zuid-Duits
land en Oostenrijk. 5 
Voor een mailing rond 
Valentijnsdag gebruikte 
de Deutsche Post een 
reclamebriefkaart met een 
speciale hartvorm. Het 
zegelbeeld van het type 
'Pluskarte Individuell' 
heeft een waardeaan
duiding van 43 eurocent 
en is ontwaard met een 
typografisch golflijnen-
stempel. 6 

De Duitse vereniging van 
postwaardestukkenver-
zamelaars, de Berliner 
Ganzsachen Sammler 



Verein, heeft in het 
verleden regelmatig eigen 
postwaardestukken laten 
aanmaken. Maar voor een 
recent rondschrijven aan 
de leden werd een gewone 
voorgefrankeerde envelop 
gebruikt, met zegelbeeld 
55 eurocent 'Zeilschip 
Gorch Fock'. Nederlandse 
leden ontvingen de enve
lop met een bijgeplakte 
frankeerstrook van 15 
eurocent. 7 

Estland 
De brieflcaarten die in 
Estland uitgebracht wor
den, zijn mooi gedrukt op 
goed karton. De onder
werpen zijn ontleend 
aan de nationale cultuur, 
geschiedenis en sport. Ik 
kan al twee briefkaarten 
melden uit 2010 en geef 
voor de volledigheid ook 
het lijstje van 200g. 
Briefkaart 59 verscheen 
op 3 februari, ter gelegen
heid van 90 jaar Luchtpost 
in Estland en briefkaart 
nummer 60 op 3 maart, 
ter gelegenheid van 90 
jaar Staatsarchieven. 8, 9 
In 2009 zijn de volgende 
genummerde briefkaarten 

verschenen;, briefl<aart 
nr. 53, Andrus Veerpalu 
Wereldkampioen Skiën 
(uitgiftedatum 17 april 
2009) 10 
briefkaart nr. 54, stan
daardbriefkaart bin
nenland met in het 'Port 
betaald'-zegelbeeld een 
gestileerde posthoorn 
(29 mei 2009) II 
briefkaart nr. 55, Bernt 
Notke-jaar in Tallinn 
(4 juni 2009) 12 
briefkaart nr. 56, Mo
nument voor de Onafh 
ankelijkheidsoorlog 
(22 juni 2009) 13 
briefkaart nr. 57,100 jaar 
Voetbal in EsÜand 
(12 augustus 2009) 14 
briefkaart nr. 58, 'Mijn 
briefkaart'; deze kaart is 
nagenoeg identiek aan 
kaart 54, maar gezien de 
naam is hij misschien 
bedoeld voor particuliere 
bijdrukken (5 november 
2009). 15 
Op I juni 2009 verschenen 
drie voorgefrankeerde en
veloppen, met zegelbeeld 
Landkaart ('Port betaald') 
16: 
envelop nr. 3, voor bin
nenlandse zendingen tot 

50 gram (oranje) 16 
envelop nr. 4, voor zendin
gen naar het buitenland 
tot 50 gram (blauw) 17 
envelop nr. 5, voor bin
nenlandse zendingen tot 
100 gram (oranje). 18 

Noorwegen 
Veel postadministraties 
sturen hun klanten een 
nieuwjaarswens, soms in 
de vorm van een post-
waardestuk. Zo ook de 
Noorse posterijen. In 
december 2009 werd een 
kaart verstuurd met in het 
zegelbeeld ('Port betaald') 
een kerstbal en op de 
linkerzijde een Kerst- en 
Nieuwjaarswens in het 
Noors, het Engels en het 
Duits. 19 

Rusland 
Briefkaarten met bij
zonder zegelbeeld 6,60 
roebel: 
Kunstschilder N.A. Kasat-
lin; zegelbeeld portret, 
illustratie 'De rivales', een 
schilderij uit 1890 20 
Architect N.W. Baranow 
1909-1989; zegelbeeld 
portret en gebouw, illu
stratie 'Herstelwerkzaam

heden aan het monument 
voor Peter de Grote', een 
tekening uit 1941 21 
Componist en dirigent 
U.M. Ipolitow-Iwanob 
1859-1935; zegelbeeld 
portret en partituren, 
illustratie Ipolitow als 
dirigent met op de achter
grond een balletscène. 22 

Slovenië 
De filatelistische éénka-
dertentoonstelling is ook 
in Slovenië behoorlijk po
pulair. Voor de tentoon
stelling in Kranj (5-14 no
vember 2009) werd zelfs 
een speciale briefkaart 
uitgebracht met een af
beelding van een raam (= 
een kader, het embleem 
van de tentoonstelling). 
Zegelbeeld Posthoorn met 
waardeaanduiding 'A', 
uitgiftedatum 5 november 
2009. 23 
Het 8oo-jarige bestaan 
van de Franciscaner Orde 
werd op 25 september 
2009 herdacht met de uit
gifte van een voorgefran
keerde prentbriefkaart. 
Het zegelbeeld met waar
deaanduiding 'A' toont 
een portret van de stich

ter, Sint-Franciscus van 
Assisi; op de beeldzijde 
van de kaart ziet men een 
portret van de heilige met 
teksten in het Sloveens en 
het Latijn. De kaart was 
ook verkrijgbaar met een 
speciaal eerstdagstempel 
24,25 
De 'lUyrische Provincies' 
was in de tijd van Napo
leon een aanduiding voor 
de Adriatische kuststrook 
rond Ljubljana. De Fransen 
veroverden het gebied in 
1809 op Oostenrijk en za
gen het als een strategische 
buffer tussen Oostenrijk 
en het Ottomaanse rijk. 
Na enkele jaren werd het 
gebied terugveroverd, 
waarna de Franse hervor
mingen teruggedraaid 
werden. Ter herdenkmg 
van de tijdelijke inlijving bij 
Frankrijk werd op 25 sep
tember 2009 een brieflcaart 
uitgebracht. De beeldzijde 
van de kaart toont een 
fragment van het gedicht 
'De wederopstanding van 
Illyriè', een gedicht dat 
de nationalist Valentine 
Vodnik schreef in 1811, ter 
ere van Napoleon en de 
Sloveense historie.26 
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Nederland 
Geen postkantoren meer in 
2012? 
AI aardig wat postkanto

ren hebben intussen hun 
deuren moeten sluiten. 
De rest volgt tussen nu 
en 2012. Wil dat zeggen, 
dat vanaf dat moment 
Nederland het enige 
land ter wereld is zonder 
postkantoren? Nou, nee. 
In zekere zin is het voor de 
gewone postgebruiker wat 
gemakkelijker geworden. 
Nogal wat supermarkten, 
tabakszaken, boekwinkels 
e.d. verkopen postzegels. 
Ook komen er in dit soort 
zaken meer en meer balies 
voor pakjes en brieven. 
Minipostkantoortjes dus, 
waar ieder terecht kan 
voor de gewone postza

ken. 

Bruna 
TNT Post is met ingang 
van I januari jl. een 
samenwerking aangegaan 
met Bruna, een franchise

organisatie met momen

teel 380 boekwinkels. 
Postzegels verkocht men 
al, maar nu ook mapjes, 
prestige boekjes en the

maboeken. Nietregulaire 
postzegelproducten dus, 
speciaal voor verzame

laars. De organisatie 
streeft naar 500 winkels. 

Australië 
Mooie plekjes 
Een in 2008 verschenen 
boekje, Tourist Precincts, 
komt toeristen tegemoet 
door vier mooie gebieden 
af te beelden. Het zijn het 
Luna Park in Melbourne, 
de Fishermans Wharf te 
Fremantle, The Rocks 
in Sydney en de South 
Bank in Brisbane. Elke 
zegel komt vijfmaal in het 

1 Rechterdee! uan hetze^eluelletje 
met het koalatekenge. 

Minder boekjes' 
Australië overspoelde ons 
met boekjes de laatste 
jaren. Het lijkt erop dat 
de stroom iets afneemt. 
Kennelijk vallen de vel

letjes van 5 en 10 zegels 
momenteel meer in de 
smaak. En dat die dan 
ook weer in stapeltjes van 
twintig stuks (cheque

boek) verkocht worden, 
zullen we gemakshalve 
maar vergeten. 

LandbouiDtentoonstellin^en 
Jaarlijks vinden er zo'n 
600 landbouwshows 
plaats. Het zijn vaak eve

nementen met een groot 
aantal activiteiten en een 
hoge amusementswaarde. 
Dus mag daar ook postaal 
aandacht aan worden 
geschonken. Op 23 maart 
verscheen er een serie van 
vijf postzegels van 55c. De 
zegels zijn ook per tien in 
een boekje verkrijgbaar. 
En een prestigeboelqe 
(prijs $ 12.95) vertelt nog 
eens het heel verhaal 
achter deze shows. 

Verjaardag koninam 
De verjaardag van Eliza

beth II wordt op 6 april 
gevierd met een postzegel 
van 55c. Deze is ook in 
een boekje van tien stuks 
verkrijgbaar. (En twintig 
ervan in een chequeboek 
natuurlijk). 

SAMENSTELLING: 
WALTER M.A. DE ROOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

zo'n 600 Australische 
soldaten het leven. Dit 
legendarische helden

dom leeft nog steeds in 
Australië. 
Op 20 april verschijnt er 
een serie van vijf postze

gels en tevens een boekje 
met tweemaal deze serie, 
plus een prestigeboekje ($ 
10.95). 

België 
Uit het nest 
Een lenteboekje in België. 
Ontluikend leven hoort 
nu eenmaal bij de lente. 
In een boekje van tien 
zegels zien we pasgebo

ren jonge huisdieren met 
de wereld kennismaken. 
De zegels hebben de 
vermelding van tarief i (= 
5gc, binnenlandse post). 
Uitgiftedatum was 15 
maart. 
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In januari verscheen een 
herdruk van dit boekje. 
Deze is te herkennen aan 
het kleine koalasymbool-
tje op de marge. 

Kokoda - gezamenlijke 
uitgifte met Papua Nieuw 
Guinea 
In 1942 stopten Australi
sche soldaten de opmars 
van Japan in Papua Nieuw 
Guinea. Zware gevechten 
langs Kokoda kostten 

Denemarken 
Voortaan boekjes metzeljkle-
uende zegels 
Er is dit jaar nogal wat 
veranderd in het formaat 
van de Deense zegels en 
vellen. Ook zijn haast alle 
zegels voortaan zelfkle

vend. Het heeft alles te 
maken met de nieuwe 
drukpers; ik schreef er 
eerder over. De boekjes 
ondergingen ook een 
metamorfose. Waren het 
eerst boekjes met uit vel
len gescheurde strips van 
tien stuks, nu worden de 
boekjes als complete vel
len gedrukt en vervolgens 
in strips gesneden. Deze 
strips zijn weer voorzien 

straatkeien, halfhouten 
huizen en een magnifieke 
kathedraal. 
Twee zegels begelei
den sinds 24 maart dit 
jubileum. Eén ervan, de 
6.5okr, is ook per twaalf 
in een boekje verkrijgbaar. 
Afgebeeld op de zegel is 
koningin Dagmar, die in 
1205 naar Ribe kwam om 
er koning Valdemar II te 
trouwen. 

6 Versierde komkommer en aardappel 

van een lichte rilling 
opdat ze gemakkelijk tot 
boekjes te vouwen zijn. 

70ste uerjaardag Margrethe II 
Vanwege de 70ste ver
jaardag van de Deense 
koningin (op 16 april) gaf 
de post op 24 maart een 
speciale postzegel van 
5.50 kr uit waarop konin
gin en familie te zien zijn 
in een balkonscène. De 
afbeelding is gebaseerd 
op een foto uit 2009 bij 
het Christian IX Paleis 
bij Amalienborg Paleis. 
Twaalf van deze zegels 
zijn ook verkrijgbaar in 
een boekje. 

Dronning Margrvthe 70 i 

4 Een druk bezet balkon in 
Denemarken 

Oudste stad in Denemarken: 
Ribe 
De oudste sporen van de 
stad voeren tot het jaar 
710, hetgeen Ribe tot de 
oudste stad van Dene
marken maakt. De niet 
eens zo grote stad heeft 
een prachtig historisch 
centrum met ronde 

Finland 
Plak oren aan een komkom
mer 
Het nieuwe Finse boekje 
met 'grappige groenten' 
geeft allerlei mogelijk
heden: een snor op een 
tomaat, een hoed op 
broccoli of een komkom
mer voorzien van oren. 
Het boekje verscheen 
op 8 maart en geeft acht 
soorten groenten en 
allerlei erbij te plakken 
attributen. De zegels zijn 
zonder waardeaanduiding 
(ie klas = 80c). Oplage 
400.000 boelqes. 

Prominente Finse urouioen 
Ook op 8 maart (Inter
nationale Dag van de 
Vrouw) een boekje met zes 
vrouwen die het in Finland 
gemaakt hebben. Prijs van 
het boekje € 4.80 (zesmaal 
ie klas). Oplage 250.000. 

Romantiek op het platteland 
Mooi passend bij de hype 
van de boer die een vrouw 
zoekt is het op 8 maart 
verschenen boekje met 
vijf zegels die een beeld 
geven van deze rustieke 
romantiek. 
Zwart-witte plaatjes met 
wilde aardbeien, een boer 
op een tractor en een 
boerendansfeest, 
Vijf eersteklas zegels zor
gen voor een boekje van 

5- Centrum uan Ribc met rechts de opuallende toren uan de kathedraal. 



7 Ook dit plaatje sluit naadloos 
aan bij de romantiek uan tiet 

boerenleven 

€ 4.00. Oplage 350.000 
boekjes. 

Frankrijk 
Tiuaalfde kqftuanant 
Ze verschijnen met 
niiljoenen tegelijk in 
Frankrijk: boekjes met 
permanente zegels 
voor binnenlandse 
brieven. De kaftjes van 
de herdrukken worden 
gebruikt om postale za
ken of nieuwe producten 
onder de aandacht te 
brengen. In maart ver
scheen nummer twaalf 
met een aankondiging 
van de Salon du Timbre 
2010 . 

Groot-Brittannië 
London 2010 
Het filatelistische 
hoogtepunt van het jaar, 
het Festival of Stamps te 
Londen van 8 tot en met 
15 mei, is nabij. Sinds 23 
maart maakt de post de 
gebruikers van het meest 
verkochte boekje - met 
zes eersteklas zegels -
erop attent. 

verscheidene nieuwe per
manente waarden. En ook 
nieuwe boekjes. Zo zullen 
de nieuwe tarieven ook in 
de gangbare boekjes ver
meld worden. Een nieuwe 
inhoud krijgen de boekjes 
met vier zegels voor post 
naar Europa tot 20 gram 
(6op smaragdgroen, een 
nieuwe zegel) en die met 
vier zegels voor luchtpost 
wereldwijd tot 20 gram 
(97p lichtpaars, ook 
nieuw). 

Festiufll oJStamps 
Op de openingsdag van 
de wereldtentoonstelling 
Festival of Stamps ver
schijnt een prestigeboelqe 
metals titel igio-1936 
King George V. Meer 
informatie hierover volgt 
in het meinummer van 
Filatelie. 

g Voorzijde uan liet Ierse 
uienszê elboekjc 

Ierland 
Hartelijke ̂ roeteni 
Na het huwelijksboekje 
van 21 januari vervolgde 
de Ierse post op 28 janu
ari met een boekje met 
wenszegels. Ook nu zijn 
het weer tien zelfklevende 
zegels van 55c. Afgebeeld 
op de kleurige zegels zijn 
een jongen en een meisje 
spelend in een ruimtefan
tasie. De plaatjes passen 
prima bij een uitnodiging 

Prijs van het boekje luas £ 2 54, maar inmiddels verhoogd 
naar £2 46, 

Nieuiue tarieuen op 6 apnl 
De belangrijkste 
Britse posttarieven zijn 
op 6 april weer verhoogd: 
snelle verzending (ist 
class) tot 100 gram kost 
nu 41p en langzamere 
(2nd) 32p. Beide zijn dus 
met 2p verhoogd. 
Als gevolg hiervan ver
schenen er op 30 maart 

voor een feestje of een 
verjaardagskaartje. Tien 
kleine tussen de zegels 
geplaatste vignetjes kun
nen het geheel nog meer 
opvrolijken. 

Jersey 
Postschepen 
Sinds 2002 besteedt de 
post van het eiland Jersey 

10. Kfljtje van boekje uan Jersey; de inhoudsopflaue ofln 
de rechterkant is ouerigens met correct. 

jaarlijks een serie post
zegels aan haar postale 
geschiedenis. Dit jaar zijn 
de postschepen aan de 
beurt. Er zijn op de zes 
zegels schepen afgebeeld 
uit de periode tussen 
1794 (eerste regelmatige 
dienst op Southamp
ton) en halverwege de 
twintigste eeuw. In een 
prestigeboekje wordt alles 
in tekst en beeld nog eens 
uitgebreid uit de doeken 
gedaan. Het boekje bevat 
voor een bedrag £ 13,53 
aan postzegels: driemaal 
39,45,55, 60, 72, Hopen 
éénmaal een velletje van 
£3.00. 

drie dit jaar met zegels 
van 8.50,11.00 en 13.0 
kronen. Verdere details 
ontbreken op dit moment 
nog. 
Het kerstboekje dit jaar 
zal uitkomen op 15 no
vember. 

Tsjechië 
Postze^eltraditie 
Al geruime tijd eert de 
Tsjechische post een 
postzegel uit hetTsjecho-
Slowaakse verleden 
met een plaatsje op een 
nieuwe uitgifte. Postzegel 
op postzegel dus. 
De verschijningsdatum 
was dit jaar 20 januari. 

Verenigde Staten 
Liberty Bell 
De al enkele jaren gele
den in de Verenigde Sta
ten verschenen zegel met 
een afbeelding van het 
symbool van de Vrijheids
oorlog, de historische 
klok in Philadelphia, is 
sinds 3 februari verkrijg
baar in een nieuwe versie 
van een ATM-velletje. Het 
bevat achttien zegels van 
44c. 
Loue 
Het jaarlijkse boekje met 
hefdeszegels komt uit 
op 22 april. Op de zegels 
staan driekleurige viool
tjes in een mandje. Het 
betreft een vouwboekje 
met twintig 44-centze-
gels. 

11 De zegels m beide boekjes zijn zelfklevend 

Man 
Het leuen op het eiland Man 
Op 12 januari gaf de 
post van Man een serie 
postzegels uit waarop het 
culturele erfgoed van het 
eiland te zien is en waar 
wat facetten van leven op 
Man getoond worden. 
Zo houden de bewoners 
ervan hun eiland te ver
kennen per fiets, te voet 
of per paard. Erg populair 
zijn er ook de zeilsport, 
de motorsport (TT) en 
het vissen. 
Twee boekjes vergezel
len de serie: het ene met 
twaalf zegels voor post 
op het eiland (32p) en het 
andere met twaalf voor 
post naar het Verenigd 
Koninkrijk (33p). 

Noorwegen 
Tocnstenboekjes 
De jaarlijkse toeristen
boekjes verschijnen in 
Noorwegen op 16 april. 
Het worden er weer 

Afgebeeld is een post
zegel uit 1977 waarop 
het befaamde Tsjecho-
Slowaakse porselein (uit 
Karlsbad) te zien is. De 
zegel verschijnt niet al
leen in vellen, maar ook 
in boekjes met acht zegels 
van elk 10 kr plus vier 
vignetten. 

Later ditjaar 
Op 12 augustus een 
boekje met werk van de 
schilder Winslow Homer. 
Ook dit is een vouwboekje 
met twintigmaal 44c. En 
op 21 oktober een vouw
boekje met evergreenze
gels: afbeeldingen van 
groen blijvende bomen. 

TRADICE CESKE ZNAMKOVETVORBY 

8 kusü a 10 Kc 
80 Kc 

12. Klassiek Tsjecho-Slouiaaks porselein 



OVER 'LUCHTPOST ONDER INVLOED 
VAN OORLOGSOMSTANDIGHEDEN' 
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Er zijn boeken die je in 
één adem uitleest. Dat 
is niet het geval bij het 
nieuwe boek van Hans E. 
Aitink 'Luchtpost onder 
invloed van oorlogsom
standigheden'. Voor dit 
naslagwerk heb je aan één 
adem lang niet genoeg. 
Je gaat er in bladeren, en 
plaatjes kijken. Dat maakt 
nieuwsgierig en je gaat 
lezen, eerst de onder
schriften bij een aantal 
afbeeldingen dan een 
paar bladzijden. Je gaat 
terug naar de inhoudsop
gave en zoekt een favoriet 
item. Dat is eigenlijk niet 
te doen, want de inhouds
opgave wemelt van aan
trekkelijke onderwerpen. 
Door de vele subtitels, 
die het zoeken naar 
een bepaald onderwerp 
vergemakkelijken, is die 
inhoudsopgave bijna een 
register geworden. 
Bij het lezen merk je 
bovendien, dat Aitink kan 
schrijven. Hij combineert 
boeiende feiten van de 
luchtposthistorie met een 
gedegen kennis van de 
Tweede Wereldoorlog. 
Het boek is daarom niet 
alleen interessant voor de 
filatelist. Het past in een 
respectabele rij publica
ties die vorig jaar versche
nen zijn over de Tweede 
Wereldoorlog. Het einde 
van die oorlog, 65 jaar 
geleden, krijgt grote 
aandacht in Nederland en 
andere landen. Het is niet 
direct een jubileum om 
te vieren, wel om te her
denken en de les te leren 
'dat nooit meer'. Die les 
leert de geschiedenis, en 
'Luchtpost onder invloed 
van oorlogsomstandighe
den' onderstreept die les. 

Uit de hoofdindeling van 
het boek wordt duide
lijk dat Hans Aitink de 
luchtpostverbindingen 
niet alleen filatelistisch 
beschrijft, maar ook 
plaatst in een groot kader 
over de geschiedenis van 
de Tweede Wereldoor
log. En hij behandelt de 
vliegtuigen, de lucht
vaartmaatschappijen 
en de luchtvaartroutes. 
Hij vermeldt verbroken 
verbindingen, tarieven 
en censuren en verklaart 

de invloed van oorlogs
omstandigheden op het 
luchtpostvervoer. Boven
dien is verdere verdieping 
in een onderwerp moge
lijk via een uitgebreide 
literatuurlijst aan het slot 
van elk hoofdstuk. 
De hoofdindeling van 
het boek lijkt te getuigen 
van een grote Europese 
inbreng: 
- Spaanse Burgeroorlog, 

luchtpostverbindingen 
1936-1939 

- Nederland, luchtpost
verbindingen in en bui
ten Europa 1939-1942 

- Nederlands-Indië, 
luchtpostverbindingen 
1939-1942 

- Het West-Indisch bedrijf 
van de KLM 1939-1945 

- Groot-Brittannië, 
luchtpostverbindingen 
1939-1945 

- Frankrijk, luchtpostver
bindingen in en buiten 
Europa 1939-1945 

- Duitsland, luchtpost
verbindingen in Europa 
1939-1945 

- Italië, luchtpostver
bindingen in en buiten 
Europa 1939-1943 

- Spanje, luchtpostver
bindingen in en buiten 
Europa 1939-1945 

- Scandinavische landen, 
luchtpostverbindingen 
1939-1945 

Maar niet alleen Ne
derland heeft voor de 
Tweede Wereldoorlog 
grote overzeese belangen. 
Via Groot-Brittannië, 
Frankrijk, Duitsland, 
Italië, Spanje en de 
Scandinavische landen 
komt de lezer letterlijk in 
de hele wereld. Daarom 
is de inhoud van het boek 
wezenlijk van belangvoor 
de luchtposthistorie van 
die hele wereld. 
We lezen bijvoorbeeld 
over: 
• Fokkers voor de Repu

blikeinse luchtmacht 
• de luchdijnen Napels 

- Bandoeng en Lydda -
Bandoeng 

• de KNILM-vluchten 
Batavia - Manilla 

• de KLM in West-Indië 
tijdens de Tweede We
reldoorlog 

• de Horseshoe Route 
• nachtpostvluchten 
• de luchdijn Berlijn -

Amsterdam 

Luchtpost 
onder invloed van 
oorlogsomstandigheden 
Hans E. Aitink 

uitgave van de Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars 

• de luchtlijn Italië - Zuid 
Amerika 

• de lijn Schotiand -
Zweden gevlogen door 
Noorse piloten 

Het zijn zo maar een paar 
voorbeelden uit een rijke 
luchtposthistorische 
studie. Stuk voor stuk zijn 
ze de moeite waard om 
gelezen te worden. En 
dan zijn er nog ruim 200 
andere subtitels. Zelfs als 
je het zou willen, lukt het 
niet om deze studie in één 
adem uit te lezen. Het is 
een boek om steeds weer 
te pakken, open te slaan 
en te lezen. Is er dan 
helemaal niets mis met 
'Luchtpost onder invloed 
van oorlogsomstandig
heden'? Hans Aitink zelf 
probeert een antwoord te 
geven in zijn voorwoord: 
'Dit boek is uiteraard 
niet het definitieve, al
lesomvattende werk over 
deze luchtvaartperiode, 
maar ik hoop dat er geen 
ernstige tekortkomingen 
zijn'. Maar zo'n ver

ontschuldiging is geen 
schande. Geen enkele 
publicatie is volmaakt en 
na enige tijd zijn er vaak 
aanvullingen en correc
ties nodig. Voortschrij
dend inzicht heet dat 
tegenwoordig. Gelukkig 
heeft dat de auteur niet 
weerhouden te publice
ren. Als je moet wachten 
op volmaaktheid, komt er 
niets uitje handen. 
Deze posthistorische 
studie bevat 264 bladzij
den met 166 afbeeldingen 
in kleur en is waard om 
gelezen te worden en 
zeker ook waard om ge
kocht te worden. Daarom 
bij het verschijnen van dit 
naslagwerk hulde aan de 
auteur, Hans Aitink, en 
een gelukwens voor de 
uitgever, de Nederlandse 
Vereniging van Poststuk
ken en Poststempelverza
melaars. 

Hans E. Aitink, Luchtpost 
onder invloed van oor
logsomstandigheden 
Uitgave van de Neder

landse Vereniging van 
Poststukken en Poststem
pelverzamelaars 
ISBN 978-90-71650-25-3 
€ 23 (exclusief verzend
kosten). 
Verkrijgbaar bij de Ne
derlandse Vereniging van 
Poststukken en Poststem
pelverzamelaars en bij de 
Nederlandse Vereniging 
van Aero-Philatelisten De 
Vliegende Hollander. 

Jan Hintzen 
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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) mei 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 
voorvragen info@wbevenementen.eu of 050-5033926 ('s avonds) 

FILANUMIS 
NIEUWE BEURS IN HOUTEN 
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Het komt vaker voor, dat 
beroepshandelaren hun as
sortiment dermate hebben 
uitgebreid, dat zij nu ook lid 
zijn van de beide beroepsver
enigingen 
Ook bijna alle leveranciers 
van 'toebehoren' hebben 
zowel filatelie als numismatiek 
als specialiteit Er blijkt veel 
belangstelling te bestaan voor 
een groot evenement, v(/aar-
bij beide verzamelgebieden 
gecombineerd worden 

WB Evenementen is gespe
cialiseerd m het organiseren 
van grote eendaagse ver-
zamelbeurzen. De grootste 
eendaagse beurzen in ons 
land voor munten (in Assen) 
en postzegels (in Roden) zijn 
daar voorbeelden van. Inmid
dels IS de zaal m Houten zo 
goed als volgeboekt en zullen 
bezoekers van dit evenement 
van beide specialiteiten zo'n 
45 stand- houders gaan tegen
komen. Overigens nebben ook 

Op zaterdag 8 mei wordt in de Expo Houten voor de 

eerste maal een internationale combinatiebeurs voor 

filatelie en numismatiek (munten) georganiseerd 

onder de toepasselijke naam FILANUMIS 2010. 

Dit mede op initiatief van leden van zowel de 

beroepsverenigingen voor postzegels, als voor 

munthandelaren (NVPH en NVMH). 

veel niet NVPH-handelaren 
zich aangemeld. Op Filanumis 
IS geen plaats voor promotie-
stands van verenigingen, zijn 
er geen exposities en ruiltarels 
De standhouders voor Filatelie 
zorgen samen voor een enorm 
aanbod aan postzegels, post
stukken, brieven, toebehoren 
en catalogi. In ieder geval 
de volgende standhouders 
Filatelie (* = m combinatie 
met munten) zullen er gaan 
deelnemen: 

Aachen Philatelie (D) 
Advantage Pzh 
Enk van Blerk 
Bos Pzh * 
Bert Brinkman Filatelie 
Classic Europe Philately 
Van Deursen 
Dutch Stamp 2000 
East Europe Philatelies 
Feddema Pzh 
Geerts Pzh 
Ceertzen Philatelie 
Jan van Haarlem Pzh 
Karel den Hertog Pzh 

Hillebrand Filatelie 
Howell Holding 
Impor ta* 
Interphila Pzh 
Kees John ( B) 
Kautz * 
KDF Pzh 
Lamme Pzh 
Leidse Postzegelhandel * 
Leuchtturm * 
De Man / Lindner* 
Marzstamps 
Mast Pzh 
Van Mastngt/SAFE 
P.W. Memhardt / Catalogi * 
De Nederlandsche Pzv 
Carlo Opscholtens 
Willem Pasterkamp 
PMCE * 
Poveia Veilingbedrijf* 
Pzh1840 
Rietdijk Veilingen " 
Dirk van Rossem Filatelie ( B ] 
De Rotterdammer* 
Stamps - DNS 
Terwostamps 
Ruud Vergossen Filatelie 
Voorschotense Pzh 
Wilco's WWF Stamps 

http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
mailto:info@wbevenementen.eu
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Koop nu dit postzegelboekje* 
als blijvende herinnering aan 
theaterman Toon Hermans. 
Het boekje bevat mooie foto's, 
leuke versjes en natuurlijk 
9 unieke postzegels van Toon. 

Ga snel naar het 
postkantoor van TNT Post 
ofwww.tntpost.nl/postzegelboekje 

^Verkrijgbaar vanaf 22 april 2010 

http://ofwww.tntpost.nl/postzegelboekje


22,50 Yvert Jaaroverzicht 2009 

ieuwe catalog 
Michel Duitsland speciaal deel 1 tot 1945 editie 2010 kleur 72,00 
Michel Duitsland speciaal deel 2 na 1945 editie 2010, kleur 72 00 
Michel Overzee deel 7 Australië, Oceanie & Antarctica 2010 79 00 
Gibbons catalogus Brits Commonwealth 18402009, in kleur 79,00 
Gibbons spec cat Brunei, Malaysia Singapore 2010, kleur 32,00 
Gibbons spec cat FalklandEilanden 2010 inkleur 21,00 
Gibbons speciale cat India (inci Staten) 2009, in kleur 32,00 
KPC Korea & ZuidKorea 2010 in kleur 32,50 
VST catalogus Australië 2009 in kleur 21,00 
Viastos spec cat Gnekenland 2 delen 2010 m kleur 39 90 
Fischer speciale catalogus Polen 2010 in kleur 24,90 
ACS catalogus NieuwZeeland 2010 in kleur 12 50 

Postgiro 125.34.14 I oi üs 15,ink 8» 70 90 077 
Orders + € 3,50 ver/endLostcii bij voorintbLtaling Bij tacturering 
werkelijke verzendkosten Prijswijzigingen voorbehouden 
Wlnteiaideii: dinsdag tfm vrijdag 10.0017.00 ■ zaterdag lD.Oa),fcOO 

' ' - ^ M V N ^ ' ' 

Veiling Nr. 108 
wordt gehouden 

op zaterdag 8 mei 2010 
te Alkmaar 

Kijkdagen in Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag 
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, 
Tel. 0725614153, Fax 0725614132 

Email: info@dehollandse.nl 

Bezoek ons op Internet: 
www.dehollandse.nl 

Veilingen en taxaties van: postzegels, munten, 
ansichtkaarten en andere verzamelgebieden 
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VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling Groot of klein, 
het maakt niets uit 

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDCs, 
partijen of engrosposten betreft Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse 

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

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

Eventueel bezoek aan huis 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel 0346  56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 UtrechtA'dam) 

mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hollandse.nl
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CTAnNHCKMM MAPUIPyT 
(=STALINSKI MARSHRUT) 

EERSTE NONSTOP VLUCHT 
SOVJETUNIE  VERENIGDE STATEN 

Russische langeafstandsvluchten in de dertiger jaren succesvol 

P A U L D A V E R S C H O T , L I D N E D E R L A N D S E A C A D E M I E V O O R F I L A T E L I E , E R M E L O 

In die jaren stimuleerde de Fe
deration Aéronautique Interna
tionale (FAI), opgencht m 1905 
ter bevordenng van de ontwik
keling van de luchtvaart, het 
maken van recordvluchten voor 
hoogte, snelheid en afstand Met 
het verbeteren van het langeaf
standsrecord wilde het Kremlin 
het prestige van de SovjetUnie 
verhogen en de communisti
sche staatsvorm propageren In 
bijgaand kaartie zijn de trajecten 
van de dne belangnjkste vluch
ten aangegeven 

De vlucht van Levanevski 
In december!931 werd op 
aanwijzing van Stalin een comité 
opgencht, dat de opdracht kreeg 
om een vliegtuig voor gebruik op 
lange afstanden te ontwerpen 
Het comité kreeg twee weken de 

In het begin van de jaren dertig van de vorige eeuw werd 

in de militaire doctrine van de SovjetUnie de nadruk 

gelegd op het belang van vliegtuigen voor bombardementen 

op grote afstond. Bovendien realiseerde men zich, dat 

vliegtuigen die voor dit doel zouden worden ontworpen, ook 

gebruikt konden worden voor toekomstige luchtlijnen over 

grote afstanden. Daarnaast zag de Sovjetleiding kansen om 

met een dergelijk vliegtuig het record voor afstandsvluchten 

op naam van de SovjetUnie te brengen. 

ti jd' Het vliegtuig kreeg de civiele militaire aanduiding DBi (Dalny 
aanduiding RD (Record Dalny Bombardirovshchik= Lange 
= Lange afstand Record) en de afstand Bommenwerper) In juni 

1932 begon men met de bouw 
van twee eenmotorige toestellen 
en precies een jaar later werd 
met de RD de eerste proefvlucht 
gemaakt, in september 1933 
gevolgd door de eerste vlucht 
van de DBi Toen bekend werd, 
dat de Franse piloten Codos 
en Rossi in augustus 1933 een 
nieuw langeafstandsrecord van 
9105 km hadden gevestigd met 
een vlucht van New York naar 
Rayak m Syne, werd de Russi
sche inspanning om dit record 
te verbeteren verhoogd In 
september 1934 maake Michael 
Gromov met twee andere be
manningsleden met de RD een 
vlucht binnen de Sovjet Unie van 
12 411 km en werd het bestaande 
record gebroken De FAI erkende 
dit record echter met, omdat de 
USSR toen nog geen lid was van 
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Afb 4 Een per gewone post doorgezonden Levanevski brief 

Ajb 1 Sigismund Levanevski fl^2 Bn^vervoerd door Levanevski met Zijn eigen postzegel 

Ajb 3 levanevski zegel met 
(kopstaande) opdruk 
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Afb 6 De ANT 2;^ in de originele kleuren 
Afis De ANT 2^ met de beschildering Stalinski Marshrut 



deze organisatie 
Het succes van deze vlucht 
moedigde de autonteiten echter 
aan en Stalin gaf opdracht tot de 
voorbereiding van een vlucht van 
Rusland naar de Verenigde Sta 
ten De vlucht was niet bedoeld 
als recordpoging, maar om de 
mogelijkheid van een luchtlijn 
met de Verenigde Staten te on 
derzoeken De RD werd daartoe 
gemodificeerd en daarna aange 
duid als ANT 25 De vlucht werd 
gepland via Chabarovsk in Sibere 
naar San Francisco en vandaar 
via Chicago naar Iran Op 3 
augustus 1935 vertrok het toestel 
met Sigismund Levanevski en 
twee andere bemanningsleden 
van het vliegveld Monino bij 
Moskou Levanevski was toen al 
een beroemde poolvlieger Hij 
had onder meer in 1934 deelge 
nomen aan de reddingsoperatie 
naar een ijsveld in de NoordSi 
bensche Zee, waar 104 opvaren 
den van het gestrande Russische 
schip Tsjeljoeskin probeerden 
te overleven Ter herinnering 
aan deze reddingsactie werd 
25 januan 1935 een serie zegels 
uitgegeven waaronder een zegel 
met de beeltenis van Levanevski 
(afb 1) Voor zijn heroïsch 
optreden met zes andere Russi 
sehe piloten werd hi) bovendien 
geëerd met de onderscheiding 
Held van de Sovjet Unie Op zijn 
vlucht naar Amerika werd een 
aantal bneven meegenomen 
(afb 2) Opgemerkt wordt dat 
alle poststukken werden gefran 
keerd met de eerder genoemde 
zegel van Levanevski, voorzien 

De gevlogen trajecten van resp Tchkalov Cromov en Kokkinaki Aß 10 VI n r Beliakov Tchkalov en Batdukov 

van een opdruk in rood (afb 3) 
De zegel werd uitgegeven op 2 
augustus 1935, dus één dag voor 
vertrek NB de hier getoonde 
zegel heeft een kopstaande 
opdruk Het eerste traject van de 
vlucht werd zonder problemen 
afgelegd, maar tussen Chaba 
rovsk en San Francisco kreeg 
het toestel motorproblemen en 
was Levanevski na 22 uur vliegen 
gedwongen terug te keren Bij 
terugkeer konden de afzenders 
van de poststukken kiezen om 
deze terug te nemen of ze bij 
de post achter te laten voor de 

volgende vlucht Ook kon men 
de brieven met de 'gewone' post 
alsnog laten verzenden In dat 
geval Kregen de omslagen een 
extra postaanduiding (afb 4) 
Het was duidelijk dat de ANT25 
grondig moest worden aange 
past voor vluchten m Arctische 
weersomstandigheden en pas 
in juli 1936 kon met het toestel 
een proefvlucht binnen de Sovjet 
Unie worden uitgevoerd 

De vlucht van Tchkalov es. 
Het vliegtuig werd inmiddels 
aangeduid als de USSR NO25 

en kreeg in grote rode letters 
de naam 'Stalmski Marshrut' 
(Stalins Route) op de romp (afb 
5,6) De bemanning op deze 
proefvlucht bestond uit Valen 
Tchkalov (afb 7), Georgi Bai 
dukov en Alexander Beliakov en 
na een vlucht van 56 uur over het 
poolgebied landde het toestel in 
net oosten van Sibene De gevlo 
gen afstand was 9375 km (afb 
8) Na dit succes werden plan 
nen gemaakt voor een non stop 
recordvlucht van Moskou via de 
Noordpool naar San Francisco 
Op i8 juni 1937 vetrok het vlieg

rso: CCCP 
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tuig van Monino met dezelfde 
bemanning op een historische 
vlucht naar Amerika. Door slecht 
weer week het toestel in de 
laatste fase van de vlucht af van 
de koers en landde na 56 uur bij 
Portland, om precies te zijn op 
het militaire vliegveld van Van
couver in de staat Washington in 
de Verenigde Staten (afb. 9,10). 
Hoewel een afstand van 9130 
km was gevlogen, werd door de 
FA! slechts 8504 km in rechte lijn 
erkend en dat betekende geen 
recordverbetenng. De beman
ning werd vervolgens met een 
Amenkaans vliegtuig naar San 
Francisco gevlogen en op 30 juni 
in Washington ontvangen door 
President Roosevelt. De beman
ning en het toestel keerden per 
schip terug naar Rusland. De 
Russische Post gaf ter ere van 

de bemanning op l o april 1938 
een bijzondere serie van vier 
zegels uit met dezelfde afbeel
ding (afb. 11). Ook in latere jaren 
werd deze vlucht in de Sovjet 
Unie en daarbuiten regelmatig 
filatelistisch herdacht door de 
uitgifte van postwaardestukken 
en Dijzondere afstempelingen 
(afb. 12 t/m 16). Tragisch genoeg 
verongelukte Valeri Tchkalov in 
1938 bij een proefvlucht met een 
nieuw type jachtvliegtuig. 

De vlucht van Gromov es. 
De Russen lieten zich niet 
ontmoedigen door de mislukte 
recordpoging van Tchkalov en al 
een maand later, op 12 juli 1937, 
vertrok een tweede toestel, de 
USSR NO251 met de naam Tri
umph, voor een nieuwe record
poging. De bemanning bestond 

Afl} i^a Hennnenngsuitgifien 

ditmaal uit Michael Gromov 
(afb. 17), Andrei jumaschev en 
Sergei Danilin. Ook nu was San 
Francisco via de Noordpool het 
doel, maar de vlucht verliep zo 
voorspoedig dat Gromov verder 
wilde vliegen naar Panama. 
Omdat de autoriteiten in Mexico 
met tevoren was gevraagd om 
toestemming om door hun 
luchtruim te vliegen, landde het 
toestel uiteindelijk na een vlucht 
van ruim 62 uur m een weiland 
bij San Jacinto, ten westen van 
Los Angeles. Door de FAI werd 
een gevlogen afstand in rechte 
lijn van 10.148 km erkend en dat 
betekende een nieuw record. 
Ter ere van de bemanning op 13 
apnl 1938, dne dagen na de serie 
zegels van Tchkalov c.s., een 
serie van drie zegels uitgegeven 
(afb. 18) en ook in latere jaren 

werd deze recordvlucht regel
matig filatelistisch herdacht 
(afb. 19t/m 22). Ofschoon 
officieel werd meegedeeld dat 
op de vluchten van Tchkalov 
en Gromov geen post werd 
vervoerd, is toch één brief van de 
geslaagde recordvlucht bekend 
met daarop de handgeschreven 
aanduiding Brief vervoerd met 
ANT25 uit Moskou, 12.7.37, 
Gromov (afb. 23). Het record 
van Gromov hield ruim een jaar 
stand. In november 1938 vlogen 
twee vliegtuigen van de Engelse 
luchtmacht van Egypte nonstop 
naar Australië en verbeterden 
het record door een afstand af te 
leggen van 11.526 km. 

Nogmaals Levanevski 
In augustus 1938 deed de eerder 
genoemde Levanevski met 
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Vijf andere bemanningsleden 
opnieuw een poging voor een 
recordvlucht met een als bom
menwerper ontworpen viermoto
rige Bolchowitinov. De bedoeling 
was over de Noordpool en via 
Alaska naar New York te vliegen 
(afb. 24,25). Na enkele radiobe-
nchten van de bemanning boven 
het poolgebied dat men kampte 
met ijsafeetting en motorstoring, 
werd niets meer vernomen. Na 
uitgebreide zoekacties werd 
de bemanning officieel dood 
verklaard. Het vliegtuig en de 
bemanning werden nooit terug
gevonden. Met Levanevski ver
dween een van de meest ervaren 
Russische poolvliegers. Of het 
toestel de brieven vervoerde die 
na de eerste vlucht van Leva
nevski sinds T 935 door de post 
waren bewaard, is onbekend. 

De vlucht van Kokkinaki 
Na de recordvluchten richtte de 
Sovjet Unie zich weer op de ont
wikkeling van luchtverbindingen 
met de Verenigde Staten. Omdat 
routes over de Noordpool allerlei 
moeilijkheden gaven, zocht men 
naar alternatieve routes. Daartoe 
werd een rechtstreekse route 
van Moskou over Scandinavië, 
IJsland en New Foundland 
naar New York beproefd. Op 28 
april 1939 vertrokken Vladimir 
Kokkinaki (afb. 26) en Michael 
Gordienko met een tweemoto-
rige DB-3 '^^^ <̂s naam Moskwa 
vanuit Moskou (afb. 27). Het 
weer werkte echter tegen met 
sterke tegenwind, koude en 
hoge bewolking. Met gebruik 

van zuurstofmaskers vlogen ze 
zo hoog mogelijk, maar toen de 
brandstof en de zuurstof bijna 
op was, moesten ze wel naar be
neden. Door de mist hadden ze 
geen idee waar ze waren en toen 
ze het licht van een vuurtoren 
zagen, besloten ze daar ergens 
te Fanden. Omdat ze vermoed
den dat de grond drassig zou 
zijn, landden ze met ingetrokken 
wielen (afb. 28). Door te hulp 
geschoten vissers kwamen ze er 
achter dat ze geland waren op 
het eilandje Miscou bij de kust 
van New Brunswick in Canada. 
Ze hadden bijna 23 uur gevlogen 
en ongeveer 9000 km afgelegd. 
Na enKele dagen werden Kok
kinaki en Gordienko met een 
gecharterd vliegtuig naar New 
York gevlogen, waar ze uitbundig 
werden begroet. Hun vliegtuig 
werd ontmanteld en per schip 
teruggebracht naar Rusland. 
Op hun vlucht namen ze drie 
bneven en 32 postkaarten mee, 
waaronder een brief voor de 
Amerikaanse President Roose
velt (afb. 29). Deze post werd 
door het postkantoortje in de 
vuurtoren doorgezonden naar 
Amenka. In zijn antwoord felici
teerde de president de mannen 
met hun gedurfde vlucht en be
dankte speciaal voor de briefen 
de envelop! Ook de vlucht van 
Kokkinaki en Gordienko werd in 
de Sovjet Unie in latere jaren een 
aantal malen filatelistisch in her
innering gebracht (afb. 30,31). 

Door het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog, gevolgd 
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door de Koude Oorlog, kwam 
er voorlopig een einde aan de 
ontwikkeling van luchtverbin
dingen tussen de Sovjet Unie en 
de Verenigde Staten. Door deze 
langeafstandsvluchten deden de 
Russen echter wel veel ervaring 
op met luchtverbindingen over 
grote afstanden, zowel binnen de 
Sovjet Unie als daarbuiten. 
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'UNBESIEGBARES VIETNAM' 
De Oost-Duitse Vietnamzegels 

M A R T I J N S T E E N B E R G E N , Z W O L L E 

De DDR en Vietnam waren vroe
ger bondgenoten en tijdens de 
wederopbouw werd Vietnam fi
nancieel gesteund door de DDR. 
Hij vertelde dat, toen hij bij de 
DDRJugend was, ze op school 
eenmaal per week in uniform 
krachtige liederen over Vietnam 
zongen om hun te steunen. En 
ook al die jaren moest hij 20 cent 
van zijn zakgeld geven voor de 
wederopbouw. Hij was dan ook 
teleurgesteld dat niemand hier 
ooit van de DDR gehoord had. 

Communisme 
De teleurstelling; van de Duitsers 
is niethelemaalonbegrijpelijk. 
Het hangt samen met wat in 
de geschiedenisboeken het 
dominoparadigma genoemd 
wordt. De term is snel uitgelegd: 
het is de (vooral Amerikaanse) 
gedachte dat als een land voor 
het communisme zou vallen, de 
buurlanden snel zullen volgen. 
Als Nederland valt, volgt België, 
volgt Luxemburg, volgt Frankrijk, 
volgt... enzovoort. Voor je het 
goed en wel door hebt, is niet 
alleen Oost maar ook West
Europa communistisch Deze 

Begin dit jaar reisden Ria en Ton  achternamen worden 

op de site met hun reisverslagen niet genoemd  door 

Vietnam. Wachtend op een bus maakten ze een praatje 

met twee Duitsers uit de voormalige DDR. Zij reisden ook 

al een tijdje door Vietnam, maar waren een beetje teleur

gesteld, dat de Vietnamezen geen Duits spraken. 

gedachte werd in de jaren na de 
Tweede Wereldoorlog leidend in 
Amerika. Na eerst samen met 
Stalin NaziDuitsland verslagen 
te hebben ging het niet lang 
daarna mis. Het IJzeren Gordijn 
ging dicht en de wereld werd in 
twee kampen verdeeld: het Rus
sische, communistische en het 
westerse, Amerikaanse. Vragen 
als: heeft Rusland Polen nu 
bevrijd of bezet werden belang
rijke agendapunten. Toen China 
in 1949 ook communistisch 
werd groeide de achterdocht nog 
verder Senator Joseph McCarthy 
maakte daar in 1950 dankbaar 
gebruik van. Hij begon een ware 
klopjacht op vermeende commu
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nisten in Amerika. Vier jaar lang 
volgden hoorzittingen, beschul
digingen en inhechtenisnemin
gen. In 1954 zakte de angst voor 
Amerikaanse communisten weg. 
Niet lang daarna wakkerde de 
Amerikaanse angst aan de an
dere kant van de wereld weer op. 
TenA/ijl McCarthy in Amerika huis 
hield, hadden de Fransen dat in 
Vietnam gedaan. Tussen 1945 en 
1954 vochten zij daar een oorlog 
uit met Ho Chi Minh, de com
munistische verzetsstrijder die 
voor een vrij Vietnam vocht. (afb. 
1) De Russen steunden Ho Chi 
Minh, de Amerikanen de Fran
sen. Vietnam werd uiteindelijk in 
tweeën gedeeld. NoordVietnam 
vertrouwde op Russische steun 
(afb. 2 en 3), net zuiden op Ame
rikaanse, (afb. 4) De vrede was 
van korte duur. Toen Kennedy in 
1960 aan de macht kwam ging 
het weer mis. In 1961 waren er 
1600 Amerikaanse soldaten in 
Vietnam, in 1963 dik 16.000. 
Maar pas in 1964 liep het echt 
uit de hand. Kennedy's opvolger 
Lyndon B. Johnson  Kennedy 
was in 1963 vermoord  zette 
het door Kennedy ingezette 
beleid voort. In 1965 waren er al 
184.300 Amerikaanse troepen 
in Vietnam en 636 Amerikaanse 
slachtoffers. 

De DDR koos  alsof ze keus 
had  met Rusland voor Noord
Vietnam. Tijd voor de filatelisti
sche dienst van OostDuitsland 
om in actie te komen. Er werd 
een al bestaande zegel van stal 
gehaald en van de opdruk "Hilfe 
für VIETNAM" voorzien, (afb. 
5) Dat vooral het communisme 
geholpen moest worden kon 
geen OostDuitser ontgaan. De 
originele eerder gebruiicte zegel 
was namelijk uitgegeven ter ere 
van het vijftienjarige bestaan 

van de DDR. Toch lijkt het een 
wat haastig bedachte zegel. In 
1966 was er duidelijk meer tijd. 
Er verscheen een wel speciaal 
aan Vietnam gewijde zegel. Het 
is de eerste zegel met de kreet 
die nog enkele jaren opgang zou 
doen: "Unbesiegbares Vietnam." 
(afb. 6) Hetzelfde jaar nog gaf 
het Vietnam Ausschuss oes Afro 
Asiatischen Solidaritätskomitees 
der DDR in Berlijn een dertig 
pagina's tellend boekje uit met 
deze titel. Naast de zegel werd 
ook een speciaal poststempel 
in gebruik genomen: "HELFT 
VIETNAM" (afb. 7) De postzegel 
had  als alle 'Vietnamzegels' die 
zouden volgen, een toeslag van 
5 Pfennig. 
In 1967 gebeurde er even niets 
 dat wil zeggen: er werden in 
OostDuitsland geen 'Vietnam
zegels' uitgebracht maar dat 
werd goed gemaakt door de 
première van een vertaling van 
een stuk met dezelfde titelaan 
de vooravond van de Weltthe
atertages van dat jaar. Het was 
"ein Symbol für die weltumspan
nende Solidarität aller verant
wortungsbewußten Künstler 
mit dem heldenhaften Volk 
Vietnams." In sommige Duitse 
antiquariaten is het stuk nog wel 
eens te vinden  op LP! 
Op postzegels ging men in 
1968 weer op de oude voet 
verder Weer werd dezelfde leuze 
gebruikt en ook de afbeelding 
was inhoudelijk dezelfde: weer 
gebruikten de OostDuitsers de 
afbeelding van een gewapende 
vrouw  soms met kind op de 
arm, soms op het werk aan het 
land. (afb. 8) Dat er in 1968 wel 
weer een zegel verscheen is 
niet verwonderlijk. Er was goed 
nieuws voor de OostDuitser. 
Het beroemde TetofFensief het 
Vietcongoffensief op Nieuwjaars
dag, een dag waarop normaal 
niet gevochten werd  werd een 
ramp voor de Amerikanen. De 
Vietcong verloor tienduizenden 
man in de slag, maar de klap die 
Amerika werd toegebracht was 
groter. De protesten in thuisland 
Amerika werden steeds hevi
ger. In 1968 waren er 536.000 
troepen in Vietnam en was 
het Amerikaanse dodental tot 
ruim 30.600 gestegen. Dat de 
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protesten heviger werden blijkt 
uit het aantal oienstweigeraars 
Hun aantal steeg tussen 1967 en 
1971 van nog geen ^o% tot over 
de 40% 
Het was de opvolger van John
son die de boel op moest lossen 
De oorlog was een doorgeef 
probleem geworden Maareen 
oorlog zet je niet zo eenvoudig 
stop In de jaren die volgden 
gingen de Oost Duitsers dan ook 
gestaag door met het produce
ren van Vietnamzegels Maar 
dit keer was er treuriger nieuws 
Op 2 september!969 overleed 
Ho Chi Minh, de op Rusland 
georiënteerde leider van Noord-
Vietnam Ho Chi Minh was 
de oprichter van de Vietminh, 
minister president van Noord-
Vietnam in 1954 en president 
van Noord-Vietnam van 1954 tot 
1969 Het lukt de Oost Duitsers 
met meer met een aangepaste 
zegel te komen en de zegel van 
1969 IS dus klassiek, de kreet 
'Unbesiegbares Vietnam' naast 

een gewapende vrouw (afb 9) 
Ook het poststempel gebruikt 
dit strijdbare opschrift (afb 10) 
Pas in 1970 brengt de DDR bij 
de eenjange sterfdag van Ho 
Chi Minh een herdenkingszegel 
voor hem uit "In Memoriam 
Präsident Ho Chi Minh " Een 
portret van 'Ome Ho', zoals hij 
in Vietnam wel genoemd werd, 
siert de zegel Onder dat portret 
natuurlijk weer de beroemde 
slogan 'Unbesiegbares ' (afb 

11) 
Terwijl m Amenka steeds meer 
universiteiten de deuren sloten 
omdat er teveel studenten pro 
testen waren, ging de DDR ge 
woon door met het produceren 
van 'Vietnamzegels' (afb 12) 
Echt rustig zou het nooit worden 
rond deze zegels Vanuit de DDR 
verstuurde post met alleen een 
postzegel met "Unbesiegbares 
Vietnam" kwam vaak nog wel 
aan, eerstedagenveloppen - met 
wat extra nadruk op de bood 
schap - kwamen vaak gewoon 
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weer terug. Deze maakten, als 
meer post, onderdeel uit van wat 
bekend staat als de Postkrieg. 
Post voorzien van postzegels 
met teveel communistische 
propaganda werd in het Westen 
jarenlang simpelweg geweigerd 
en teruggestuurd. 

Onderhandelingen 
In 1972 veranderde de politieke 
situatie. Gedwongen door alle 
studentenprotesten, politieke te
genstand en de uitzichtloosheid 
van de oorlog besloot Nixon naar 
een eervolle oplossing te zoeken. 
Hij probeerde de relaties met 
Rusland en China - in zijn ogen 
de grootste steunpilaren van 
Noord-Vietnam - te verbeteren. 
Het werkte niet. De invloed van 
Rusland en China bleek kleiner 
dan gehoopt en gedacht. Sterker: 
omdat de onderhandelingen 
regelmatig vastliepen gafNixon 
opdracht het noorden van Viet
nam opnieuw te bombarderen. 
De DDR trok zich van dit alles 
weinig aan en gaf ook in 1972 
een Unbesiegbares-zegel uit. 
Maar de zegel is dit keer minder 
strijdluchtig. Alsof ze begrepen 
dat er in ieder geval onderhan
deld werd. Nog steeds siert 
een vrouw - als bijna altijd - de 
zegel maar dit keer zien we op 
de achtergrond mensen het land 
bewerken, (afb. 13) 
lm973 werd op de 'Vietnam-
zegel' - de DDR bleef ze rustig 
uitgeven - de regel Unbesiegba
res Vietnam zelft weggelaten en 
vervangen door Solidarität mit 
Vietnam. Niet zo venwonderlijk. 
Alle onderhandelingen hadden 
uiteindelijk - na nog wat bom
bardementen in december 1972 
- in januari 1973 dan toch tot 
een vredesovereenkomst geleid. 
Amerika zou zich terugtrekken. 
En dus kon de regel Unbesiegba
res... de koelkast in. Vietnam was 
onoverwinnelijk gebleken, de 
kreet was overbodig geworden, 
(afb. 14) 

Helaas bleek het bestand van 
korte duur. De ruzie tussen 
Noord- en Zuid-Vietnam laaide 
al snel weer op. Tot overmaat 
van ramp viel Noord- nu Zuid-
Vietnam binnen. In 1975 volgde 
de beroemde slag om Saigon 
waarbij de Amerikanen eerst 
probeerden te redden wat er te 
redden viel om daarna wat er aan 

UNBESIEGBARES 
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Afb 77 Sotiöantat Het plaatje is mooi 

materiaal niet meer te redden 
was - complete helikopters - in 
paniek maar in zee dumpten. 
Blijkbaar wisten de Oost-Duitse 
instanties niet wat ze met deze 
situatie aan moesten, want er 
verschenen de eerste jaren geen 
zegels meer In juli 1976 werd de 
Socialistische Republiek Vietnam 
uitgeroepen. De hoofdstad werd 
Hanoi; Saigon werd omgedoopt 
tot Ho Chi Minhstad. Nog 
steeds zwijgt de Oost-Duitse 
post. Tot in 1979 - na jaren van 
stilte - ineens weer een zegel ver
schijnt, (afb. 15) Naarde reden 
van deze uitgave blijft het gissen. 
Het was geen jubileumjaar, 
er waren geen opzienbarende 
gebeurtenissen dat jaar. Toch 
heeft de postzegel - en de eer-
stedagenveloppe zeker! - weer 
het bekende strijdbare opschrift, 
(afb. 16) Wat nu, terugkijkend, 
vooral opvalt, is de kleur: oranje. 
Het doet onwillekeurig aan dat 
van de Vietnamoorlog bekende 
'wapen' denken: het ontblade-
ringsmiddel Agent Orange. Maar 
of dat ook de bedoeling was? 

Hoe het allemaal afliep? In 2000 

omschreef de journalist Philippe 
Remarque in de Volkskrant waar 
de 'solidariteit' met Vietnam 
uiteindelijk op uitgelopen was: 
"De Vietnamezen zijn geko
men toen de DDR nog een 
socialistisch broederland van 
Vietnam was. Ze woonden in 
aparte flats, afgeschermd van de 
Oost-Duitsers. De staatspropa-
ganda sprak over internationale 
solidariteit en de vriendschap 
der volkeren, (afb. 17 en 18) In 
de praktijk dempten de Oost-
Duitse planeconomen vooral het 
eeuwig tekort aan personeel met 
Vietnamezen, Mozambikanen 
en andere vrienden in de derde 
wereld die vlijtig werkten en 
genoegen namen met weinig 
geld en weinig comfort. Toen 
Duitsland herenigd werd en 
de DDR-bedrijven het moeilijk 
kregen, werden de Vietnamezen 
als eersten ontslagen." En vorig 
jaar nog, in 2009, sprak Antoine 
Verbij in Trouw met een in Berlijn 
woonachtige Vietnamese con
tractarbeider: "We hadden een 
contract voor vijfjaar. We waren 
ondergebracht in een huis waar 
we met drie man één kamer 

Afll l8 DDR ajjiche Geen datering 

deelden. Mijn vriendin moest 
om tien uur 's avonds weer naar 
haar eigen huis. We mochten 
niet trouwen. Wie zwanger werd, 
moest terug naar Vietnam of 
abortus laten plegen. Contact 
met Duitsers hadden we niet." 
Verbij: "Zo leefde de Vietnamese 
contractarbeider Phan HuyThao 
eind jaren tachtig in Berlijn. In de 
DDR had hij 60.000 lotgenoten. 
Ze werkten hard, verdienden wei
nig en stuurden het meeste geld 
naar hun familie in Vietnam. Wat 
ze nietwisten, was dat de DDR 
een deel van hun loon inhield 
ter inlossing van de Vietnamese 
staatsschuld aan het socialisti
sche broederland." 
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Uit voorraad postfris leverbaar vanaf 1945 o.a.: Aland, Australië, 
Azoren, Baltische Staten, België, Bondsrepubliek Duitsland (tevens 
gebruikt), Berlijn, D.D.R., Duitsland (Verenigd), Engeland en Kanaal
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Een uitgebreide voorraad van benodigdheden is in onze zaak aanwezig. 
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m abonnement. 
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MUNTEN 
Een uitgebreide collectie Koninkrijksmunten, provinciale munten en 
munten van Aruba / Ned. Antillen op voorraad. 
De euromunten van alle landen en veel speciale uitgiften en BU 
jaarsets zijn voorradig. 
Jaarsets van diverse andere landen zijn eveneens beschikbaar. 
Wij beschikken over bankbiljetten van Nederland in een prachtige 
kwaliteit! 
Hartberger albums zijn voorradig en er is een ruime keuze aan beno
digdheden. 
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6950 AA Dieren NI^^Ï 
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Nu te koop: de cd-rom 'Filatelie 
Jaargang 2008'. Alle elf edities uit de 

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

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

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

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

«MANON 
Vincent houdt van Manon. Zij geeft nierpatiënten zoals hij toe
komst. Word ook donateur. Kijk op www.nierstichting.nl 

Q 
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IS ER NOG POST? 
TNT Post moet de bakens verzetten 

F R A N S H E R M S E , L I D N E D E R L A N D S E A C A D E M I E V O O R F I L A T E L I E , S I T T A R D 

Dat bleek uit een interview, dat 
de directeur 'Post' Harry Koorstra 
van TNT Post onlangs had met 
het blad voor aandeelhouders 
'Share'f) Hij zei onder andere 
dat er over l o jaar geen postsys
teem meer zal bestaan, zoals 
WIJ het nu al meer dan 200 jaar 
kennen 

Van Staatsbedrijf tot vrije markt 
Tijdens de Bataafse Republiek 
werd in de post in Noord
Nederland genationaliseerd f ) 
In de zuidelijke gebieden van 
ons land werd na 1794 meteen 
de Franse Postwet ingevoerd 
Franknjk kende in tegenstelling 
tot de Republiek al eeuwen een 
gecentraliseerd postsysteem 
dat in 1810, na het aftreden van 
Louis Napoleon als koningvan 
Holland ook in NoordNederland 
werd ingevoerd Na de neder
laag van Napoleon kwam er een 

'Is er nog post?' was een min of meer retorische vraag die 

vader vroeger stelde na thuiskomst van zijn werk. Tegen

woordig zou deze vraag ook kunnen worden gesteld door 

de (parttime) werkende huisvrouw. Onlangs bleek dat de 

vraag 'Is er nog post?', in de uitgebreidere betekenis, 

over enige tijd wellicht voorgoed met 'nee' zal moeten 

worden beantwoord. 

postsysteem voor het gecreëerde 
Verenigd Koninkrijk der Neder
landen (afb 1) (Bnef uit 1815 
van Amsterdam naar Roermond 
'terstond te bezorgen') Niet 
duidelijk IS of het tarief nog in 
Franse décimes of reeds m Ne
derlandse stuivers is vermeld) 
Het Nederlandse postsysteem 
vertoonde veel lacunes, hetgeen 

leidde tot de belangrijke Postwet 
van 1850 (afb 1) 
Deze wet was al een hele verbe
tering maar het pnncipe bleef 
gehandhaafd, dat de 'Bneven
postenj', kortweg 'post', de Staat 
mets mocht kosten, sterker nog 
de post werd als een (moge
lijke) bron van staatsmkomsten 
beschouwd De posterijen res

sorteerden dan ook aanvankelijk 
onder het Departement van 
Financien, later onder Verkeer & 
Waterstaat Na de opkomst en 
nationalisering van de telegraaf 
en de telefoon werd de afkorting 
PTT ingevoerd, die tot lang na 
WO II in zwang zou blij|ven In 
de jaren 1970 1988 was het met 
de financiële uitkomsten van de 
post meestal droevig gesteld, 
met 1979 als tragisch dieptepunt 
(̂ ) Het roer moest helemaal 
om en dit leidde mede tot de 
verzelfstandiging van de PTT op 
^ januari 1989 Alle bewoners van 
Nederland kregen een persoon
lijke brief (afb 3) Hiennwerd 
de verzelfstandiging van PTT 
aangekondigd Op de postzegel 
waren de bekendste activiteiten 
van PTT Nederland afgebeeld, na
melijk postvervoer en telefonie In 
1996 kocht PTT het internationaal 
opererend (pakket)bedrijfTNT 
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Allen, die deze zullen zien, of hooren lezen, salut, doen te 
weten 

Alzoo WJJ in ovcrwegins genomen hebben, dat er noodza 
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(Thomas Nationwide Transport) 
voor 2,7 miljard gulden. Daarna 
veranderde de naam van PTT 
Post in TPC Post (TNT Post 
Groep) (afb. 4). Stem pel koppen 
met de oude vertrouwde naam 
PTT Post bleven echter nog enige 
tijd in gebruik (afb. 5). Reeds 
geruime tijd vóóngSg was de 
vraag opgeworpen of PTT niet be
ter kon worden omgezet in twee 
zelfstandige ondernemingen: een 
post en een telecommunicatie
bedrijf. In 1998 werd de splitsing 
tussen de TNT Post G roep en 
KPN NV een feit. Filatelisten kon
den deze splitsing zelf voltrekken 
door een postzegelpaartje van 
twee maal 80 cent te scheiden 
(afb. 6). Op 29 juni 1998 ging 
TPG naar de beurs. De filatelisten 
kregen een gratis aandeel in de 
vorm van een o cent zegel (afb. 
7). Op 15 januari 1999 werd het 
200jarig bestaan van het Nati
onaal Postbedrijf herdacht met 
de uitgifte van een postzegel met 
daarop een standaardbrievenbus 
in de vertrouwde kleur rood (afb. 
8). De eerste standaardbrieven
bussen waren overigens groen 
geverfd (foutje). De filatelisten 
werden verder verwend door de 
uitgifte van een blokje van 5,
gulden (afb. 9) Op 15 mei 2006 
had er opnieuw een naamsver
andering plaats: TPC Post werd 
TNT Post (uit te spreken als tea & 
tea post) (afb. 10). In Amsterdam 

houdt men voorlopig nog het 
stempel TPC Post aan (afb. 11). 
De naamwijziging in TNT Post 
was het gevolg van de keuze van 
het 'moederconcern' om zoveel 
mogelijk met één naam een 
krachtig wereldmerk te bouwen. 
De bedrijfskleur veranderde van 
het vertrouwde rood in oranje. 
Alle huishoudens kregen een 
gratis oranje postwaardestuk 
(afb. 12^. Ook de (nieuwe) 
brievenbussen werden oranje. De 
bedrijfspostzegel (afb. 13) van 
39 c werd vervangen door een 
persoonlijke zakenpostzegel van 
44 c (afb. 14). Voor de ombouw 
van TPC naar TNT moest nogal 
wat op de kop worden gezet. 
Dit bleek ook uit het gebruik van 
kopstaande vlaggen (afb. 15,16). 
Sinds de Postwet van 1850 is het 
monopolie van de Nederlandse 
post steeds verder afgenomen. 
De invloed van de Europese Unie 
heeft hier een grote rol gespeeld. 
Nederland liep, zoals bij meer 
Europese richtlijnen (denk maar 
aan de afsplitsing van de Elektri
citeitnetwerken), ook bi) de post 
weer eens voorop. 
Terwijl in andere landen de nati
onale post door allerlei protec
tionistische maatregelen wordt 
beschermd, zelfs met overheids
subsidie, moet TNT Post zelf zijn 
broek op houden. In tabel 1 is 
de afbraak van het Nederlandse 
postmonopolie weergegeven. 

Tabel 1 
Stukken die vallen onder het 
Nederlandse Postmonopolie 
1850 alle brieven en 

pakketten 
tot 2000 stukken > 500 g vrij 
1.6.2001 stukken > loo g vrij 
1.1.2006 stukken > 50 g vrij 
1.4.2009 a I Ie stu kken vrij 

In april 2009 kregen alle 
huishoudens een brief met de 
mededeling dat op 1 april een 
nieuwe (post)wet in werking 
was getreden, waardoor ook 
andere bedrijven brieven etc. 
mogen vervoeren. Aan het einde 
van de brief werden naast TNT 
de belangjrijkste concurrenten 
opgesomd met de telefoonnum
mers, voor het geval er klachten 
over de bezorging zouden zijn. 
Zie tabel 2. Hiermee was de vrije 

Tabel 2 

postmarkt ook voor het publiek 
een duidelijk feit geworden. 

Grootste concurrenten van TNT 
Selekt Mail, alias DHL Global 
Mail. Selekt Mail/DHL is na TNT 
Post de grootste postbezorger 
in Nederland. De holding Selekt 
Mail was het bezit van Deutsche 
Posten Koninklijke Wegener. 
Inmiddels Is Deutsche Post/DHL 
100% eigenaar. De naam DHL 
is afgeleid van Dahlsey, Hillblom 
en Lynn. Mail Merge (afb. 17) 
werd reeds in oktober 2005 door 
Selekt Mail overgenomen. Ook 
Interlanden Spreigroep en Van
straten post.nl (afb. 18) gingen in 
Selekt Mail op. Het hoofdkantoor 
van Selekt Mail/DHL Global 
Mail is gevestigd in Utrecht. 
In Nederland telt Selekt Mail 
110 servicepunten (depots) en 

Naast TNT Post tjn DHL GloM Ma«. Sandd en Netwertt VSP de IselangrIJkste andeie postbedrijven 
mNederiand U kunt aan de aandUdkig op de envelop sen door welk bediff uw poet Is bezorgd 

TNT Post Frankeeraanduiding PORT BETAAU) TNT Pos! of aan de postzegel 
DHL GMMH Ma« Aanduktng PORT BETAALD SeleHMal of DHL Glotial Mal of SM of DHUSM 
Sandd Aanduiding PORT BETAALD enfef Sandd of SND met een nummer 
Nstweik VSP Frankeecaanduldlng PORT BETAALD Netwerk VSP of VSP 

Eventuele klactiten over de verspreiding of over een iteiorgef kunt u tte onderstaande 
telefoonnummere doorgeven. 

TNT Post (056) 233 33 33 
DHL Gloeiel Ma« (030) 214 95 67 
Sandd (055) 3682525 
Nelwen« VSP 0900 87746 36 
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12.000 bezorgers. De post wordt 
twee keer per week bezorgd 
(vergelijk: TNT zes keer). Er 
worden zowel brieven als pakjes 
verwerkt. De pakjes worden over 
het algemeen bezorgd door 
voertuigen met de naam DHL en 
op poststukken komt deze naam 
ook wel voor (afb. 19). Selekt 
Vracht is een zelfstandig opere
rend zusterbedrijf dat een eigen 
netwerk heeft voor het bezorgen 
van pakketjes in Nederland (afb. 
20,21). Merkwaardig is, dat niet 
alleen pakjes uit Duitsland, maar 
ook gewone post uit Duitsland in 
Nederland wordt bezorgd (afb. 
22). Op de brieven wordt dan 

een zelfklevende sticker geplakt, 
waarop niet alleen de postcode 
maar ook een eigen sorteercode 
is afgedrukt. Deze sticker maakt 
filatelisten niet erg gelukkig, wan
neer deze over de buitenlandse 
postzegels of stempels is geplakt 
(afb. 23). Omgekeerd bezorgt 
TNT Post ook post in Duitsland 
die er filatelistisch gezien ook 
nogal bekaaid afkomt. Hierover 
later meer. De achtergrond van 
dit grensoverschrijdende verkeer 
is, dat de Postorganisaties een 
verdrag hebben afgesloten onder 
de naam REIMS: Remunerate Ex
change of International Mail(s). 
Hierdoor worden de kosten van 

post die in een ander land wordt 
bezorgd ondeHing verrekend. 
Nederland is eenland dat meer 
naar het buitenland verstuurt, 
dan dat het ontvangt. Het is dus 
een netto betaler. Het in rekening 
brengen van kosten door het 
ontvangende land kan worden 
beperkt door de post door een 
dochteronderneming te laten 
bezorgen. In het geval van de 
Deutsche Post doet Selekt Mail 
de bezorging in Nederiand. 
De code op de stickers heb ik 
grotendeels kunnen ontrafelen. 
Twee voorbeelden: de code SI114 
(Afb. 22) staat voor het depot Sit
tard en Zii3 is het wijknummer. 
De postcode (die niet gebruikt 
wordt bij de sortering) is een 
straat in Sittard. In afb. 24 staat 
ZM247 voor Zoetermeer en [232] 
is Waddinxveen, dat blijkt uit de 
postcode. Naast de gecodeerde 
stickers maakt Selekt Mail ook 
gebruik van etiketten en opdruk
ken 'PORT BETAALD SELEKT
MAIL'(afb.25en26). 
SAN DD Sandd is een afkori:ing 
van Sort and Deliver Het bedrijf 
werd opgericht in 1999 en is ei
gendom van het investeringsbe
drijf Trimoteur. Het hoofdkantoor 
is gevestigd in Apeldoorn, waar 
OOK het centrale sorteercentrum 
is. Het bedrijf heeft 60 depots en 
biedt werk aan 13000 bezorgers. 
In eigen vestigingen wordt 55% 
van de post verwerkt, de rest 

gebeurt: door part:nerbedrijven. 
In Apeldoorn wordt gesorteerd 
op depot en in de depots op 
wijk. De bezorgers sorteren op 
looproute. De bezorgdagen zijn 
dinsdag en vrijdag. Dat Sandd 
een geduchte concurrent van 
TNT is blijkt wel uit het feit, dat 
deze organisatie enkele grote 
klanten wist weg te kapen. Zo 
verzenden de ANWB en Achmea 
(een groot deel van) hun post via 
Sandd (afb. 27,28) en switchte 
de Postcodeloterij van TNT 
Post naar Sandd (afb. 29,30) of 
omgekeerd. Defrankeeraandui
dingen zijn Sandd Port Betaald, 
Sandd Port betaald. Port Payé in 
twee uitvoeringen (afb. 31). Op
merkelijk is, dat Sandd ook ge
bruik maakt van TNT Post (afb. 
32). Op de poststukken is een 
ingewikkelde code afgedrukt, die 
altijd eindigt met SND (Sandd) 
(afb. 34). Voor de verklaring van 
de code zie (afb. 35). De eerste 
sorteergang is geautomatiseerd, 
de volgende moeten handma
tig gebeuren. Een enkele keer 
worden filatelisten verrast met 
een 'Port betaald'zegel (afb. 33). 
In oktober j . l . wist Sandd nog een 
order van drie miljoen stuks van 
een goede doeienorganisatie te 
verwerven ten koste van Netwerk 
VSP. 

Netwerk VSP (Vierhand, Serieus 
en Padri) is een volledige dochter 
van TNT Post. Het bedrijf richt 
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zich op een andere markt dan 
TNT Post, met name op de 
huisaanhuis bezorging. Daartoe 
heeft het een eigen bezorgdienst, 
los van TNT Post met eigen wei
nig spectaculaire verzendcodes 
(ah. 35a). 

TNT Post op de internationale 
marlet 
Sinds 20 september 1999 
verwerkt TPG (thans TNT) voor 
China Post het in en uitgaande 
expresverkeer. Vanaf 2000 zijn er 
deelnemingen in veel buitenland
se ondernemingen o.a. in Spanje, 
Singapore, CTI Logistx (USA), 
Albatam Consortium (Frankrijk), 
ALS (Italië), Lason (GB) en Carg
opost (Turkije). Zoals eerder in 
'Filatelie' is bericht (^), heeft TNT 
een internationaal vervoerscen
trum in Luik (B) waar men o.a. 
de beschikking heeft over twee 
Boeings 747F vrachtvliegtuigen. 
Ook in ons buurland Duitsland 
is TNT actief. Brieven vanuit 
Nederland worden van stickers 
voorzien of er wordt een barcode 
over de Nederlandse postzegels 
gedrukt, dit tot vreugde van de 
verzamelaars (afb. 36 en 37). 
Ook wordt er gebruik gemaakt 
van de diensten van PIN Mail, 
zodat een brief uit Berlijn zonder 
tussenkomst van Deutsche Post 
in Sittard kon belanden (afb. 38). 
Dit tegen een tarief dat € 0,05 
lager is dan het Duitse buiten

lands port. Enkele jaren geleden 
vervoerde TNT vakantiekaarten 
van Spanje met 'port betaald' 
zegels via Ghana naar Nederland 
(afb. 39). Het is duidelijk, dat 
TNT de internationale markt op 
moet. Jaren geleden is al vastge
steld, dat Nederland weliswaar 
met TNT een prachtig postbedrijf 
heeft, maar met een markt ter 
grootte van een postzegel (afb. 
40 NVPH 1181). Bovendien dalen 
de volumes geadresseerde post 
jaar na jaar, vorig jaar met 6 pro
cent ('). 'Over tien jaar bestaat 
deze soort post niet meer en wat 
er nog aan post overblijft ga je 
dan misschien zelf halen', aldus 
Harry Koorstra van TNT. Zijn er 
dan nog postzegels? Gezien het 
bovenstaande zullen er steeds 
minder postzegels nodig zijn 
voor het verzenden van post, 
maar ze kunnen wel nog worden 
verzameld. Het kan dan ook 
geen toeval worden genoemd, 
dat naarmate het postverkeer 
afneemt, het aantal postzegels 
toeneemt. Indien gewenst kan 
men zichzelf op de postzegel 
zetten. 

' 'Share'jaargang 11, nr40, 
augustus 2009 

^ Dr. G. Hogesteeger: 200 jaar 
Post in Nederland 17991999 

^ Filatelie 2007 7/8 p. 480481 
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ANSlCMIKAAtlIN EH FlUTELH ( I 
PETER C U I I P E R S , U T R E C H T 

Het was de Postwet van 1891 
die aan dit monopolie van de 
posterijen een einde maakte. 
Per 1 april 1892 mochten ook 
andere uitgevers corresponden
tiekaarten op de markt brengen 
die hetzij als drukwerk, hetzij 
als briefkaart konden worden 
verzonden, zulks afhankelijk van 
de zelf opgeplakte frankering 
ad 1 cent of 2>2 cent. Hiermee 
was een nieuw soort poststuk 
geboren: de ansichtkaart. Deze 
had een vaste maat van 9 bij 
14 cm (pas lang na de Tweede 
Wereldoorlog werd 10 bij 15 cm 
gewoon). De adreszijde was als 
die van een envelop voor een 
briefen mocht tot 1906 alleen 
voor de adressering worden 
gebruikt. De beeldzijde mocht 
drukwerk en handgeschreven 
tekst bevatten. Bij oude an
sichtkaarten is vaak veel wit 
opengelaten, waarop de afzender 
naast groeten en felicitaties ook 
langere tekstjes kwijt kon, net 
als op een briefkaart. Vanaf 1906 
werd de adreszijde 'gedeeld'. 
Voortaan mocht op de linkerhelft 
een korte of langere tekst worden 
geschreven. Hierdoor kwam de 
gehele beeldziide beschikbaar 
voor het afdrukken van een litho 
of andere afbeelding. 
Zoals de briefkaart voordien, was 
de ansichtkaart een commercieel 
succes in de gehele westerse 
wereld, vooral in de jaren tot en 
met de Eerste Wereldoorlog. Er 
waren verschillende omstan-

' ' ]r>ri('f-l:i,!vt. 

Q^ Briefkaart var) y r]ov 7S71, met vooi 
jrankenng 

In Nederland kwamen vanaf 1871 correspondentiekaarten 

In gebruik met een voorgedrukte postzegel. Deze 

zogeheten briefkaarten mochten alleen door of in 

samenwerking met de posterijen worden uitgegeven. 

Geleidelijk ontstonden er varianten waarbij tekstjes of 

afbeeldingen werden meegedrukt. 

digheden die hieraan hebben 
bijgedragen. De belangrijkste 
was de beschikbaarheid van 
een efficiënt netwerk van fre
quente postbezorging (vaak met 
meerdere bestellingen per dag) 
voor brieven, kranten, pakjes en 
andere post. Nu het versturen 
van een kaart volgens het druk
werktarief slechts 1 cent kostte 
(op een brief moest 5 cent), was 
dit medium goedkoop genoeg 
voor de triviaalste boodschapjes 
en allerlei sociale verplichtin
gen, met name felicitaties. De 
telefoon was in die tijd nog geen 
alternatief Bovendien behoef
den de meestal slechts matig 
geletterde afeenders geen lange, 
formele briefteksten te compo
neren, maar konden ze vrijwel 
volstaan met het opschrijven van 
hun naam. Een beeldzijde met 
'groeten uit', 'hartelijk gefelici-
teerd'of'gelukkig Nieuwjaar', al 
of niet met een gedrukt versje 
erbij, deed de rest. 

Nieuwe loot 
We kunnen ons nu afvragen wat 
de plaats van dit poststuk binnen 
het geheel van de filatelie is. Het 
lijkt alsof het verzamelen van 
postzegels en het verzamelen 
van ansichtkaarten twee geschei
den werelden zijn. Voorzover het 
gaat om ongebruikte postzegels 
en ongelopen ansichtkaarten is 
die scheiding logisch. Beide be
horen, cultuurhistorisch gezien, 
tot een andere populatie dan die 
van de poststukken. Het gaat 
vooral om de uitgevers en de 
iconografie. Ze blijven hier buiten 
beschouwing. 
Van gelopen ansichtkaarten kan 
om te beginnen worden gezegd, 
dat het gebruik van postzegels, 
stempels, postroutes en zo 
voorts even gevarieerd en boei
end is als bij brieven. Zo min als 
enveloppen nog worden verknipt 
tot 'briefstukje', zo min gebeurt, 
dat hopelijk met ansichtkaar
ten. Puur postaal gezien is het 
verzamelen van gefrankeerde 

en afgestempelde kaarten niet 
anders dan het verzamelen van 
gelopen 'ganzsachen'. Brieven, 
briefkaarten en ansichtkaarten 
zijn poststukken die op een gege
ven moment zijn verzonden van 
plaats A naar plaats B, en dat is 
te zien aan zegels en stempels. In 
zoverre behoeven ansichtkaarten 
geen afzonderlijke plaats binnen 
de filatelie. 
Maar behalve dit technische, 
postale aspect hebben alle post
stukken nog een ander commu
nicatief aspect: het zijn bood
schappen van persoon X aan 
persoon Y. Dit geldt voor brieven. 
Kaarten en pakjes. En doordat de 
personen X en Y exponenten zijn 
van een specifieke tijd en plaats, 
documenteert elk poststuk iets 
van die tijd en plaats, precies 
zoals in Marseille opgegraven 
Griekse potscherven of Franse 
straatnamen in New Orleans iets 
documenteren. Puur statistisch 
gezien zouden communica
tiepatronen tussen inwoners 
van dorpen, steden en landen 
gereconstrueerd kunnen worden, 
mits er adequate steekproeven 
van bewaarde poststukken zijn. 
Het moeten wel representatieve 
steekproeven zijn. 
Op een bescheidener schaal is er 
over het communicatieve aspect 
van een poststuk echter van alles 
te noteren. We verlaten dan de 
klassieke vorm van verzame
len van zowel poststukken als 
ansichtkaarten, of liever gezegd: 

oj Iderr), adreszijde, met opgeplakte postzegel 

05 Idem, ongedeelde adreszijde, Westerzwaag naar 
Vrouwenparochie In het vakje voor de postzegel 

'Frankeeren met i Os postzegel Aan deze zijde mag 
mets geschreven worden ' 

Ciuk tn ^Maipa»A\ 

VolK ttirit ked goddelijk TDOIIWCU 

288 
( NLgo}. Ansichtkaart uit ca i8gj, 

versje Celuk en voorspoed 

06 NLgoi, Kaan (dneluikje) van Utrecht naar Nijme
gen, i^jan tSgS 

02 Ansichikaart van Amersfoort 
naar Dordrecht, 13 nov 7S93 

07 NLoo-i, Zadelstraat, Utrecht 
U H Schaefer 038) 



de klassieke vorm van presente
ren. In deze vorm kijken we niet 
alleen naarde postale aspecten, 
zoals boven, maar bovendien 
naar de relatie tussen afeender X 
en geadresseerde Y, en naar de 
inhoud van de boodschap van X 
aan Y. 

Tweeledige boodschap 
Bij elk poststuk weten we wel iets 
over de afzender, de geadres
seerde en de relatie tussen de 
twee. We zien het vooral aan 
de aanspreekvormen, zoals 
'weledele heer', 'jongedame', 
'juffrouw de weduwe', en aan 
de manier waarop de afzender 
zich afficheert, zoals 'paps', 'uw 
toegenegen neef of'je Marietje'. 
Soms moet een relatie uit de 
handgeschreven boodschap 
worden afgeleid. 
De ansichtkaart onderscheidt 
zich van de envelop doordat de 
boodschap van X aan Y uit de 
kaart zelf en de handgeschreven 
tekst op de kaart kenbaar is. 
In die zin is een ansichtkaart 
tweeslachtig: ze is een combina
tie van persoonlijke teksten en 
van voorgedrukte teksten en/ 
of afbeeldingen, dus van een indi
viduele boodschap en een pre-
fabricaat. (De beslissing om een 
kaart te sturen en de keuze van 
het prefabricaat zijn overigens 
óók individuele boodschappen 
van X aan Y.) Als we brieven en 
briefkaarten buiten beschouwing 
laten, eigenlijk alleen wegens 
een gebrek aan gegevens, zijn 
juist de ansichtkaarten een 
cultuurhistorische kennisbron 
die enigszins is te overzien. Dat 
komt enerzijds doordat ze zo 
massaal zijn gebruikt en verza
meld, dat er nog veel materiaal 
beschikbaar is. Anderzijds omdat 
ansichtkaarten niet alleen postaal 
volledig zijn, maar bovendien de 
handgeschreven boodschap nog 

BRIEFKAART - DRUKWERK 

08 Idem, gedeelde odreszijde 13 oug iga^. 

bevatten, inclusief aanwijzingen 
omtrent de relatie tussen X en 
Y, met daarenboven nog een 
voorgedrukte boodschap in de 
vorm van een afbeelding en/of 
teksten. Hoe dit alles geordend 
en geïnterpreteerd kan worden, 
moge nog even buiten beschou
wing blijven. 
Centraal is nu de vraag of en 
wanneer het postale aspect méér 
is dan het technische bewijs van 
de verzending. Met andere woor
den: kan de wijze van frankering 
opeen relevante manier verband 
houden met de voorgedrukte en/ 
of handgeschreven boodschap 
van persoon X aan persoon Y. In 
de overgrote meerderheid van de 
gevallen is hiervan geen sprake. 
We plakken een postzegel op 
een kaart of een brief en klaar 
is Kees. Die postzegels worden 
verzameld en de kaarten (en 
enkele enveloppen) ook, maar 
los van elkaar. 
Een voorde hand liggend 
voorbeeld van de combinatie van 
beide is de Maximafilie, dat zijn 
zogeheten maximumkaarten, 
waarvan de afbeelding een grote 
versie van de afbeelding op de 
postzegel is. Het kenmerkende 
hiervan lijkt dat ze door de uitge
vers van postzegels en/of kaarten 
geconstrueerd zijn. Men kan zich 
ook voorstellen dat een dergelijke 
combinatie van postzegel en 
kaart speciaal bij elkaar wordt 
gezocht door een individuele 
afzender. Een tussenvorm is het 
gebruik van gelegenheidszegels, 
zoals die bij een wereldtentoon
stelling of een olympiade, op 
ansichtkaarten die ter plekke 
verzonden worden, vaak met een 
speciaal stempel. Dit gebeurde 
al meer dan een eeuw geleden. 
In feite gaat het hierbij om een 
iconografisch fenomeen - plaat
jes en symbolen in het klein en 
het groot - dat meestal los staat 

^JENSDORP 5 B O-'^Ao * o 

van de inhoud. Wel laat afzender 
X op die manier wel erg nadruk
kelijk aan geadresseerde Y weten 
waar hij geweest is, en dat kan in 
sommige gevallen een statement 
zijn. Zo kan ook het gebruik van 
politiek (in)correcte toeslagze
gels, zoals de Legioenzegels van 
1942, een statement zijn, maar 
dat geldt zowel op ansichtkaarten 
als op gewone enveloppen. 

Een indeling 
Het gaat om gevallen waarin 
de aard van de frankering 
(dus het filatelistische aspect) 
betekenisvol kan zijn binnen de 
communicatieve functie van de 
ansichtkaart. Daarbij gaat het 
niet om ondersteboven of schuin 
opgeplakte zegels, of andere vor
men van 'postzegeltaal', hoewel 
die er eigenlijk ook toe behoren, 
net als de berichtjes ('z.o.p.' = 
zie onder postzegel) die onder 
een zegel zijn gekrabbeld. Een 
beter voorbeeld zijn de 'militair 
verzonden' kaarten. Deze vorm 
van verzending betekent dat de 
afzender en/of de geadresseerde 
een directe oand met het mili
taire apparaat heeft. We weten 
dus al meteen iets belangrijks 
over X en/of Y, en over de relatie 
tussen X en Y Dit gegeven wordt 
nog relevanter in tijden dat het 
land (bijna) in oorlog is. Een en 
ander zal worden toegelicht aan 
de hand van Duitse en Franse 
ansichtkaarten uit de Eerste 
Wereldoorlog. 

Voordien moet een zekere orde
ning worden aangebracht in het 
gigantische aantal ansichtkaarten 
dat in gebruik is geweest, anders 
dreigt er spraakvenA/arring. Vol
gens kenners zijn er alleen al van 
de stad Utrecht meer dan 5000 
ansichtkaarten van vóór 1940 
bekend. Deze zijn op allerlei ma
nieren onder te verdelen (zoals 
gelopen en ongelopen, binnen en 

og NL001 Paushuize Utrecht (met reclame i'oor 
Bensdorp) De kaart is op t6 r)ov 1900 verstuurd 

aan een juffrouw in Zwolle 

70 NLoM, Gelukkig Nieuwjaar, 
juffrouw met klok (SB ^12^ Prin
ted in Germany) Litho Militair 
verzonden, dus zonder postzegel, 
van Den Haag naar Harmeien 

op ^1 dec 1915 

n NLon, Groet uit Utrecht (drieluikje met stadswapen), 
verzonden van Woubrugge naar Langeraarop 74 mei 
igo2 'Beste Chnstien, Wel bedankt voor je felicitatie 

met mm verjaardag hoor, je hebt goed onthouden welke 
kaart IK uitgezocht nad,' schrijft haar liefliebbende nicht 

Kleuremtho 

72 NL002, LusUumJeeslen ign, 
Versierde Nobelstraat (autotypie van 

5 Bakker in Zaandijk) De lustra 
van de universiteit waren aanleiding 

tot grote feesten in de stad, geor
ganiseerd door het studentencorps, 
steeds met een historisch thema 
Diverse uitgevers brachten actuele 

reeksen ansichtkaarten op de markt 
Veel hiervan zijn ongelopen bewaard 

buiten de singels, met en zonder 
trams), maar allemaal samen 
vormen ze slechts een spikkeltje 
in een veel groter panorama. 
Dat grotere panorama kan in een 
aantal vakjes worden verdeeld: 
naar land, periode en type. Als 
criterium voor het land nemen 
we het postale land van verzen
ding. Ongelopen kaarten doen 
niet mee; ze hebben noch een 
land, noch een jaar van verzen
ding. Voor de periode kiezen 
we nominale eenheden, die een 
codenummer krijgen: tot 1900 
(9), 1900 tot en met 1913 (o), 
1914 tot en met 1918 (1), 1919 tot 
en met 1929 (2) enzovoorts. De 
Eerste Wereldoorlog (later ook de 
Tweede) vereist een eigen 'decen
nium' wegens de ontregeling van 
het (inter)nationale postverkeer. 
Het vinden van een praktisch 
criterium vooreen hoofdindeling 
van de beeldzijde van de ansicht
kaarten is moeilijker De toe
lichting moet hier zeer beknopt 
worden gehouden. De gangbare 
hoofdindeling is die van topogra
fische kaarten en fantasiekaarten. 
Als daaraan iets van een 'intentie' 
wordt toegevoegd, de wenskaar
ten, krijgen we kaarten mét een 
voorgedrukte intentie (code i) en 
kaarten zónder een voorgedrukte 
intentie (code o). Binnen beide 
groepen zijn dan telkens drie 
typen te onderscheiden, iets min
der waterdicht, maar toch vrijwel 
probleemloos. 

n groeten uit (plaatsnaam 
niet altijd voorgedrukt) 

12 algemene wens (Kerstmis, 
Nieuwjaar enz.) 

13 persoonlijke wens (gefelici
teerd met verjaardag enz.) 

01 topografisch (stads- of dorps-
gezicnt) 

02 actueel (nieuws, tentoonstel
ling, artiest, royalty) 

03 fantasie (romantiek, bloe
men, kunst, kinderkaart) 

De genoemde 5000 kaarten van 
Utrecht zullen vooral bestaan uit 
type on, maar deels ook uit de 
typen 11 en 02. Als ze van voor de 
Tweede Wereldoorlog zijn, kun
nen ze qua jaar van verzending 
worden ingedeeld in de perioden 
9, o, 1, 2 of 3. Zo zijn van de 5000 
kaarten moeiteloos 15 formele 
categorieën te maken (vooral NL 
001), zonder dat dit afdoet aan 
enige andere onderverdeling. 
De oorlogskaarten 1914-1918 uit 
Duitsland (DU) en Frankrijk (FR) 
omvatten alle zes de typen, maar 
behoren allemaal tot de periode 
1. Allemaal kunnen ze civiel dan 
wel militair verzonden zijn, en 
qua afbeelding oorlogsgerela-
teerd zijn of niet. Daarover zal het 
gaan in de volgende afleveringen 
2 en 3 in mei en juni. 

Lit. 
H.J. Haverkate, De geschiedenis 
van de Nederlandse prentbrief-
kaart (3dln, 1987 ev). 
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ARTIKEL 72  VERVALSTE PUNTSTEMPELS 
VAN NEDERLAND (2) 

INLEIDING 

Zoals aan het einde van 
het vorige artikel (nr. 
71, maart 2010) gemeld, 
worden nu een aantal 
postzegels met punt

stempels besproken die 
gekeurd werden in de 
periode 1993 tot en 1996, 
toen ik hoofd bondskeu

ringsdienst was. 
Het zijn afbeeldingen 
gescand van de kleine 
zogenaamde certificaatfo

to's. De kleuren kloppen 
niet altijd, maar het gaat 
om de afstempelingen en 
dat is het belangrijkste. 

In de jaren 1995 tot en 
met 2007 heb ik, tijdens 
de door mij gehouden 
dialezingen over het her

kennen van vervalsingen, 
een aantal van de vergrote 
afbeeldingen getoond en 
daarbij uitleg gegeven hoe 
men deze vervalste punt

stempels kan herkennen. 

Het opvallende aan de in 
die periode nagemaakte 
puntstempels was dat, 
naast de veel gebruikte 
Willem Illzegels (1872) 
en Wilhelminazegels met 
hangend haar (1891), 
veel valse stempels op de 

wapenzegels (i86g) en de 
cijferzegels (1876) voor 
kwamen. Veel van deze 
zegels hadden bruine 
vlekken die men had 
getracht weg te bleken. 
Blijkbaar waren dat onge

bruikte zegels met plak

kers geweest, die men 
op deze wijze trachtte 
waardevoller te maken. 
Het kwam zelfs voor dat 
één en hetzelfde zegel 
met vervalst puntstempel 
in de loop van meerdere 
jaren ter keuring werd 
aangeboden. Ik herinner 
me zelfs dat ik op een 
bepaald moment bij een 

bekende Amsterdamse 
postzegelveiling kwam, 
die mij vertelde dat er 
een 5 centWilhelmina

zegel met hangend was 
aangeboden met het valse 
puntstempel 258 en hij 
aan het daarbij getoonde 
keuringnummerstrookje 
kon zien dat deze door 
mij was getypt. 

Vervalste puntstempels 
Het eerste zegel (afb. i) 
heeft een stom punt

stempel afgestempeld 
met paarse anilineinkt. 
Blijkbaar heeft iemand dit 
stempel gesneden of in 
een kurk of in een blokje 
hout. 
Op dit zegel (afb. 2) is 

een vervalst puntstempel 
6 met punt getekend. 
De 'kunstenaar' heeft 
getracht zelfs kraalranden 
van het stempel na te 
tekenen. 
Het volgende zegel (afb. 
3) is afgestempeld met 
het puntstempel 36. 
Het cijfer 6 is te smal. 
Hier heeft de vervalser 
getracht door het stempel 
'ketsend' af te slaan de 
suggestie te wekken dat 
het een echte afstempe

ling is. 
Het puntstempel 38 (afb. 
4) is duidelijk getekend 
met ronde punten en een 
verkeerde 8. 
Deze postzegel (afb. 5) is 
niet alleen afgestempeld 

Afb iualsstom 
puntstempel 

r w w w w w w 

Ajb 2  vals 
puntstempel 6 

Ajb 3  vols 
puntstempel 3 6 

Afb 4  v a l s 
puntstempel 38 

Afb 5  uals 
puntstempel 44 en vals 

klemrondstempcl 
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Afb 8vals 
puntstempel 123 

Afb 9  vals 
puntstempel 127 

Ajb 10vals 
puntstempel 128 

Ajb 11vals 
puntstempel 138 
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puntstempel 139 
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Afb 13  vals 
puntstempel 13g 
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Ajb 14vals 

puntstempel 140 
Afb. 15vals 

puntstempel 143 



met een vervalst punt

stempel 44 maar ook met 
het bekende vervalste 
kleinrondstempel 's Gra

venhage, dat ook gebruikt 
is op vervalste portzegels. 
Dit is één van de post

zegels met puntstempel 
77 (afb. 6) die meerdere 
malen ter keuring werden 
aangeboden. 
De vervalste puntstempels 
94 (afb. 7), puntstempel 
123 (afb. 8) en puntstem

pel 127 (afb. 9) v f̂aren alle 
afl<omstig van dezelfde 
bron. 
Dit zegel (afb. 10) was al 
eerder afgestempeld ge

weest met een halfrond

stempel. Het stempel was 
enigszins weggebleekt 
en daaroverheen plaatste 
men het valse puntstem

pel 128. Soms is de afdruk 
van een puntstempel zo 
slecht (afb. 11), dat de 
'artiest' deze gaat bijwer

ken, zoals bij dit valse 

puntstempel 138. 
Het vervalste puntstempel 
13g komt op meerdere 
emissie voor (afb. 12,13). 
Helaas is de kleur van dit 
zegel enigszins 'verscho

ten', maar het valse pun

ten 140 (afb. 14) heb ik 
zelfs op de omslagpagina 
van een veilingcatalogus 
afgedrukt gezien. 
Puntstempel 143 (afb. 15) 
was oorspronkelijk num

mer 113. 
Bij dit vervalste stempel 
146 (afb. 16) ziet men de 
resten van de clichéran

den. 
Het valse puntstempel 146 
(afb. 17) was afgestem

peld met een enigszins 
roodachtige stempel

kleur. Opvallend, zoals 
reeds eerder gemeld, zijn 
bij de vervalste puntstem

pels meestal de getekende 
ronde punten, zoals bij dit 
puntstempel 14g (afb. 18). 
Het 'kamp' puntstempel 

155 is altijd al geliefd 
geweest bij het vervalsers 
gilde (afb. 19). 
De frankeerwaarde van 
de postzegel is ook mede 
bepalend of men er een 
vervalst puntstempel, zo

als puntstempel 162 (afb. 
20), op aanbrengt. 
Beide zegels met punt

stempels 192 (afb. 21 en 
22) werden tegelijk ter 
keuring aangeboden. 
Beide bleken vervalste 
stempel te hebben. 
Puntstempel 211 (afb. 23) 
is niet alleen vals maar 
bovendien afgestempeld 
met rode anilineinkt. 
Soms ziet men direct dat 
een puntstempel niet echt 
kan zijn, zoals bij punt

stempel 251 (afb. 24). De 
vervalser wist blijkbaar 
niet welke vorm het cijfer 
5 heeft. 

In de inleiding schreef 
ik over het valse punt

stempel 258 (afb. 25). Dit 

zegel werd indertijd aan

geboden op de Utrechtse 
postzegelmarkt. De cli

chérand is nog duidelijk 
zichtbaar. 
Het puntstempel 25 g is 
zo zeldzaam, dat heel veel 
vervalsingen zijn gemaakt 
van dit stempel. De eerste 
(afb. 26) is dubbel afge

slagen, met een blauwe 
enigszins zwarte inkt 
en de tweede (afb. 27) is 
grotendeels getekend. 

Als laatste, niet aflcom

stig van bovengenoemde 
keuringen, laat ik u twee 
stukjes zien (afb. 28 en 
afb. 29) van een stock

kaartje met soms kapotte 
zegels met puntstempels, 
zoals bijna iedere punt

stempelverzamelaar wel 
in zijn bezit heeft. Gooi 
deze vervalste puntstem

pels niet weg als u ze ziet, 
maar bewaar deze als 
voorbeeld. Ik houd mij 

altijd aanbevolen voor 
dit soort materiaal. Dat 
geeft mij dan weer de 
mogelijkheid om deze als 
voorbeeld te tonen. 
Van het eerste stukje 
heeft het eerste zegel, 
puntstempel 136, een 
getekende 6 in plaats van 
een 3; de tweede en derde 
zegel, puntstempel 181, 
hebben een puntstempel 
met bijgetekende cijfer 8, 
gemaakt van een 3. 
De zegels op het tweede 
stukje zijn alle min of 
meer beschadigd. Het 
eerste zegel, puntstempel 
23, had oorspronkelijk 
een puntstempel met één 
cijfer, er is een 2 voorgete

kend en het andere cijfer 
is misvormd. Het tweede 
zegel, puntstempel 143, 
was oorspronkelijk het 
nummer 113 en het derde 
zegel, puntstempel 146, 
was oorspronkelijk afge

stempeld met 116. 
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AJb. 16  uals 
puntstempel 146 
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Ajb. 17  uals 
puntstempel 146 

Afb. 18  Mis 
puntstempel 149 

Afb. ig  uals 
puntstempel 155 

mM.m^*^MMMjtÊtt^i 
Ajb. 20vo l s 

puntstempel 162 

Ajb. 21uals 
puntstempel 192 

Ajb 22uals 
puntstempel 192 

Ajb 23  uals 
puntstempel 211 

Ajb 24ua l s 
puntstempel 251 

Ajb. 25 uals 
puntstempel 258 

p » » » » » ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Ajb. 26uals 
puntstempel 259 
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Ajb 27uals 

puntstempel 259 
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Ajb. 28  ualse 
puntstempels 136 en 181 

Ajb. 29  ualse 
puntstempels 23,143 en 146 
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Opgaven voor deze rubriek 
in liet juninummer 2010 (ver
schijnt 8 juni 2010) moeten 
uiterlijk op i mei 2010 in het 
bezit zijn van de redactie van 
'Filatelie', Postbus 84, 
3645 ZK Vinkeveen of op die 
datum per e-mail 
(redactie@dejilatelie.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 nota
ris 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 vinden. 
De redactie aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor 
eventuele fouten in de evene-
mentsgegevens. 
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 ver
wijderde evenementen - eerst 
even met de organisatoren 
te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

9-12 april: 
Antwerpen (B). 
Antuerpm 2010, internationale 
tentoonstelling, Exhibi
tion Center 'Antwerp Expo', 
Antwerpen. Ter gelegenheid 
van de 120-jarige Konink
lijke Belgische Federatie van 
Filatelistische Verenigingen. 
Ruim vier hallen, interna
tionale FEPA-beurs (erkend 
door de FIP) en nationale 
Belgische tentoonstelling in 
alle categorieën, internatio
nale Birdpex en wedstrijd 

met 2.000 kaders. Meer dan 
50 postadministraties en 
ruim 100 postzegelhande
laren. u)U)U).antuerpia20io.b£ 
(zie pagina 255) 

8 mei: 
Filanumis 2010. Combinatie-
beurs met 80 standhouders, 
Expo Houten. Telefoon 050-
5033926. Meer informatie: 
UJu;u;.u)beuen£mEntcn.eu 

8-15 mei: 
London 2010 Festival of 
Stamps. Business Design 
Centre, Islington. 
Info: UJUJUJ.Iondonzoio.orfl.uk 

28, 29 en 30 mei: 
Hertogpost 2010, nationale 
postzegeltentoonstelling, 
Brabanthallen, 's Hertogen-
bosch. u)UJU).hcrt03post-eu£nt.nl 
(zie pagina 271) 

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

i - io oktober: 
Lissabon. Postugal 2010, 
FlP-tentoonstellinfl. Hal i van 
de Associacao Industrial Por-
tuguesa, Parque des Nacoes. 
Ongeveer 3.000 kaders, alle 
tentoonstellings klassen. 

p o s t z e g e l t e n t o o n s t e l l i n g 
a n n e x 23^" African Inter
national Stamp Exhibition. 
Hoil 1 van h e t Sandten 
Convention Cen t r e . Ca . 
1.500 kaders, Erehof, 
expos i t i e van ma te r i aa l u i t 
de a r ch i even van d e Zuid-
Afrikaanse pos te r i j en , ca. 
100 handelarenstands . 
O p e n i n g s t i j d e n : n o g o n 
b e k e n d . I n f o r m a t i e : P.O. 
Box 4 1 2 5 0 5 , Cra igha l l , 
2 0 0 2 4 Zuid-Afrika, info@ 
joburgzoiostampshoiu.co.za 
o f u)U)u;.jobur^20iostamp-
show.co.za. 

2011 
28 april -1 mei: 
Luxemburg: Philalux, 
FEPA-tentoonstelimfl. Foire 
Internationale, Luxemburg-
Kirchberg. Klassen: Themati
sche en traditionele filatelie; 
postgeschiedenis, literatuur 
en jeugd. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

7 april 
Noordwijk. Dienstencen
trum De Wieken, Wasse-
naarseweg5, zaal 6,1330-17. 
Tel: 071-3614198. 

Veel zoektocif]ten tijdens de Fiiateliebeurs in Loosdreclit 

15,16,17 oktober: 
Apeldoorn, Postex 2010, 
Americahal, Laan van Erica 
50, Cat 2 en 3 tentoonstelling 
met I en 2 kaderinzendingen, 
jeugdinzendingen en een 
promoties. Voor meer 
informatie: in/o@postex.nl 

22, 23, 24 oktober: 
Weert. Raja 2010 - Limphilex 
XL, organisatie pzv Filatelica 
Weert e.o. Cat.2 en 3 ten
toonstelling in de Phlips van 
Horne Scholengemeenschap, 
Wertastraat i. Weert. 

27 tot en met 31 oktober: 
Johannesburg (Zuid-Afrika). 
Jobur^ 2010, i n t e r n a t i o n a l e 

9 april 
Rotterdam-Zuid. gebouw 
'Larenkarap', Slinge 303, 
11-17. tel: 010-4762424/ 
06-22184304. 

10 april 
Dromen. 'Open Hof', De 
Zuid i , 1330-1630. 
Tel: 0321-314305. 

Hilversum. De 'Koepel', 
Kapittelweg 399a, 1230-1530. 
Tel: 036-5304354. 

Hoofddorp. ANBO-gebouw 
'De leugd van Gisteren', 
Beemsterstraat4,10-16. 
Tel: 023-5613929. 

Hoogkarspel. Reigersnest i, 
1230-1630. Tel: 0228-513450. 

Leusden. De Til, Hamers-
veldseweg 30,13-1615. 
Tel: 033-4943220. 

Lisse. HetPoelhuys, Vivaldi-
straat i, 10-16. 
Tel: 0252-411406. 

Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. 
Tel: 010-5916747. 

Ommen. Hervormd Cen
trum, Pr. lulianastraat 8, 
10-16. Tel: 0547-363000. 

Zeist. Graag Adolflaan, 
Kerkebosch (bij hetCCZ), 10-
1530. Tel: 06-54344840. 

II april 
Anna-Paulowna. Ontm. 
Centr. Veerbrug, Sportlaan 
21, 930-13. Tel: 0223-531518. 

Boxtel. Den Tijberzaal, Het 
VMBO-coUege, 10-13. Tel: 
0411-688620. 

Enschede. Gebouw Stichting 
Postduivencentrum, Poola 
mansweg 128,10-16. 
Tel: 053-4313352. 

Venlo. Zalencomplex 'Limi-
anZ', Kaldenkerkerweg 182b, 
10-13. Tel: 077-3820064. 
injo(a)philaucnlo.nl 

Wijchen-Noord. Brede 
School 'Noorderlicht' , Roer
dompstraat 76, 10-13. 
Tel: 024-6414349/6413608. 

Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal i, 1230-1630. 
Tel: 0228-513450 na 1900. 

Leeuwarden, zaal 'De 
Schakel', Havingastate 7, 
Camminghaburen, 9-15. 
Tel: 058-2662932. 

Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. 
Tel: 010-5916747. 

15 april 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat 33, vanaf 19. 
Tel: 045-5415088. 
benl.berends(tt)hctn et.nl 

16 april 
Leiden. Buurthuis 't Spoortje, 
Bernhardkade10,19-2130. 
Tel: 071-5611719. 
cor@vcrlooij,nl 

17 april 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 930-15. 
Tel: 0297-343885/340257. 

Apeldoorn. Het Bolwerk, 
Ravelijn 55,10-16. 
Tel: 06-30718411. 

Bilthoven. 't Vogelnest bij 

Zuiderkapel, Boslaan i, 10-
16. Tel: 0346-572593. 

Boskoop, wijkgebouw 'De 
Stek, Puttelaan 148,13-17. 
Tel: 0182-615136. 
pjdekoning(3)casema.nl 

Den Haag. 
SBS Bridge, Kerketuinenweg 
2,10-16. Tel: 033-4943265. 
Uitsluitend thematisch. 

Drachten. Fries Congrescen
trum, Oprijlaan 3, 0930-16. 
Tel: 050-5033926. 

Hilversum. De 'Koepel', 
Kapittelweg 399a, 1230-1530. 
Tel: 036-5304354. 

Markelo. Socuruirate sport
hal 'de Haverkamp', 10-16. 
Tel: 0547-363000. 

Neede. Café-rstaurant De 
Olde MoUe, Diepenheimse-
weg2i , 10-16. 
Tel; 0545-272543. 

Steenwijk. De Meenthe, 
Stationsplein i, 10-16. 
Tel: 0547-363000. 

Waddinxveen. Wijkgebouw 
'De Stek', Puttelaan 148,13-
17. Tel: 0182-615136. 

Woudenberg. De Camp, 
Bosrand 15-17,13-1630. 
Tel: 033-2863510. 
diuis((Du;anadoo.nl 

18 april 
Kerkrade-West. Sjtaater 
Hoes, Schaesbergerstraat 27, 
10-15. Tel: 045-5415088. 
benl.berends(5)hctn et.nl 

Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,10-1230. 
Tel: 0224-298416. 

Veghel-Zuid. Wijkgebouw 
'De Golfstroom', van Die-
menstraat ia , 0930-1230. 
Tel: 0413-367786. 
Derzamelbeursueflhel(a)home.nl 

20 april 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, 
vanaf 14-1430. 
Tel: 024-3974654. 
u).j.m.floossens@)cheIIo.nl 

24 april 
Enkhuizen. Wijkcentrum IIs-
selzand, Anjerstraat i, 13-17. 
Tel: 0229-852837. 

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

Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16. 
tel: 0475-321179. 

mailto:redactie@dejilatelie.nl
http://orfl.uk
mailto:o@postex.nl
http://et.nl
http://et.nl


Zwolle. Gebouw Jubal, Geert 
Grootestraat i, 10-1530. 
Tel: 038-4216493. 

25 april 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar-
Noord, Arubastraat 6, 9-12. 
Tel: 0227-542286. 

Diemen. 'De Schakel', Burg. 
Bickerstraat 46a, 10-16. 
Tel: 020-6942002. 

Echt. Café 'De Weegbrug, 
Stams, Loperweg 10, 930-12. 

Etten-Leur. De Nobelaer, A. 
van Berchemlaan 2,10-16. 
Tel: 030-6063944. 

Huissen. Cultureel centrum 
'De Brink', Brink 8,10-15. 
Tel: 026-3271979. 

26 april 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, 
vanaf 19-1930. 
Tel: 024-3974654. 
U).j.m.floossens(ä)chcllo.nl 

29 april 
Wijk bij Duurstede, viking
hal, Karolingseweg 234, 
11-1530. Tel: 06-22650760. 

30 april 
Warnsveld. Het Nutsgebouw, 
Breegraven i, 10-16. 
Tel: 0575-522040. 

1 mei 
Heeze. Café de Brug, Ginder-
over 2,12-17. 
Tel: 040-2263192. 

Hilversum. De 'Koepel', 
Kapittelweg 399a, 1230-1530. 
Tel: 036-5304354. 

Meppel. Kerkelijk centrum 
Trias, Groenmarkt4,10-14. 
Tel: 0529-432746. 

Oosterhout (Zuid). Wijk
centrum De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13-16. 

Waalwijk. Buurthuis 
Bloemenoord, Bloe-
menoordplein 3, g-13. 
Tel: 0416-337982. 

2 mei 
Obdam. Ver. Gebouw De 
Brink, Dorpsstraat 153, 9-12. 
Tel: 0226-452047. 

Venlo. Zalencomplex 'Limi-
anZ', Kaldenkerkerweg 182b, 
10-13. Tel: 077-3820064. 
info@philai;enlo.nl 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 
27 april: 
Vuurtorens 
Zomenegels 2010 

22 juni: 
Mooi Nederland Leeuujarden 
Mooi Nederland 2010 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82, 2518 AD 
's Gravenhage, telefoon: 
070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax: 070-3608926 
Internet: mujui.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdagvan 10-17 ^^'^' zater
dag, zondag en feestdagen 
12-17 uur. Het museum is 
gesloten op maandagen en 
verder op tweede paasdag, 
tweede pinksterdag, Konin
ginnedag, 25 december en i 
januari. 
Toegangsprijzen: volwas
senen 7.50 euro, 65-plussers 
6 euro (identiteitsbewijs 
verplicht). Kinderen tot 3 jaar 
gratis, 4- t/m 12-jarigen 4 
euro. CIP 5 euro. Museum-
kaart gratis. Andere kortin
gen: zie uiuiui.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 
eerstvolgende onderzoeks
dag is op 
donderdag 25 maart. In 
april en mei zullen er geen 
onderzoeksdagen zijn, om
dat we dan weer postwaar
den 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 hudiieen(a) 
muscom.nl. 

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

BONDSBIBIIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! 
Voor internetgebruikers 

is de Bondsbibliotheek in 
Baarn niet meer gebon
den aan de openingstijden 
(elke woensdag van 10 tot 
17 uur en elke eerste za
terdag van de maand van 
10 tot 12 uur). Via de web
site van de KNBF (www. 
knbf.nl) en het aanklikken 
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 
tijdschriftenabonnemen
ten, 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) tijdschrif
ten wordt hard gewerkt. 
Als u wilt weten of een 
bepaald boek of tijdschrift 
aanwezig is, dan kunt u 
dit met behulp van een 
elektronisch informatie
aanvraagformulier 
opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail. 
Voor alle andere vragen 
kunt u ons op de gewone 
wijze e-mailen (bibiio-
theek(g)knbf.nl). 
De Bondsbibliotheek... 
een surfbezoekje waard! 

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

APRIL 2 0 1 0 

In april verschijnt er een 
poststempel ter gelegen
heid van de uitgifte van 
de vuurtorenpostzegel 
ter waarde van € 7. De 
postzegel verschijnt op 
27 april en dat is ook de 
datum die het stempel 
draagt. Het stempel wordt 
gebruikt voor de afstem

peling van 
de zegel in 
het speciale 
boek dat zal 
verschijnen 
rondom de 
vuurtoren 
van Bres-
kens. 

De vuurtoren Breskens is 
gelegen aan de monding 
van de Westerschelde en 
buitendijks geplaatst tus
sen Nieuwesluis en Bres
kens en werd ontworpen 
door Q. Harder. De start 
van de bouwwerkzaamhe
den vond plaats in 1866, 
een jaar voor de opleve
ring in 1867. De vuurtoren 

Breskens is momenteel de 
oudste gietijzeren vuurto
ren in Nederland. De to
ren was in eerste instantie 
voorzien van een vast 
licht en vormde met het 
zuidwestelijke geplaatste 
kustlicht een lichtlijn 
langs de kust van de Wes
terschelde. Nadat beide 
lichten tijdens de Tweede 
Wereldoorlog enige tijd 
buitenwerking waren ge
steld, kreeg de vuurtoren 
Breskens een hcht dat 
elke tien seconden wordt 
onderbroken en met een 
rode en groene sector. 

Het andere kustlicht werd 
niet meer in werking 
gesteld. De toren heeft 
niet altijd de zo kenmer
kende zwart-witte banden 
gehad. De toren was eerst 
geel en had later rood met 
witte banden. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog 
werd de toren voorzien 
van camouflagekleuren. 
Pas na de oorlog werd de 
toren voorzien van de zo 
kenmerkende zwart-witte 
banden. 

De toren maakt momen
teel deel uit van een reeks 

van lichten die het einde 
van de Schelde markeren 
en het scheepvaartverkeer 
tussen de Noordzee en 
Antwerpen begeleiden. 
Het bovenaanzicht heeft 
een achthoekige vorm en 
de toren is gemaakt van 
gietijzer afkomstig van 
gieterij Enthoven te Den 
Haag. De taps toelopende 
toren 28,4 meter hoog, 
beschikt over vijf verdie
pingen en gietijzeren om-

^<S<NN 

loop onder het lichthuis. 
Opvallend zijn de ronde 
raampjes en het half
ronde decoratieve raam 
boven de toegangsdeur 
op de begane grond. Het 
ijzeren lichthuis beschikt 
over een koperen koepel 
waarin het optiek dat is 
gemaakt door Barbier, 
Benard & Turenne is on
dergebracht. Het stempel 
is ontworpen door Birza 
Design uit Deventer. 

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


ZWEEDSE KONINKLIJKE FAMILIE 
ACTUEEL OP POSTZEGEL 

Half februari bezochten Victoria 
en Daniel de postzegeldrukkerij 
van 'Posten' om de gedrukte 
postzegels goed te keuren. Daar 
spraken zij met graveur Lars 
Sjööblom. Hij is een paar weken 
bezig gew/eest met het maken 
van schetsen, stalen platen en 
gravures. "Ik heb het juiste beeld 
gevangen, maar bij publieke 
personen heeft iedereen er een 
andere mening over". Sjööblom 
is wereldberoemd graveur en 
heeft meer dan 400 postzegels 
vormgegeven. Zo heeft hij o.a. 
de gravure gemaakt voor de 
nieuwe postzegels met portret
ten van Carl XVI Gustafen konin
gin Silvia die 24 maart uitkomen. 
Sinds zijn debuut in 1982 heeft 

THORSTEN SANDBERG, STOCKHOLM, ZWEDEN 

Op zaterdag 19 juni trouwt de Zweedse kroonprinses Victo

ria, het oudste kind van koning Carl XVI Gustaf, met haar 

Doniel Westling in de Domkerk van Stockholm. De Zweedse 

Post deelt mee in de Koninklijke feestvreugde door de 

uitgifte van een postzegel van het huwelijkspaar op 13 mei. 

steeds ontwikkelen en draag ik 
wellicht ook bij aan de ontwik
keling van de gravurekunst", 
zegt Sjööblom. De kroonprinses 
was zeer onder de indruk van 
de uiteindelijke postzegel. "Het 
eindresultaat is erg mooi". 
Het is niet de eerste keer, dat 
kroonprinses Victoria staat 

Sjööblom postzegels gegraveerd 
voor de Zweedse Posten, waar 
hij sinds 1983 in dienst is. 
De populairste postzegels zijn 
twee portretten. Een Deense 
postzegel met een afbeelding 
van HC Andersen, uit 2005 ter 
ere van Andersen's 200e verjaar
dag en een Zweedse zegel met 
een portret van schrijfster en 
Nobelprijswinnares Nelly Sachs. 
Sjööblom heeft het origineel 
getekend voor deze postzegel 
uit 2000." Een paar jaar geleden 
mocht ik de Deense postzegel 
met kroonprins Frederik, kroon-

„ prinses Mary en hun zoon prins 
~ Christian graveren. Een opdracht 
'^ vergelijkbaar met de huidige 
z! opdracht voor kroonprinses 
'Z Victoria en Daniel Westling." 
•• Portretgravures vormen een 
3 grote uitdaging voor de graveur 
" en het resultaat is afhanl<elijk van 
^ zijn technische vaardigheid, erva-
"" ringen inzicht in de allerkleinste 

AAI details van een gezicht. "In mijn 
Z l l werk zoek ik naar uitdagingen: 

het lichtspel in een glazen 
object, de fijne nerven van een 
blad of de penseelstreken in een 
olieverfschilderij. Zo blijf ik me 

afgebeeld op een postzegel. Al 
in 1980, als tweejarige stond ze 
samen met haar vader op een 
postzegel ter gelegenheid van 
de nieuwe troonopvolgingwet: 
ook vrouwen kregen nu het 
erfrecht op de Zweedse troon. 
De kroonprinses stond ook op 
een postzegel in 1986 toen de 
koning 40 jaar werd. Het hele 
gezin poseerde toen bij paleis 
Solliden op Öland. 
In 1993 vierde Zweden, dat 
koning Carl XVI Gustaf twee 
decennia op de troon zat en Pos
ten gaf een mapje uit met vier 
postzegels. Eén zegel met de 
hele Koninklijke familie en twee 
Koninklijke paleizen in Stock
holm en Drottningholm. 
Drie jaar later stond kroonprin
ses Victoria voor de vierde keer 
op een postzegel, ook deze keer 
met het hele gezin ter gelegen
heid van de 50e verjaardag van 
de koning. 

Voor aanstaande man van de 
kroonprinses Daniel Westling 
is het de eerste keer. "Het voelt 
vreemd en onwerkelijk. Het is 
niet iets wat ik had venwacht of 
waarvan ik ooit gedroomd heb. 

Maar nu het zover is, vind ik 
het heel erg bijzonder". Daniel 
Westling heeft een speciale band 
met de Zweedse Post. Daarom 
spreekt het voor hem van zich 
wie de eerste brief met de eigen 
postzegel zal krijgen. "Mijn moe
der is oud-postmedewerkster en 
zal dat zeer zeker waarderen", 
zegt hij. "Zij heeft haar hele 
leven bij de post gewerkt, dus zij 
krijgt natuurlijk de eerste brief'. 
Postzegels met afbeeldingen van 
Koninklijke hoogheden bestaan 
sinds 1885 in Zweden. Toen is 
Oscar II in een klassiek linker
profiel geportretteerd, zoals op 
de munt. In de loop der jaren 
zijn de koningen op verschil
lende manieren op de postze
gels afgebeeld. Op de laatste 
Koningspostzegel staat Carl XVI 
en face afgebeeld. 
Toen de postzegel halvenwege 
19e eeuw ook in andere landen 
werd geïntroduceerd, werd er 
gekozen voor een afbeelding 
van de regent of het rijkswa-
pen. De eerste postzegels ter 
wereld, de Britse uit 1840, tonen 
koningin Victoria. Het kleine 
rijkswapen met de drie kronen 
staat afgebeeld op de eerste 
Zweedse postzegels uit 1855. 
"De kunstenaar van de eerste 
koningspostzegel van ons land 
heeft de kunst afgekeken van 
de muntafbeeldingen die op 
hun beurt weer de traditie van 
keizerportretten op de munten 
en medailles uit het antieke 
Rome volgden", zegt Robert 
Mattson van het Postmuseum in 
Stockholm. 
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Noonwegen beeldde overigens 
voor het eerst een Zweedse 
koning, of beter gezegd een 
Uniekoning, op een postzegel af 
Zweden en Noorwegen vormden 
toen een Unie. Al in 1856 bracht 
de Noorse Post een postzegel 
uit met een portret van Oscar I 
en in 1878 was zijn zoon Oscar II 
aan de beurt. Als je de Zweedse 
postzegels met de afbeeldingen 
van de regenten van Oscar II in 
1885 tot aan Carl XVI Gustav in 
2010 goed bekijkt, zie je dat alle 
denkbare invalshoeken aan bod 
zijn gekomen. Oscar II is alleen 
en profil naar links afgebeeld. 
Maar zijn opvolger Gustav V 
werd al in 1910 en face gepor
tretteerd. Dat was toen revolu
tionair. In 1921 werd hij in half 
profiel naar links afgebeeld en in 
1939 en profil naar rechts. Toen 
Gustav VI Adolf in 1951 de troon 
besteeg, koos Posten ervoor om 
terug te keren naar een klassiek 
linkerprofiel voorde postzegels 
gedurende zijn gehele regerings
tijd tot 1973. "De eerste post
zegels met de huidige koning 
verschenen in 1974. Het linker
profiel werd behouden, maar 
in tegenstelling tot zijn voor
ganger droeg Carl XVI Gustaf 
een colbert en overhemd. Sinds 
1985 zijn er diverse postzegels 
uitgebracht van de koning, zowel 
in half profiel als en face, zoals 
op de laatste postzegels. Sinds 
1981 heeft Posten ook regelmatig 
postzegels uitgebracht met het 
portret van koningin Silvia", zegt 
Mattson. 

Nu staan we aan de vooravond 
van een nieuwe postzegeluitgifte 
met een vertegenwoordiger van 
de Bernadotte-dynastie die sinds 
i8 i8 op de troon zit. "De bruiloft 
van de kroonprinses is een 
actuele en historische gebeurte
nis die een weerspiegeling is van 
een periode, waarin een postze
gel een herinnering vormt voor 
de gebruiker en de verzamelaar", 
zegt Britt-lnger Hahne, manager 
postzegels bij Posten. 



Bezoek Sweden Post Stamps op Antverpia 2010 
Verzamelaar van Zweedse postzegels? Hier ziet u een overzicht 
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Kartelrand in spiraalband 
Bert van Marrewijk is een 
van de redacteuren van De 
Kartelrand, het informa
tieblad voor de leden van 
De Globe, Wageningen. 
Maar hij is meer dan dat, 
hij is ook de man die met 
inspirerende artikelen een 
groot deel van het blad 
vult. Opvallend aan De 
Kartelrand is niet alleen 
het niveau van de inhoud, 
maar ook de bindwijze: 
een mooi spiraalbandje 
houdt de bladzijden bij 
elkaar. 
lïen van de verzamelge
bieden van Van Mar
rewijk is de 'Moderne 
Postgeschiedenis' van 
Nederland en Overzee. De 
artikelen in het blad laten 
zien wat daar allemaal 
onder valt. 
Een kleine greep: zegels, 
stempels, vignetten, 
stickers, etiketten, 
aantekenstroken, portin
ningskaarten, postale 
boevenvangers, frankeer
machinestempels. Port 
Betaald zegels. Over dat 
laatste onderwerp en an
dere vormen van franke
ring van reclamedrukwerk 
schrijft hij uitgebreid in 
het januarinummer van 
De Kartelrand. 

1% 

Bij de I'ort Betaald zegels 
gaat het erom dat de 
afzender (bedrijf, instel
ling) zijn mailing extra 
attentiewaarde geeft door 
er een 'postzegel' op te 
laten plakken. We kennen 
allemaal de bloemen, de 
walvis en de haringhap
per. Maar er is veel meer 
en Van Marrewijk zet die 
mogelijkheden op een 
rijtje. Hij komt tot negen 
categorieën. We moeten 
daarbij denken aan rolze
gels. Port Betaald zegels 
met reclame voor het 
eigen bedrijf (Carré, V & 
D) of Port Betaaldzegel
afdrukken. Bij die laatste 
gaat het om plaatjes die 
vooraf op de poststuk
ken gedrukt worden en 
komen we heel dicht in 
de buurt van postwaarde
stukken. 
Ook wordt reclame

post 'gefrankeerd' met 
fantasiezegelafdrukken, 
zijn er al persoonlijke 
zakenzegels gesignaleerd 
en worden stempelaf
drukken gebruikt met 
wervende teksten om 
de nepzegels nog wat 
extra uitstraling te geven. 
Daar liggen volgens Van 
Marrewijk nog wel wat 
mogelijkheden voor de 
reclamejongens, want 
veel inventiviteit is hier 
nog niet te bespeuren. 
Golflijntjes en datumloze 
rondstempels moeten 
het effect van 'echte post' 
geven. Dat lukt wel een 
beetje, maar pas echt 
leuk wordt het voor de 
ontvanger  en voor de 
verzamelaar van moderne 
post  als ook die stem
pels aantrekkelijker ge
maakt worden. 'Moderne 
Postgeschiedenis' biedt 
talloze mogelijkheden en 
veel verzamelaarsplezier 
voor weinig geld. 

Ook fiscaal 
In het februarinummer 
van Iberia, de filatelisti
sche contactgroep voor 
verzamelaars van Spanje 
en Portugal, nemen de 
poststempels een be
langrijke plaats in. Toen 
Portugal vanaf I juli 1853 
begon met de uitgifte 
van postzegels moesten 
er stempels komen die 
ervoor zorgden dat zegels 
niet een tweede keer 
gebruikt konden worden. 
Zo ontstonden ronde 
stempels met balken en in 
het midden een nummer 
dat aangaf welk post
agentschap de zegels 'ver
nietigd' had. De kantoor
houders kregen het advies 
blauwe inkt te gebruiken, 
maar ook afstempelin
gen in groen, sepia en 
rood komen voor. Omdat 
niet alle kantoren op tijd 
van de nieuwe stempels 
voorzien waren, moest er 
zo hier en daar geïmpro
viseerd worden. Inktstre

pen, plaatsnaamstempels 
of andere merktekens 
komen op de eerste 
emissies voor en dat is 
natuurlijk smullen voor 
de echte verzamelaar. Na 
de balkstempels Icwam 
vanaf 1858 een stempel
type in gebruik dat we ook 
op Nederlandse zegels 
kunnen tegenkomen: het 
punt of nummerstempel. 
Isabel Vieira bespreekt 
de stempels en andere 
vormen van ontwaarding 
op de zegels van ontwer
per Francisco de Borge 
(Borja?) Freire. Dit is deel 
I van een reeks artikelen 
over dit onderwerp. 
De filatelisten van Iberia 
nemen hun verzamelge
bied ruim. Ook fiscale 
zegels behoren tot de fila
telie en dat levert een goed 
gedocumenteerd artikel 
op van Hans Vinkenborg 
die de achtergronden ont
hult van Spaanse zegels 
die voorzien zijn van een 
het opschrift 'Sociedad 
del Timbre'. Hij belicht 
een roerige periode uit de 
Spaanse geschiedenis, de 
jaren 18691875, waarin 
het land bijna voortdurend 
in een staat van georga
niseerde chaos leefde. De 
'Sociedad del Timbre' was 
een (particulier) bedrijf 
dat erop moest toezien 
dat de belasting op allerlei 
officiële documenten ook 
daadwerkelijk betaald 
werd en in de staatskas 
vloeide. De controlezegels 
die hieruit resulteerden 
(vanaf 1876) werden in 
Amerika gedrukt. Er 
bestaan twee basistypen, 
met een flinke hoeveel
heid varianten. Een prima 
verzamelgebied binnen 
het gebied van de Spaanse 
fiscale filatelie, vooral als 
de zegels op de originele 
documenten bewaard zijn 
gebleven. 

Verkenning van het 
verleden 
Veel artikelen in Hermes, 
het mooi uitgevoerde 
bulletin van de postzegel
vereniging 'Griekenland', 
hebben een historisch 
tintje. Het kan ook 
moeilijk anders bij zo'n 
land. Uit de nummers die 
mij bereikten blijkt dat 
de redactie kan beschik
ken over een aantal 
enthousiaste auteurs. 
Olav Petri, die ik ook al 
tegenkwam bij 'Het Balti
sche Gebied', verrichtte 

uitgebreid speurwerk 
naar het verhaal achter 
twee ansichtkaarten die 
hij op een Griekse rom
melmarkt opdook. Ruud 
Verberne, voorzitter van 
de vereniging, schrijft 
over vervalsingen, waar
mee ook verzamelaars 
van Griekenland geplaagd 
worden. Sommige zegels 
zijn zo slecht vervalst dat 
niemand erin zal trappen 
('Gerommel van laag al
looi. Onkruid.'), bij ande
re gaat het om bijna pro
fessioneel opdrukwerk op 
dure zegels. Alleen al de 
informatie over dit soort 
bedrog rechtvaardigt het 
lidmaatschap van een ge
specialiseerde vereniging. 
Verberne biedt de lezers 
naast lering ook vermaak: 
een prachtig verhaal over 
Diogenes, een wat excen
trieke filosoof Diogenes 
verbaasde niet alleen de 
inwoners van Athene 
door in een wijnvat te 
slapen, maar shockeerde 
de Grieken ook meer dan 
eens met zijn onaange
paste gedrag. Bijzonder 
informatiefis het verhaal 
 in twee afleveringen 
van Frans van Limpt over 
het begin van de onafhan
kelijke staat Griekenland. 
De bekende 'Heldenserie' 
uit 1930 herdenkt de man
nen die een belangrijke 
rol speelden in de jaren 
van opstand die uiteinde
lijk leidden tot de Griekse 
onafhankelijkheid in 1830 
(Verdrag van Londen). 
Het artikel laat verder 
zien dat het er ook in de 
onafhankelijk geworden 
staat allesbehalve vredig 
aan toeging. In de jaren 
na 1830 werd Grieken
land geteisterd door een 
langdurige en uiterst 
gewelddadige burgeroor
log. Mooi leesvoer. 

Plaatjes bij gaatjes 
Het blad van de Perfin 
Club Nederland heet 
Perfinpost. De vereniging 
heeft ook een mooie 
en zeer informatieve 
website: iviviu.perfinclub.nl. 
Firmaperforaties zijn voor 
veel mensen het leukst 
als je het 'gezicht' van de 
eigenaar van de perfin 
erbij krijgt: een verhaal 
over de geschiedenis van 
het bedrijf of foto's van 
de plaats waar de bank of 
de fabriek gevestigd was. 
Rob Shm komt met een 
aardig verhaal over een 

voor de meeste mensen 
onbekende fabrikant van 
automobielen, fietsen 
en bromfietsen: de firma 
Eysink in Amersfoort. 
Perfin E.F./A, gebruikt van 
1925 tot 1945. 
D. Eysink, de grondlegger 
van de fabriek, maakte in 
1886 (de tijd van paard en 
wagen) stoomwerktui
gen. In 1898 bouwde hij 
met zijn zonen de eerste 
Nederlandse auto. De 
motor was een ééncilin
der van Benz. Uiteraard 
was dit stukje handwerk 
op maat alleen weggelegd 
voor mensen met een heel 
dikke portemonnee. 
Internationaal brak 
Eysink door met zijn zgn. 
'voorspanwagen', een 
combinatie van een open 
auto en een motorfiets. 
Die wagens werden in alle 
uithoeken van de wereld 
gebruikt. Rond igio had 
Eysink honderd werkne
mers in dienst. Tijdens 
de Eerste Wereldoorlog 
stagneerde de toeleve
ring van grondstoffen en 
onderdelen en ging men 
over op de productie van 
fietsen en motorfietsen. 
Aanvankelijk was ook 
de fiets slechts een duur 
speeltje voor de sportieve 
'happy few'. 

De fabriek heeft de 
Tweede Wereldoorlog 
overleefd, maar moest in 
1954 haar deuren sluiten. 
Dick Eysink begon daarna 
achter het ouderlijk huis 
in Soest met de bouw van 
bromfietsen, eerst onder 
de naam van Eysink, later 
onder de naam Renata. 
In 1972 stopte ook deze 
productie en lavam een 
abrupt einde aan de eens 
zo vermaarde fabriek. 

Filatelistisch Eldorado 
Van de Filatelistenver
eniging Zuidelijk Afrika 
ontving ik een uitgebreid 
pakket 'leesvoer': een 
nieuwsbrief met veiling
lijst en liefen leed in de 
vereniging, een exemplaar 
van Bartolomeu Dias, het 
vier keer per jaar verschij
nende verenigingsblad. 



en een fraaie fuU-colour 
wervingsfolder. 
Zuid-Afrika staat bin
nenkort volop in de 
schijnwerpers als het 
wereldkampioenschap 
voetbal daar gespeeld 
wordt. Nu al vrezen som
mige voetbalfans dat hun 
kijkplezier ernstig ver
stoord zal worden door 
de alles doordringende 
klanken van de 'vuvu-
zela'. Het zou een Zulu 
woord kunnen zijn met de 
betekenis 'rond strooien', 
of het is afgeleid van het 
woord voor 'douche', of 
'besprenkelen'. Mensen 
met geluid besprenkelen, 
u zult het horen! 
De folder laat zien dat de 
leden van de vereniging 
zich niet beperken tot 
Zuid-Afrika. Zuidelijk 
Afrika omvat ook landen 
als Transkei, Bophuthats-
wana, Venda en Ciskei (de 
zogenaamde Thuislan
den), Zimbabwe, Rhode-
sië, Zambia en Namibië. 
Dat laatste land begon als 
Duitse kolonie in 1884. 
Zuidelijk Afrika is een 
werelddeel met een 
bewogen geschiede
nis en dat biedt mooie 
kansen voor verzamelaars 
die deze geschiedenis 
zichtbaar willen maken. 
De folder laat ook zien dat 
de natuurlijke schoonheid 
van de Zuid-Afrikaanse 
landen ongekende moge
lijkheden biedt voor the
matische verzamelaars. 
Inspiratie genoeg voor 
wie een beetje uitgekeken 
is op Nederland in een 
hokjesalbum. 

BUITENUNDSE BLADEN 

Verboden uitgiften 
Op het 5 e UPU congres 
van 1897 in Washington is 
besloten door de lidstaten 
dat er een beperking zou 
komen aan de uitgiften 
(toen al!). Onder meer 
de Verenigde Staten en 
Griekenland hadden kort 
daarvoor grote series 
gelegenheidszegels uit
gegeven met een beperkte 
oplage en geldigheid. 
Dit gaf problemen bij 
veel postadministraties: 
men kon door de bomen 
het bos niet meer zien, 
wist dus niet of het wel 
of niet om postzegels 
ging en wist bovendien 
niet of deze nog geldig 
waren op het moment 

van gebruik. Bovendien 
werd vaak onzorgvuldig 
omgegaan met de door 
de UPU voorgeschreven 
kleurcode. Dit resul
teerde in een verbod voor 
gelegenheidszegels met 
een beperkte oplage en 
geldigheidsduur. Gevolg 
was dus dat dergelijke uit
giften uitsluitend geldig 
waren voor binnenlands 
gebruik, behalve indien 
met de losse postadmi
nistraties anders werd 
afgesproken. De eerste 
die overigens tegen deze 
regels in ging was de UPU 
zelf In 1900 bestond deze 
in Bern gevestigde organi
satie 25 jaar. Ter gelegen
heid daarvan gaven de 
Zwitserse posterijen drie 
gelegenheidszegels uit 
welke verkocht werden 
vanaf 2 juli 1900 en geldig 
waren tot 31 december 
van dat jaar. Alle landen 
die lid waren van de UPU 
kregen een brief met de 
vraag deze zegels te ac
cepteren. 
In 1906 op het 6e congres 
van de UPU werd nog
maals de beperking van 
het aantal jubileumzegels 
door de gedelegeer
den ondersteunt. Toch 
Icwam er in de praktijk 
weinig van en werden er 
omwegen gezocht. Zo 
verscheen zowel in Rus
land als in Oostenrijk een 
grote jubleumserie, welke 
in de praktijk als een fran-
keerserie werd gebruikt. 
Andere landen houden 
zich meer aan de regels, 
en geven lokaal toeslagse
ries en herdenkingsserie 
uit, zoals Nederland met 
de TBC-uitgifte. 

De Berner Briefmarken 
Zeitung van januari vertelt 
over een conflict dat de 
Zwitserse posterijen 
hadden met de UPU. In 
1912 werden 3 op post
zegels lijkende vignetten 
uitgegeven door de pas 
opgerichte stichting "Pro 
luventute". Deze vignet-

eerste wereldoorlog, maar 
de andere vier bleven de 
Pro Juventute uitgiften 
toelaten totdat in 1920 de 
UPU op het 7e congres 
in 1920 de beperkingen 
ophief. In 1919 volgde een 
herdenkingsuitgifte van 
3 zegels en een briefkaart 
ter ere van het einde van 
de eerste wereldoorlog. 
Deze uitgifte werd in 
totaal 19 landen geaccep
teerd, waarbij Nederland 
en Oostenrijk de meest 
opvallende afwezigen 
waren. In de praktijk 
blijkt overigens dat veel 
landen moeite hadden 
met het bepalen van het 
al dan niet geldig zijn van 
de Pro Juventute zegels. 
Zelden wordt er port 
geheven. 

Sigfrid A. Siegfrids, 

ten mochten alleen op de 
achterzijde van interna
tionale brieven worden 
aangebracht. Een jaar 
later werd besloten een 
postzegel met toeslag uit 
te geven (die toeslag werd 
overigens niet op de zegel 
aangegeven om verwar
ring te voorkomen). Deze 
zegel was beperkt geldig 
en in alle opzichten niet 
conform de UPU richdij-
nen voor internationaal 
postverkeer. Er werd aan 
alle UPU leden gevraagd 
de zegel te accepteren, 
maar slechts een zestal 
landen gaf toestemming 
te weten Denemarken, 
Italië, Portugal, Honga
rije, Rusland en Beieren. 
De laatste twee haakten 
af bij het uitbreken van de 

Ook Austria nr. 169 
besteedt aandacht aan 
dergelijke uitgiften. Op 
28 juli 1914 verklaarde 
Oostenrijk de oorlog aan 
Servië. Reeds op 4 okto
ber (de verjaardag van de 
keizer) van datzelfde jaar 
verscheen een uitgifte 
met oorlogstoeslag. De 
ontwerpen zijn gebaseerd 
op de toenmalige fran-
keerserie. De ontwerper, 
professor Koloman 
Moser, kreeg de opdracht 
om dit ontwerp iets aan 
te passen: de zegel werd 
met 8 mm aan de onder
zijde verlengd met een 
ovaal met een jaartal erin. 
Er verschenen 2 zegels 
van 5 en 10 heller, welke 
officieel alleen geldig 
waren in Oostenrijk, 
Hongarije, Bosnië-Her-
zegovina en Duitsland 
(het Duits-Oostenrijkse 
postverdrag). Kopers van 
complete vellen kregen 
overigens kwantumkor
ting. In 1915 verscheen 
een tweede oorlogsuit
gifte. Dit keer bestond 
de serie uit 5 zegels 
welke scènes uit de strijd 
afbeelden. Ook nu was 
het ontwerp van profes
sor Moser en wederom 
waren de zegels in een 
beperkt aantal gebieden 

geldig. In het artikel 
wordt dat laatste voor 
beide series overigens in 
twijfel getrokken. Van de 
25 brieven die de schrij
vers hebben gezien naar 
neutrale bestemmingen 
hebben er slechts twee 
Strafport. We tonen hier 
twee van deze brieven, 
waarvan er een zelfs een 
mengfrankering heeft 
van de beide emissies. 

We blijven nog even in de 
eerste wereldoorlog. Het 
International Bulletin 
for Netherlands Philately 
van januari 2010 besteed 
onder meer aandacht aan 
Rode Kruis opdrukzegels 
van Nederlands Indië 
van 1915. Het moeder
land bleef weliswaar 
neutraal tijdens de eerste 
wereldoorlog, maar de 
verbindingen over zee 
met Indië waren moeilijk 
door de oorlogshandelin
gen. Geld werd schaars, 
terwijl er wel wereldwijd 
sprake was van vluchte
lingen en krijgsgevange
nen. Om toch iets te kun
nen doen, werd besloten 
om geld in te zamelen 
voor het Internationale 
Rode Kruis door middel 
van een opdrukuitgifte. 
3 zegels van het type 
Vürtheim en Wilhelmina 
en een briefkaart werden 
overdrukt. De zegels 
waren door de UPU 
ongewenst volgens de 
congressen van 1900 en 
1906, en niet geldig voor 
internationaal verkeer. 
Ook in dit geval is er 
sprake van internationale 
brieven die zonder straf-
port zijn doorgeglipt (het 
was immers oorlogstijd 
en de posterijen hadden 
wel wat beters te doen). 
In dit geval is de serie ook 
geldig na 1920, zodat er 
ook sprake kan zijn van 
door de UPU toegelaten 
gebruik. Een bijzonder 
geval is de briefkaart. 
De overdrukte briefkaart 
is de kaart voor inter
nationaal gebruik met 
de UPU aanduidingen. 
Waarschijnlijk nam men 
aan dat de restricties voor 
zegels niet opgingen vor 
postwaardestukken. De 
afbeelding toont zo'n 
kaart, waarbij de serie 
als overfrankering is 
toegevoegd. 

Samenvattend drie 
artikelen die in eikaars 
verlengde liggen in één 
maand. Is dit een trend? 
De Berner Briefmarken 
Zeitung geeft aan dat de 
Zumstein catalogus de 
getoonde informatie gaat 



opnemen, zodat voor 
iedere Zwitserland ver

zamelaar duidelijk wordt 
welke zegel in welk land 
werd geaccepteerd. Ver

der geeft het artikel aan 
dat er nog veel poststuk

ken te vinden moeten zijn 
van alle UPU leden met 
dit soort achtergronden. 
De zoelctocht is dus ge

opend met de catalogus 
in de hand. Zelf heb ik 
een blik geworpen op een 
aantal poststukken van 
België, en ook in dit geval 
zijn stukken te vinden. 

De getoonde ansichtkaart 
draagt een Rode Kruis 
toeslagzegel uit 1915. 
Deze is verzonden in 1917 
naar de Verenigde Staten. 
Overigens is discutabel 
of de zegel inderdaad is 
gebruikt voor frankering, 
er was immers portvrij

heid voor Belgische mi

litairen naar geallieerde 
bestemmingen en op het 
moment van verzenden 
waren de Verenigde 
Staten enkele maanden 
in oorlog met Duitsland. 
Een tweede voorbeeld 
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BRIEFKAART  CARTE POSTALEKARTOE 

ACRES ADRESSE ALAMAT 
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is een aangetekende 
brief van Baarle Hertog 
(onbezet België) naar 
een Belgische soldaat 
in Frankrijk. Er hoefde 
niet te worden gefran

keerd voor het brief

port, maar wel voor het 
aantekenrecht. Dit werd 
voldaan met twee rode 
kruis zegels van 10 en 15 
centimes welke volgens 
de UPU regels niet geldig 
waren voor zendingen 
naar het buitenland. 
Ook voor de Nederland 
verzamelaar kan dit een 
mooie uitdaging bieden. 
Denk daarbij in de eerste 
plaats aan De Ruijter en 
de TBC uitgifte. Ik daag 

u hier dan ook uit om 
mij scans te sturen van 
buitenlands gebruik (al 
dan niet in met strafport) 
van deze twee emissies. 
Ik zou hier gaarne een 
overzichtsartikel over 
willen maken. 
Graag uw mail naar: 
edu)m.muller(3)kpnmail.nl. 

WILT U IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS 
EEN KLEINE ANNONCE IN FILATEUE! 

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

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

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

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

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

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

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

S naam en adres (of naam en 
=" telefoonnummer) in de ad
2̂  vertentie is verplicht. Alleen 
OL abonnees van Filatelie mogen 
•* een kleine annonce plaatsen. 
= Plaatsing onder nummer 
■* kost vier euro extra. 

= AnENTIE! 

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

opgenomen wenst te zien: 

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

I 
■ 
il I il 

JMBBB iiiinii 

Ondergetekende 

Naam: 

Straat en nummer:.. 

PC+Plaats; 

Telefoon: 

Giro/banknummer: 

Ten name van: 

10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

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

(handtekening). 

Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie'. 
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SAMENSTELLING: ARIE NOORLAND 
POSTBUS 21331, 3001 AH ROTTERDAM 

In deze rubriek worden zegels 
vermeld van landen die - voor 
zover dat valt na te gaan - zijn 
aangesloten bij de Wereldpost
unie (UPU). In enkele gevallen 
worden ook niet-UPU-Ianden 
vermeld, bijvoorbeeld als hun 
uitgiften als normale emissies 
in de algemeen gebruikte post-
zegelcatalogi (zoals Michel en 
Yvert) worden vermeld. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
IS de zegel (of de omschrii-
ving ervan) nog met door de 
samenstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

EUROPA 
ALAND 
ig-4-'io. Europa, kinder
boeken. 
€ 1.40. Afbeelding uit boe
kenserie Zandwolf: Zandwolf 
en Zackarina. 

3-5-'io. Veerboten, II. 
€ 0.75, 3.50. Resp. m.s. 
Skandia (Silja Lijn), m.s. 
Prinsessan (Birka Lijn). 

ANDORRA FRANS 
23-i-'io. olympische Winter
spelen Vancouver 2010. 
€ 0.85. Skiër en Olympische 
ringen. 
6-2-'io. VN*-verdrag Rech
ten van het kind, twintig jaar. 
€ 0.56. Embleem Unicef en 
'20'. 
i3-2-'io. Landschap. 
€ 2.80. Besneeuwde berg 'Pic 
de Casamanya' met bloesem-
bomen. 

6-3-'io. Gier. 
€0.56. Gypsfiilvus. 

300 

€ 0.64. Portret dichter Jacint 
Verdaguer (1845-1902). 
5-3-'io. Brug. 
€ 2.75. 'Pont de Paris' bij 
Andorra Ia Vella. 

Principal d'Andorra 

ARMENIË 
i5-i2-'o9. 20oste geboor
tedag Khachatur Abovyan 
(1809-1848). 
170 d. Portret schrijver. 
i6-i2-'09. Nationaal museum. 
200, 200 d. Schilderijen van 
Georgi Yakulov (1884-1928) 
'Panna Paskevich', Sedrak 
Arakelyan (1935) 'Straathoek 
inlerevan'. 
i6-i2-'o9. Fauna in Armenië. 
120,160 d. (los en samen
hangend) Resp. Lutra lutra 
meridionalis, Ursus arctos 
syriacus. 
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ANDORRA SPAANS 
8-2-'io. Bekende personen. 

i8-i2-'o9. Kerken in Arme
nië. 
Velletje met viermaal 70 d. 
Kerken in Vagharshapat: 
Zvarmots, St. Hripsme, 
Etchmiadzin, St. Gayane. 
i8-i2-'09. Gelukkig Nieuw
jaar. 
120 d. (driehoekzegel). 
Kerstboom. 

"UStUSUl/ 120 ARMENIA 

i8-i2-'o9. Kerst. 
280 d. Madonna en kind. 
Ook blok met op rand door
lopend beeld. 

AZERBEIDZIAN 
ii-2-'io. Ministerie van 
Belastingen 10 jaar. 
0.60 m. Ondergaande zon 
met embleem. 

BOSNIÉ-HERZEGOVINA 
i2-2-'io. Olympische Winter
spelen Vancouver 2010. 
Velletje met 1.50, 2.- KM. 
(doorlopend beeld). Schans

springer, skiër, schaatser, 
biatlon, ijshockeyers, 
kunstschaatsster, bobsleeërs 
snowboarder. Beide zegels 
met beeldmerk Spelen. Op 
rand ijskristal en beeldmerk. 

€ 1.71 Voetballers met bal en 
beeldmerk organisatie. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Kroatische Post-Mostar) 
i-2-'io. Olympische Winter
spelen Vancouver 2010. 
0.70,1.50 KM. Resp. 
gestileerde esdoornblade-
ren, esdoornblad op ski's. 
Esdoornblad is nationaal 
symbool van Canada. 
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BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
4-2-'io. Olympische Winter
spelen Vancouver 2010. 
0.70,1.50 KM. Resp. 
bobsleeër, kunstrijdster. 
Beide zegels met beeldmerk 
Spelen. 

'M ,11 
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BULGARIIE 
7-i-'io. 20oste geboortedag 
DimitarMiladinov (1810-
1862). 
0.60 L. Portret leraar en 
volkskunstdeskundige. 

CYPRUS 
i7-3-'io. Boerderijdieren. 
€ 0.22, 0.26, 0.34, 0.43,1.71. 
Resp. varken, schaap, geit, 
koe, konijn. 

KYnPOZ KIBRIS CYPJ 

i7-3-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 in Zuid-
Afrika. 

i7-3-'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 in Shanghai. 
€ 0.51. Tentoonstellingsthe
ma 'Better City, Better Life'. 

DENEMARKEN 
24-3-'io. Plaats Ribe 1300 jaar. 
5.50, 6.50 kr. Resp. dom
kerk, bronzen beeld konin
gin Dagmar. 

24-3-'io. Leven bij de Scandi
navische zeeën. 
5.50, 8.50 kr. Resp. scheeps
werf in Odense, haven van 
Ärhus. 

24-3-'io. Koningin Margare-
the II, 70 jaar. 
5.50 kr. Koninklijke familie 
op bordes. 

ESTLAND 
i9-2-'io. Orchidee. 
5.50 kr. (€ 0.35). Platanthera 
bifolia. 

FINLAND 
8-3-'io. Mijn Pasen. 
I KI. (€ 0.80). Eivormige 
ringen met sierstenen. 
8-3-'io. Pasen. 
I KI. Beschilderde paaseieren 
in koni]nenfiguur. 

8-3-'io. Plattelands roman
tiek. 
Vijfmaal i KI. (in post
zegelboekje). Meisjes op 
schommel met aardbeien 
en paarden, jongens met 
gevangen vis en mossel
schelpen, man op tractor en 
boerderij, meisje melkt koe 
en melkbussen, violist en 
accordeonist met dansende 
mensen. 

S-j-'io. 'Grappige groenten'. 
Achtmaal i KI. (in postze
gelboekje). Tomaat, uien, 
pompoen, komkommer, 
aubergine, wortel, broccoli, 
aardappel. Op apart vel ogen, 
monden, bloemen, kroontje, 
harten, oren, handen, schoe
nen, telefoon, hoeden en 
voeten om de groenten mee 
te versieren en zodoende een 
'eigen gezicht' te geven. 

24-3-'io. Leven bij de Scandi
navische zeeën. 
Velletje met tweemaal i KI. 
Haven en gebouwen met 
resp. stoomschip, zeilboot. 
Op rand meeuwen. 

GIBRALTAR. 
i9-2-'io. Gezamenlijke uit
gifte met Malta, kanonnen. 
Velletje met viermaal 75 p. 
Twee loo-tons kanonnen, af
beeldingen uit 1880 en 2010. 
De kanonnen staan in Fort 
Rjnella (Malta) en Magdalena 
(Gibraltar). 

2i-2-'io. Slag om Engeland, 
vliegtuigen. 
Zesmaal 50 p.; velletje £ 2.-. 
Vliegtuigen resp. Hawker 
Hurricane, Miles Master, 
Bristol Blenheim, Boulton 
Paul Defiant, Gloster Radi
ator, Supermarine Spitfire; 
piloot Douglas Bader (1910-
1982) met op rand Spitfire en 
krijtrotsen. 

HONGARIIE 
i9-2-'io. Frankeerzegels, 
mijlpalen in culturele 
historie. 



295, 4°o Ft. Resp. detail 
ornament van 375jarige 
Eotvös Loranduniversiteit, 
Elizabethuitkijktoren op 
lanosheuvel. 

IERLAND 
ii2'io. Chinees Nieuw
jaar**, jaar van de tijger. 
€ 0.82. Tijger en bloemen. 
Afbeelding uit i8e eeuws 
TibetaansBuddhistisch 
schilderij. 
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i82'io. St. Patrick's dag. 
82 c. Glasinloodraam uit 
St. Patrick's kathedraal in 
Armagh. 
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ITALIË 
i22'io. Olympische Winter
spelen Vancouver 2010. 
€ 0.85. Skièr en beeldmerk 
Spelen. 

i22'io. Olympische Jeugd
spelen 2010 Singapore. 
€ 0.85. Basketballers met 
beeldmerk Spelen. 

i22'io. Serie 'Italiaanse 
folklore'. 
€ 0.60, 0.60. Carnavalsop
tocht 'Sa Sartiglia di Oris
tano' op Sardinië: twee vrou
wen te paard en kathedraal 
'Heilige Maria Hemelvaart', 
carnaval van Acireale: pop en 
dierfiguren met kathedraal. 

RAUA €0.60 

53'io. looste geboortedag 
Ennio Flaiano (19101972). 
€ 0.60. Portret lournaHst en 
schrijver. 
53'io. looste geboortedag 
Mario Pannunzio ((1910
1968). 
€0.60. Portret journalist en 
politicus. 

KROATIÉ 
8i2'o9. Verplichte toeslag
zegel Rode Kruis, week van 
de solidariteit. 
1.75 kn. Sneeuwpop met 
geschenkpakketten. 

ewuwB»J,J5: 

i22'io. Olympische Winter
spelen Vancouver 2010. 
3.50 kn. Beeldmerk Spelen. 

LETLAND 
52'io. Olympische Winter
spelen Vancouver 2010. 
0.55 Lvl. Ijshockeyspelers en 
beeldmerk Spelen. 

i52'io. Frankeerzegel, 
wapenschild. 
0.13 Lvl. Wapenschild van 
Preili. 

LITOUWEN 
202'io. Frankeerzegels, 
wapenschilden. 
1.35, 2., 2.15 Lt. Wapen
schilden van Silale, Jonova, 
Varena. 

LUXEMBURG 
i63'io. Dynastie 2010. 
€ 0.50,1.; blok e 3.. Resp. 
groothertog Henri 10 jaar op 
troon: Henri (1955) zweert 
eed en troon, 25ste sterfdag 
groothertogin Charlotte 
(18961985): portret; groot
hertog Henri en grootherto
gin Maria Theresa {1956) met 
op rand familie. 

i63'io. Akkoord van Schen
gen 25 jaar. 
€ 0.70. Monument in Schen
gen met landkaart. 
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i63'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
€ 0.90. Luxemburgs pavil
joen. 
i63'io. Internationaal Jaar 
van de Biodiversiteit. 
€ 0.70,1.. Resp. valkruid 
(Arnica montana), parel
mosselen (Margaritifera 
margaritifera). 

i63'io. Vallei van Eisch. 
Tweemaal 'A' (€ 0.70) (in 
postzegelboekje). Tweemaal 
landschap met kastelen. 

MACEDONIË 
io2'io. Transport. 
50 den. Helikopter. 

i22'io. Olympische Winter
spelen Vancouver 2010. 
50,100 den. Resp. skiër, 
ijshockeyer. Beide zegels met 
Inuitwegwijzer en beeld
merk Spelen. 

MALTA 
ig2'io. Gezamenlijke 
uitgifte met Gibraltar, ka
nonnen. 
Velletje met viermaal € 0.75. 
Twee lootons kanonnen, af
beeldingen uit 1880 en 2010. 

Het zij de kanonnen van Fort 
Rinella (Malta) en Battery 
Magdalena (Gibraltar). 

MAN 
i8i2'o9. IOC jaar Padvinde
rij voor meisjes. Aanvulling 
melding maart. 
Velletje met tweemaal £ 1.50. 
twee vrouwen, groep oudere 
dames. Beide zegels met 
beeldmerk jubileum en kla
verblad. Op rand groepsfoto 
en rennende meisjes. 

MOLDAVIË 
i5i'io. Beroemde personen. 
1.20,1.20, 5.40, 7. L.; 
blok4.50 L. Resp. prinses 
Natalia Dadiani (18651903), 
dichter en schrijver Grigore 
Vieru (19352009), piloot en 
worstelaar Ivan Zaikin (1880
1948), zangeres en actrice 
Maria Cebotari (19101949). 
i22'io. Olympische Winter
spelen Vancouver 2010. 
1.20, 8.50 L. Resp. afdahng 
skiën, biatlon met geweer. 
Beide zegels met beeldmerk 
Spelen. 

MONACO 
43'io. Tennistoernooi: 
'Monte Carlo Rolex Masters'. 
€ 0.85. Centre court met 
toeschouwers. 
43'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid
Afrika. 
Tweemaal € 0.89. (samen
hangend met doorlopend 
beeld). Voetballers, stadion 
en vlag. 

2g3'io. Oceanografie mu
seum 100 jaar. 
Velletje met € 0.51, 0.56, 
0.73, 0.90. Resp. Prins Albert 
I (18481922) op schip, 
ijsbeer in dierentuin, vissen, 
handen en zeester. 

MONTENEGRO 
84'o9. Kunst door de jaren 
heen, II. 
€ 0.40, 0.50, 0.60. Resp. 
portret dichter Vita Nikolic 
(19341994), Koninklijk 
theater in Cetinje, paneel uit 
Crnojevicklooster in Cetinje. 

i64'09. Vissen. 
€0.25, 0.40, 0.50,0.60. 
Resp. Alburnus scoranza, 
Thymallus thymallus, 
Salmothymus obtusirostris, 
Cyprinus carpio. 

i64'09. loensme. 
€ 0.25, 0.40, 0.50, 0.60. 
Resp. kitesurfer, wildwater
kanoër, paraglider, rafters. 
Ook velletje met de vier 
zegels. 

46'o9. 300ste geboortedag 
Vasilije PetrovicNjegos 
(17091764). 
€ 0.40. Portret prinsbis
schop. 
46'o9. Universiade in 
Belgrado. 
€ 0.50. Studenten en beeld
merk universitaire sportwed
strijden. 
io7'og. Natuurbescher
mingsgebieden. 
€ 0.25, 0.50. Resp. Plavsko
meer, Crnomeer. Ook vel
letje met de twee zegels. 
io7'o9. Zeevaart. 
€ 0.60. Zeilschip 'Kapitein 
Vicka Bujovica' met portret 
Dalmatische huurling Vico 
Bujovic (16601709). 
2io'o9. Dag van de post
zegel. 
€ 0.25. Takken en bladeren 
met postzegelmotieven. 
20n'o9. Europese kinder
bijeenkomst. 
€ 0.40, 0.50. Kindertekenin
gen, tweemaal jongen en 
meisje. 

NOORWEGEN 
52'io. 200ste geboortedag 
P.A. Munch (18101863) en 
01e Buil (i8ioi88o).'A','A'. 
Portretten van resp. histori
cus met oude tekst, musicus 
met muziekstuk en violist. 
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OEKRAÏNE 
52'io. Olympische Winter
spelen Vancouver 2010. 

I 1.50,1.50, 2., 2.Hr. 



(samenhangend). Resp. 
biatlonskiër, langlaufer, free 
styleskiër, rodelaar. Alle ze
gels met beeldmerk Spelen. 

OOSTENRIJK 
io2'io. Moderne kunst in 
Oostenrijk. 
€ 0.55. Schilderij 'Jahresrin
gen vond Duft und Glück' 
van Helmut Kand (1946). 

Cgraauic» 

i92'io. 20oste sterfdag 
Tiroolse vrijheidsstrijder 
Andreas Hofer (17671810). 
Blok €1.75. Deel uit Schil
derij 'Der Tiroler Landsturm 
anno neun' van Joseph Anton 
Koch (17681838) met door
lopend beeld op rand. 

i ' ' ^ 

242'io. Première Medeo in 
Weense Staatsopera. 
€ I.. Beeld uit Medea van 
Aribert Reimann (1936). 

i83'io. looste geboortedag 
schilder Max Weiier (1910
2001). 
€ 0.75. Schilderij 'Bald geht 
die Sonne auf'. 
igj'io. Weens museum. 
€ 0.65. Schilderij van 'Dame 
in Gelb' van Max Kurzweill 
(18671916). 

OAfl 243'io. Slot Belvedère. 
v U a € 0.65. Paleizencomplexin 

Wenen. 

POLEN 
27i'io. Olympische Winter
spelen Vancouver 2010. 

3.ZI. Skiërs met 
rmgen. 
172' 
iSS. 
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kat, S 

10. Katten. 
■ SS. I 
Resp. 
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Britse korthaar 
, Somah, Maine 
exotische kort
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222'io. 2ooste geboortedag 
Frederic Chopin (18101849). 
Blok 4.15 Zl. (getand en 
ongetand). Beeld van Poolse 
componist. 
Pasen. 

1.55, 2.40 Zl. Resp. lammetje 
en vaandel, mand met eieren. 

2,411 /l I'oKka, 

ROEMENIË 
i22'io. Olympische Winter
spelen Vancouver 2010. 
0.60, 0.80,1., 7.60 L. Resp. 
skiën, schaatsen, bobsleeén, 
skeleton. Alle zegels met 
beeldmerk Spelen. 

i92'io. Vogelspinnen. 
0.50, 0.80,1.20, 9.10 L. Resp. 
Brachypelma albopilosum, 
Haplopelina lividum, Brachy
pelma smithi, Grammostola 

RUSLAND 
ii2'io. Olympische Winter
spelen Vancouver 2010. 
15. r. (ruitvorm). Medaille 
met embleem Spelen. 

SAN MARINO 
i73'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid
Afrika. 
€ 1.50. Vlag, voetballers en 
beeldmerk kampioenschap. 

i73'io. Europa, kinder
boeken. 
€ 0.60, 0.65. Resp. meisje 
met vleugels van bladzijdes 
en bloemen, meisje slapend 
op open boek in ruimte met 
sterren en planeten. 
i73'io. Gezamenlijke 
uitgave met Japan. 
Velletje met viermaal € 1.50. 
San Marino: toren en 
standbeeld 'La Repubblica', 
schilderij 'De Verschijning 
van St. Martinus' met 
engelen en mensen, Japan: 
Himejikasteel, schilderij 
'Nihonbashi in de morgen' 
met brug. Op rand vlaggen 
met Japanse vrouw en Maria 
Magdalena. 
i73'io. Wereldkampi
oenschap volleybal voor 
mannen. 
€ I.. Volleyballer met bal 
en net. 

i73'io. loe sterfdag Gino 
Bartah (19142000), 50ste 
sterfdag Fausto Coppi (191g
1960). 
Velletje met € 1.40,1.50. 
Resp. portret Bartali, portret 
Coppi. Beide zegels met 
betreffende wielrenner en 
handtekening. 

SERVIË 
i22'io. Olympische Winter
spelen Vancouver 2010. 
22., 50. Ndin. Resp. skiërs, 
skiër. Beide zegels met beeld
merk Spelen. 

SLOVENIË 
28i'io. Olympische Winter
spelen Vancouver 2010. 
€ 0.40, 0.45 (samenhan
gend). Resp. poortjes van 
afdaling skiën, ijshockeystick 
en puck. 

SlOVENUA 0,45 

jaar**, jaar van de tijger. 
€ 0.92. Tijger. 

28i'io. Folklore. 
€ 1.60. Traditionele optocht 
in Mozirski met muzikanten 
en vaandel. 
28i'io. President Slovenië. 
€ 0.40. Portret Ivan Gasparo
vic (1941). 
28i'io. Prominente Slo
venen. 
€ i.io. Volkenkundige en 
dichter Stanko Vraz (1810
1851). 
28i'io. Chinees Nieuw

28i'io. Priority. 
'D'. Pijlen. 
28i'io. Liefde. 
€ 0.30 (hartvormig te 
maken), twee zoenende 
eekhoorns. 

28i'io. Nationale kleder
drachten, Prekmurje. 
€ 0.26. Pijprokende man met 
vrouw. 

SLOWAKIJE 
262'io. Pasen. 
€ 0.40. Lijdende Christus, 
afbeelding uit Bratislava
hoogmisboek. 

ISLOVENSKO; 

i23'io. Matus Cak Tren
ciansky (12601321). 
€ 0.70. Ornament met portret 
van landheer in bovenHon
garije met zwaard. 
303'io. 400 jaar Synode van 
Zilina. 
€ i.io. Altaarstuk uit kapel 
van Oravakasteel met 
afbeeldingen van God, duif, 
engelen en mensen. 

SPANJE 
i82'io. Spaanse keramiek. 
Viermaal € 0.34 (samenhan

gend met doorlopend beeld). 
Inktpot, kruik, bord, amfoor 

222'io. EUvoorzitterschap 
Spanje. 
€ 0.34, 0.64. Tweemaal 
beeldmerk voorzitterschap 
op verschillende achter
grondkleuren. 
242'io. Muziekinstrumen
ten, I. 
€ 0.45. Tenorsaxofoon. 

i3'io. 200 jaar Constitutio
neel Parlement. 
€ 0.34. Jaartal 1810 en boek 
met handafdruk. 
43'io. Kathedralen. 
Blok € 1.75. Oude en nieuwe 
kathedraal van Plasencia. 

gg'io. Goyaprijs 2010 voor 
beste Spaanse film. 
€ 0.34. Borstbeeld schilder 
Francisco de Goya (1746
1828) en filmposter van 
'Celda 211' met acteur Luis 
Tosar (1971). 

TSJECHIË 
io3'io. Vrolijk Pasen. 
I Kc. Drie jongens met 
mand paaseieren. 



io-3-'io. 20oste geboortedag 
Karel Hynek Macha (i8io-
1836). 
Blok 43.- Kc. Portret schrijver 
en romantisch dichter. Op 
rand landschap in Bohemen 
met kasteel Kokorin en 
Macha-meer. 

TURKIJE 
7-i-'io. Istanbul, Europese 
cultuurhoofdstad 2010. 
Velletje met achtmaal 0.75 
NTL, velletje met achtmaal 
0.90 NTL. Resp. viermaal 
gebouwen, tweemaal details 
van gebouwen, brood, tram; 
driemaal gebouwen, twee
maal boten, ikoon, vissers 
met hengels, vogels in vlucht. 
i2-2-'io. Olympische Winter
spelen Vancouver 2010. 
0.25, 0.75, 0.90, 0.90 NTL. 
Resp. skièr, snowboarder, 
schaatser, langlaufer. Alle ze
gels met beeldmerk Spelen. 
i8-3-'io. Vliegtuigen. 
0.75, o.go, I.- NTL. Vliegtuig
types resp. F-4, F-16, CN-235. 

TURKtVE CUMMURIYETI 

VATICAAN 
i2-i-'io. Begraafplaats Men-
torella, 500 jaar. 
€ 0.65+0.20 (opdruk). Kerk 
en begraafplaats van Onze 
Lieve Vrouwe van Mentorella. 
De toeslag is bestemd voor 
de hulp aan slachtoffers van 
de aardbeving in Haïti. 

Cl n A DIL VATICANO i 

5-3-'io. Pasen. 
€ 0.65. Sarcofaag uit het 
museum Pio Cnstiano. 
5-3-'io. 500ste sterfdag 
schilder Sandro Botticelli 
(1445-1510). 
€ 0.60, 0.85,1.45. Delen uit 
fresco's uit Sixtijnse kapel 
resp. 'Het Leven van Mozes', 
'De Verzoeking van Christus', 
'De Bestraffing van Korah, 
Dathan en Abiram'. 

;/\NO 

WIT-RUSLAND 
6-i-'io. lOoste geboortedag 
K.S. Zaslonov (1910-1942). 
'H'. Portret militair en 'Held 
van de Sovjet-Unie' met 
militairen in actie. 
8-2-'io. 20oste geboortedag 
I.RKhrutsky(i8io-i885). 
Velletje met tweemaal 1.500 r. 
Zelfportret, stilleven met 
wild en groenten. Op rand 
doorlopend beeld met vrouw 
en bloemen. 

i6-2-'io. Ivan Naumenko 
(1925-2006). 
800 r. Portret van volksschrij
ver met pen en papier. 

BUITEN EUROPA 
ALGERIJE 
io-2-'io. Herdenking slacht
offers Franse kernproeven in 
Algerije. 
15.- Dh. iVlannengezicht en 
kernexplosie met embleem 
radioactiviteit. 

i5-2-'io. Forten in Algerije. 
15.-, 20.-. Resp. fort van 
Gouraya, keizerlijk fort bij 
Algiers. 

ANGOLA 
2009. 87e geboortedag oud-
president Antonio Agostino 
Neto (1922-1979). 
40, 50 Kzr.; blok 150 Kzr. 
Verschillende afbeeldingen 
met Neto. 
2009. Koffieteelt. 
37,45,45 Kzr. Resp. koffie
bonen aan struik, rijpe bonen, 
pinkster met kind op rug. 

2009. Bezoek paus Benedic-
tus XVI aan Angola. 
Blok 100 Kzr. (met sierveld). 
Portret paus en staatswapen 
Vaticaan. 

2009. Voetbal, Africa Cup 
2010 in Angola. 
40, 40, 50, 50 Kzr. Stadions 
in resp. Benguela, Cabinda, 
Lubango, Luanda. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
2009. Vogels. 
Tweemaal $ 3.-. Coereba fla-
veola, Pandion haliaetus. Ook 
velletje met de twee zegels. 

R 
'ÉJ 

i2-ii-'o9. chinese luchtvaart 
100 jaar. 
Velletje met viermaal $ 2.-; 
blok $ 6.-. Resp. viermaal 
afbeelding van vliegtuigen in 
formatie; type J-7GB. 

MmtostämBS 

3-i2-'09. Kerst. 
go c , $ I.-, 1.80, 3.-. Resp. 
kaarsen en poinsettia's, 
palmbomen, klokken, ge
boortetafereel. 
8-i2-'o9. lOoste geboortedag 
Vere Cornwall Bird Sr. (1910-
1999). 
30, 75, 90 c , $ 1.50; velletje 
met viermaal $ 2.50, blok 
$ 6.-. Verschillende foto's 
met oud-premier. 
8-i2-'09. Vogels. 
$ 1.20,1.80, 3.-, 5.-; velletje 
met viermaal $ 2.50; velletje 
met tweemaal $ 3.-. Resp. 
Plegadis falcinellus, Anas 
carolinensis, Rallus longi-
rostris obsoletus, Bubulcus 
ibis; Butorides virescens, 
Columbina passerina, Buteo 
albicaudatus, Tiaris bicolor; 
Coereba flaveola, Pandion 
haliacetus. 
2009. Ontmoeting Barack 
Obama met paus Benedictus 
XVI. 
Velletje met driemaal $ 2.75; 
blok$6.-. Resp. VS-pre-
sident, paus, echtgenote 
Michelle Obama; paus en 
president. 
2009. Elvis Presley (1935-
1977) in film 'King Creole'. 
Vier blokken van $ 6.-. Resp. 
filmposter, driemaal Elvis 
met gitaar. 

2009. Michael lackson (1958-
2009). 
Blok $ 6.-. Zingende Jackson. 
2009. Jaar van de astrono
mie, eerste man op de maan 
40 jaar geleden. 
Velletje met viermaal $ 2.50; 
blok $ 6.-. Resp. embleem 
Apollo II met Amerikaanse 
vlag op de maan, maanlander 
Eagle, seismisch experiment, 
ruimtevaartuig Apollo 11; 
verschillende opnames van 
Apollo II. 

ARGENTINIË 
i2-i2-'o9. Historische 
gebouwen. 
Achtmaal $ i.- (samenhan
gend in paren). Buiten- en 
binnenaanzichtvan resp. 
Duhau-paleis, Franse ambas
sade, pauselijke nuntiatuur, 
San Martin-paleis. 

20-2-'io. Argentijnse festi
vals, III. 
Viermaal $ 1.50. Zonnefeest 
met zon, appelfeest met ge

stileerde appel en kaarsvlam, 
studentenfeest met vrouw in 
deuropening, traditiefeest 
met dansende vrouw en 
paardrijder. 

B 
AUSTRALIË 
25-2-'io. Gouden medaille 
bij Olympische Winterspe
len. 
55 c. Snowboardster Torah 
Bright (1986) met medaille 
en vlag 
9-3-'io. Gemotoriseerde 
luchtvaart in Australië 100 
jaar. 
55 c , $ 1.45, 2.10. Resp. 
Wright Model A 'The Stella' 
met Colin Defries, zelfbouw-
vliegtuig van John Duigan, 
Harry Houdini met Voisin. 

23-3-'io. 'Kom naar de 
show', agrarische tentoon
stellingen. 
Vijfmaal 55 c. (samenhan
gend). Koe met erelint en 
medaille, feestende mensen 
met taart, paard met ama
zone, houthakker, hond met 
medaille. Ook velletje met 
de vijf zegels met op rand 
clowns, varkens en kinderen 
in zweefmolen. 

6-4-'io. Verjaardag Koningin 
Elizabeth II (1926). 
55 c. Portret en vlag. 
20-4-'io. Kokoda, strijd 
tegen Japanse invasie van 
Papua-Nieuw-Guinea. 
Gezamenlijke uitgaven met 
Papua-Nieuw-Guinea. 
Viermaal 55 c , $ 1.45 
(samenhangend). Resp. 
soldaten, gewonde soldaten 
en bewoners, twee oudge
dienden met medailles, twee 
toeristen bij herdenkingsmo
nument. Ook velletje met de 
vijf zegels. 

BAHREIN 
2i-i-'io. Bahrein Internatio
nale Luchtvaartshow 2010. 
100, 200 fils. Koning Hamad 
Bin Isa AI Khalifa in uniform 
met vliegtuigen, beeldmerk 
show. 

BANGLADESH 
ii-2-'io. Rozen uit Bangla
desh. 
Dertienmaal 10.-1. (sa
menhangend). Variëteiten: 
Alec's Red, Royal Highness, 
Queen Elizabeth, Ballerina, 
Alexander, Blue Moon, Papa 
Meilland, Double Delight, 
Iceberg, Sonia, Sunblest, 
Piccadilly, Pascali. 

BERMUDA 
i8-2-'io. Meisjespadvinderij 
100 jaar. 
35, 70, 85 c , $1.10; blok 
$ 1.25. Verschillende 
historische afbeeldingen 
van activiteiten; historische 
groepsfoto. 

BHUTAN 
i4-2-'io. chinees Nieuw
jaar**, jaar van de tijger. 
Velletje met tweemaal 30 nu.; 
blok 50 nu. Resp. tweemaal 
tijger met op rand tijger; 
tijgerkop met doorlopend 
beeld op rand. Op velletje 
en blok pandabeeldmerk 
WWF*. 

BRAZILIË 
5-2-'io. Persoonlijke zegels 
Brasilia. 
Twaalfmaal '1° Porte Carta 
Comercial' (met aanhangsel 
voor persoonlijke bood
schap). Verschillende afbeel
dingen van monumenten en 
architectonisch bijzondere 
gebouwen. 
i-3-'io. looste geboortedag 
oud-president Tancredo de 
Almeida Neves (1910-1985). 
R$ 1.05. Portret met gebou
wen en brug in geboorte
plaats Sao Joao del-Rei. Met 
vlag, landkaart en wapen
schild van leger. 

24-3-'io. Mercosul*, tien jaar 
vredescultuur. 
R$ 1.45. Portret kinderarts 
Zilda Arns grondlegster 
organisatie 'Pastoral de 
Crian^a' met beeldmerken 



Pastoral en Mercosur en 
silhouetten van mensen. 

CANADA 
i5-2-'io. Eerste Cana
dese gouden medaille tijdens 
Olympische Spelen behaald 
op Canadese bodem. 
57 c. (in velletje van twee). 
Medaille en beeldmerk 
Spelen. Op rand voor- en 
achterkant medaille. 

CAYMANEILANDEN 
22-io-'o9. Kerst. 
25, 85, 80 c . , $ i . - . Zegel-op-
zegel 1997 resp. Yvert798 
kerstman in hangmat tussen 
palmbomen, Yvert 799 kerst
man met kinderen, Yvert 800 
kerstman speelt golf, Yvert 
801 duikende kerstman met 
pijlstaartrog. 

COLOMBIA 
zo-ii-'og. Orchideeënten-
toonstellling 'CaliOrqui-
deas' . 
Vel met achtmaal $ 500 
(samenhangend) en viermaal 
$ 600 (samenhangend). Ada 
aurantiaca, Cattleya patmii, 
Cattleya schroderae, Dracula 
amaliae, Huntleya gustavi, 
Masdevallia racemosa, 
Miltoniopsis phalaenopsis, 
Pleurothallis casapensis. 
Anguloa cliftonii, Lepan-
thes calodictyon, Lepanthes 
telipogoniflora, Cycnoches 
barthiorum, 

COMOREN 
2-3-'og. Haaien. 
Velletje met 200, 250, 350, 
450, 500, i.ooo R; blok 
3.000 E Resp. Sphyrna le-
wini, Carcharhinus limbatus, 
Carcharhinus falciformis, 
Carcharhinus amblyrhyn-
chos, Galeocerdo cuvieri, 
Rhincodon typus; Carcharhi
nus albimarginatus. 
2-3-'o9. Kil<vorsachtigen. 
Velletje met 200, 250, 350, 
450, 500, i.ooo F.; blok 
3.000 F. Resp. Xenopus 
laevis, Trichobatrachus ro-
bustus, Mantella aurantiaca, 
Conraua goliath, Pyxicep-
halus adspersus, Breviceps 
mossambicus; Phrynomeus 
bifasciatus. 
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^ 2-3-'o9. Prehistorische 
— reptielen. 
S Velletje met 200, 250, 350, 
2 450. 500, i.ooo F.; blok 
u. 3.000 F. Resp. Heterodon-

tosaurus, Malawisaurus, m Carnotaurus, Rhamphorhy-
nchus, Ouranosaurus, Her-
rerasaurus; Abrictosaurus. 
2-3-'09. Schildpadden. 
Velletje met 200, 250, 350, 
450, 500, i .oooF.; blok 
3.000 F. Resp. Dermoche-

lys coriacea, Eretmochelys 
imbricata, Chelus fimbriatus, 
Psammobates geometricus, 
Caretta caretta, Chelo-
nia mydas; Stigmochelys 
pardalis. 
2-3-'o9. Ijsvogels. 
Velletje met 200, 250, 
350, 450, 500, i.ooo F.; 
blok 3.000 F. Resp. Ceryle 
maxima, Alcedo atthis. Hal
cyon senegalensis, Ispidina 
picta, Todiramphus chloris, 
Alcedo cristata; Halcyon 
malimbicus. 

DOMINICA 
22-5-'og. Elvis Presley (1935-
1977)-
Velletje met viermaal $ 2.50. 
Verschillende portretten 
van Amerikaanse zanger en 
filmacteur. 
i2-i i- 'og. Chinese luchtvaart 
100 jaar. 
Velletje met viermaal $ 2.-; 
blok $ 6.-. Vliegtuigtypes 
resp. H-5, H-6, H-6H, H-6U; 
H-6U. 
2009. Dolfijnen. 
50, 65, 90 c , $ I.-; velletje 
met zesmaal $ 2.-. Resp. 
Orcaella brevirostris, Stenella 
attenuata, Sousa teuzii, 
Sousa plumbea; Pepono-
cephala electra, Stenella 
coeruleoalba, Stenella fronta
lis, Stenella clymene, Stenella 
attenuata S.A. graffmani, ver
schillende Stenella attenuata. 

20og. Zeeschelpen. 
50, 65, 90 c , $ I.-; velletje 
met zesmaal $ 2.-. Resp. 
Oliva reticularis, Vasum mu-
ricatum, Olivella nivea, Oli-
vella mutica; Hyalina avena, 
Persicula fluctuata, Agatrix 
agassizi, Trigonostoma 
rogusum, Olivella floralia, 
Marginella eburneola. 

2oog. Ontdekking Manhat
tan door Henri Hudson 400 
jaar geleden. 
Velletje met zesmaal $ 2.25; 
blok $ 6.-. Resp. panorama 
New York 1873 met schepen, 
schilderij 'Hudson, The 
Dreamer' door Jean L.G. Eer-
ris (1863-1930), portret Hud
son (1565-1611), Hudson's 
schip 'Half Moon', kaart van 
de Hudsonrivier (ca. 1600), 
detail uit herdenkingspilaar 
in de Bronx; portret van 
Hudson met gezicht op 
hedendaags New York. 

20og. John F. Kennedy (1917-
1963), tiende sterfdag John F. 
Kennedy Jr. (igóo-iggg). 
Velletje met viermaal $ 2.50. 
Oud-president met telefoon, 
familie Kennedy, oud-
president met vicepresident 
Lyndon B. Johnson (1908-
1973), oud-president met 
Amerikaanse vlag. 
20og. Jaar van de astrono
mie, eerste man op de maan 
40 jaar geleden. 
Velletje met zesmaal $ 2.-. 
Drie astronauten, tv-beeld 
van astronauten, Ameri
kaanse vlag op de maan, 
landing met parachute, 
ruimtevaartuig Apollo 11 en 
aarde, commandomodule in 
baan rond de maan. 
20og. Kerst. 
50, 65, 90 c , $ i . io , 2.25, 
2.75. Resp. kerstklok en pa
pegaai met sterren, kaarsen 
en poinsettia's met papegaai 
en sterren, koekjespop 
met papegaai en sterren, 
palmboom met ster en 
sneeuwdecoraties, kerstbal 
en kerstklok, dansende 
mensen. 
2009. Wereldtentoonstelling 
2010 in Shanghai. 
Velletje met viermaal $ 1.50. 
Oeverpromenade de 'Bund', 
Shanghai-museum, Yangpu-
brug, Shanghai-theater. 

8-i-'io. 75ste geboortedag 
Elvis Presley (1935-1977). 
Velletje met viermaal $ 2.50. 
Verschillende portretten van 
Amerikaanse zanger. 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK 
i5-i2-'09. Upaep*, kinder
spelletjes. 
10.-, 15.-, 20.- P. Resp. 'El 
Fu-Fu', 'Tracamelo', 'Juego 
de Pafiuelo'. 

ECUADOR 
i8-i2-'o9. Upaep*, traditio
nele kinderspellen. 
Tweemaal $ i.- (samen
hangend). Bal en slaghout, 
houten speelauto met kind. 
2g-i-'io. Gevarieerd Ecuador. 
25, 50 c , $ 1.25, 2.-. Arche
ologische vindplaats Los 
Amantes de Sumpa, india-
nenstandbeeld in Guaranga, 
gekostumeerde duivel van 
Pilaro, brug en gebouw bij 
Tomebamba-rivier. 
7-2-'io. Eerste bestuurbare, 
onbemande luchtschip van 
Ecuador. 
Velletje met $ i,-, i.-, i.- (ruit-
vorm en samenhangend), 
3.- (ruitvorm). Verschillende 
afbeeldingen van luchtschip 
boven Ecuador. 
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EL SALVADOR 
i5-io-'og. Upaep*, traditio
nele kinderspellen. 
Tweemaal $ i.- (samenhan
gend). Touwtjespringen, 
hinkelen. 

30-ii-'og. Kerst. 
$ o.10; o.io; o.io; o.io (samen
hangend). Lucas 2 vers 11 met 
kaarsen en kerstversiering; 
Maria en Jezus met ster en 
poinsettia; Josef met schaap 
en duif en witte poinsettia; de 
Drie Koningen met witte poin
settia en kerstversiering. 

FILIPPIJNEN 
25-i-'io. Valentijnsdag. 
Tweemaal 7.- P. (samenhan
gend). Cupido met 'Ik hou 
van jou' in vele talen, kind 
met vleugels. 

i2-2-'io. Pheepoy, mascotte 
van postdienst, II. 
7.- P. Pheepoy op motor. 

GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
20og. Tiende sterfdag John F. 
Kennedy Jr. (igöo-iggg). 
Velletje met viermaal $ 2.50. 
Als kleuter met vader oud-
president John F. Kennedy 
(1917-1963), met moeder 
Jacqueline Kennedy (1929-
1994), portret, familiefoto. 
Doorlopend beeld op rand. 
20og. Jaar van de astrono
mie, eerste man op de maan 
40 jaar geleden. 
Velletje met zesmaal $ 2.-; 
blok $ 6.-. Resp. tweemaal 
Voyager i met Titan en 
Saturn; tweemaal Apollo 11 
met maanlander; tweemaal 
Voyager met Europa, Jupiter 
met planeten Lo, Callisto; 
maanlander. 

GUINEE 
5-ii-'o7. Japanse kunst. 
3.000,10.000,15.000 F.; drie

maal blok 25.000 F. Resp. 
Leonard Tsuguharu (1886-
1968) schilder en drukker, 
Ando Hiroshige (1797-1858) 
houtsnijder, Katsushika 
Hokusai (1760-1849) schilder 
en houtsnijder; Tsuguharu, 
Hiroshige, Hokusai. 
5-ii-'o7. Padvinderij, Nor-
man Rockwell (1894-1978). 
3.000,10.000,15.000 F.; 
driemaal blok 25.000 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van padvinders met werken 
van Amerikaanse schilder, 
graficus en karikaturist. 

5-n-'o7. Schaakschilderijen. 
3.000,10.000,15.000 F.; 
driemaal blok 25.000 F. 
Schilderijen van resp. Henri 
Matisse (1869-1954), Paul 
Klee (1879-1940), Marcel 
Duchamp (1887-1968); 
Duchamp, Honore Daumier 
(1808-1879), Eugene Dela
croix (1798-1863). 
5-ii-'o7. Schilderijen met 
vuurtorens. 
3.000,10.000,15.000 F.; 
driemaal blok 25.000 F. 
Schilderijen van resp. 
Edward Hopper (1882-1967), 
Renato Guttuso (1912-1987), 
Salvador Dali (i904-ig8g); 
Hopper, Clade Monet 
(i840-ig26), Andrew Wyeth 
(igi7-2oog). 

5-ii-'o7. Pausen en kerken. 
3.000,10.000,15.000 F.; 
driemaal blok 25.000 F. 
Resp. Johannes Paulus II 
(1920-2005) met Sint-
Pieterskerk in Rome, Paus 
Benedictus XVI (1927) met 
Dom van Milaan, Johannes 
Paulus II met basiliek van 
Yamassoukrou (Ivoorkust); 
Johannes Paulus II met 
Sint-Pieterskerk in Rome, 
Johannes Paulus II met St. 
Pietersplein in Rome, Paus 
Benedictus XVI met Dom van 
Milaan. 
5-ii-'o7. Chinees porselein. 
3.000,10.000,15.000 F.; 
driemaal blok 25.000 F. 
Verschillende kunstenaars en 
porseleinen voorwerpen. 

GUINEE-BISSAU 
27-ii-'o6. Elvis Presley 
(1935-1977)-
Viermaal 500F.; blok3.000 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zanger en 
acteur. 
27-ii-'o6. Paus Johannes 
Paulus II (1920-2005). 
Viermaal 500 F.; blok 3.000 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van paus. 
27-ii-'o6. Geboortedag van 
prins Hisahito van Japan 
(2006). 
Viermaal 500 F.; blok 3.000 F. 
Verschillende afbeeldingen 



van prins Akishino (1965) 
en prinses Kiko ((1966) met 
prins Hisahito. 
27-ii-'o6. Schakers. 
Velletje met viermaal 500; vel
letje met viermaal 500; velletje 
met viermaal 500 F.; driemaal 
blok 3.000 F. Resp. Alexander 
Aljechin (1892-1946), Bons 
Spasski (1937), Tigran Petro
sjan (1929-1984), Emanuel 
Lasker (1868-1941); Wladimir 
Kramnik (1975), Gary Kaspa
rov (1963), Wilhelm Stemitz 
(1871-1928), Michael Tal 
(1936-1992); Anatoli Karpov 
(1951), Michail Botwinnik 
(1911-1995), Max Euwe (igoi-
1981), Vasyh Smyslov (1921); 
Aljechin, Kasparov, Karpov. 
zg-i-'oy. Whoopi Goldberg 
(1955)-
350, driemaal 500 F.; blok 
3.000 F. Verschillende af
beeldingen van Amerikaanse 
actrice. 
29-i-'07. Beroepssporters. 
450, driemaal 500 F.; blok 
3.000 F. Resp. Michael 
Jordan (1963) basketbal, 
Tiger Woods (1975) golf, 
George Herman Ruth 'Babe' 
(1895-1948), honkbal, Edison 
Arantes do Nascimiento 
Tele' (1940) voetbal; Michel 
Platini (1955) voetbal. 
29-i-'07. Ornithologen en 
vogels. 
Viermaal 500 F.; blok 3.000 F. 
Resp. John James Audubon 
(1785-1851) metHaliaetus 
leucocephalus, Alexander 
Wilson (1766-1813) met Strix 
aluco, John Gould metTyto 
alba, Spencer Fullerton Baird 
(1823-1887) met Haliaetus 
leucocephalus; Coenraad Ja
cob Temminck (1778-1858). 
29-i-'07. Uitvinders. 
Viermaal 500 F.; blok 3.000 F. 
Resp. Johannes Gutenberg 
(ca. 14QO-1468) drukken, 
Alfred Nobel (1833-1896) 
dynamietstaven, Auguste 
(1862-1954) en Louis Lumière 
(1864-1948) filmprojector, Ru
dolf Diesel (1858-1913) diesel-
locomotief; Charles Babbage 
(1791-1871) rekenmachine. 
29-i-'07. Louis Pasteur (1822-
1895), reddingshonden. 
Viermaal 500 F.; blok 
3.000 F. Resp. portret Franse 
chemicus en microbioloog 
met Afrikaanse leeuwhond, 
Balearenhond, dalmatiër, 
sloughi; Pasteur en inenting 
jonge hond. 

GUYANA 
i5-i2-'o9. Chinese luchtvaart 
100 jaar. 
Velletje met viermaal $ 2.-; 
blok $ 6.-. Vliegtuigtypes 
resp. J-8II, J-ii, tweemaal 
verschillende afbeeldingen 
van J-io,J-7;J-io. 
i5-i2-'o9. Nationale biblio
theek 100 jaar. 
Velletje met viermaal $ 100.-. 
Tweemaal afbeeldingen van 
buitenzijde, tweemaal bin
nenzijde van gebouw. 

i5-i2-'o9. Paus Benedictus 
XVI (1927) en paus Johannes 
Paulus II (1920-2005). 
$ 200.-; velletje met twee
maal $ 400.- Kardinaal Jozef 
Ratzinger met paus Johannes 
Paulus; kardinaal, paus 
Johannes Paulus II. 
2009. Commonwealth 60 
jaar. 
$ 60.-. Gebouw. 

INDIA 
25-i-'io. Verkiezingen. 
5.- R. Vrouwen met 'kies-
kastje' en identiteitsbewijs. 

2i-2-'io. Indiaas Bijbelge
nootschap. 
5.- R. Bijbel en duif. 

23-2-'io. P.C. Sorcar (1913-
1971). 
5.- R. Portret magiër. 

IRAK 
30-i2-'og. Voetballer er trai
ner Arno Baba (1935-2009). 
250, 500 Din. Tweemaal 
portret met resp. Baba als 
voetballer. Baba als trainer. 
25-i-'io. 100 jaar spoorwe
gen. 
250, 500, 750 Din., blok 
i.ooo Din. Resp. Stoomloco
motief, stoomlocomotief met 
wagons, diesellocomotief 
met wagons; diesellocomo
tief met wagons en station 
van Mosul. Alle zegels met 
beeldmerk organisatie. 

IRAN 
lö-ö-'og. Martelaren. 
Velletje met viermaal 650 Ris. 
Verschillende portretten. 
2009. Frankeerzegels, 
siervissen. 
200, 500, 6.400, 7.500 Ris. 
Resp. Holacanthus ciliaris, 
Centropyge bicolor, Para-
canthurus hepatus, Premnas 
biaculeatus. Deze zegels zijn 
op verschillende dagen in het 
vierde kwartaal uitgegeven. 
i9-7-'09. Martelares van de 
hoofddoek. 
1.300 Ris. Portret Marwa 
El-Sherbini (1977-2009) met 
vlag. Zij werd op i juli 2009 
in Dresden vermoord omdat 
zij een hoofddoek droeg. 
g-io-'og. Wereldpostdag en 
Wereldkinderdag. 

1.200; 1.200 Ris. (samenhan
gend en doorlopend beeld). 
Postauto en UPU*-embleem; 
kinderen met wereldbol, 
vliegtuig, brieven en vliegtuig. 

i4-ii-'09. Zeventiende Boe
kenweek. 
1.200 Ris. Vogelkop met 
kleuren van Iraanse vlag. 
i-i2-'og. Acte van schenking 
Rob'e Rashidi academisch 
complex. 
1.200 RJs. Omslag boekwerk. 
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' Robe Rashiüi Endowment Documont ' 

i3-i2-'09. 60 jaar Universele 
verklaring van de Rechten 
van de Mens. 
1.200 Ris. Beeldmerk. 
23-i2-'o9. Gezamenlijke 
uitgaven met Indonesië, 
godsdienstige gebouwen. 
Tweemaal 2.000 Ris. Mesjed 
Al-Markaz-moskee in 
Makassar, mausoleum van 
Mohammed Khodabandeh 
(1280-1316) in Soltaniyeh. 

KAZAKSTAN 
6-i-'io. Voorzitterschap 
OSCE*. 
230 t. Beeldmerk organisatie. 

KENIA 
9-i2-'o9. Tien jaar postbe-
drijfPCK*. 
Negenmaal 25, 65, 75, 95 Sh. 
Resp. man met vrouw en 
geld, postpakketten, postbe-
ambten en auto's, kind met 
loep en postzegels, postbus 
met marketingbrochures, 
kraan en pen, vrouw met 
brief, mannen met bankbil
jetten en computer, beambte 
met postbussen, postbe-
ambte met vliegtuigen, post
kantoor in Narok, mensen bij 
watervoorziening. 

KIRGIZIË 
i2-i2-'o9. Gletsjers in 
Kirgizië. 
Velletje met 12.-, 16.-, 21.-, 
28.-, 45.-, 60.- s. Gletsjers 
bij resp.: Ak-Sai, Kotur, 
Semenovsky, Zvezdochka, 
Noord-Inylchek, Zuid-
Inylchek. Ook velletje met 
ongetande zegels. 
ig-i2-'o9. Spoorwegen in 
Kirgizië. 

16.-, 42.-, 50.-, 60.- s. Resp. 
station, brug met locomotief, 
locomotief en tunnel, bergen 
met locomotief op brug. 

6-2-'io. VN*-verklaring 
Rechten van de Mens, 50 
jaar. 
21.- s. Kinderen met ballon
nen en vlieger. 
6-2-'io. Chinees Nieuw
jaar**, jaar van de tijger. 
25.- s. Tijger. 

i3-2-'io. Olympische Winter
spelen Vancouver 2010. 
21.-, 28.-, 45.-, 65.-, Resp. 
langlaufer, biatlonskiër met 
geweer, skiër in afdaling, 
snowboarder. Alle zegels met 
beeldmerk Spelen. 

KOREA NOORD 
i6-2-'io. Geboortedag van 
Kim Jong II (1942), bloemen. 
10, 50, 70,110 w. Resp. Impa-
tiens sultanii cv. Royal Rose, 
Gazania hybrida, Paeonia 
sufFruticosa cv., Bougainvil-
lea glabra cv. Sanderiana. 
Ook velletje met de vier 
zegels met labels waarop 
bloemen. 

25-3-'io. Katten. 
10, 70,133,170 w. Jonge kat 
en kuikens, katten en vlinder, 
kat en muis, kat en jongen. 
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g-4-'io. Postzegeltentoon
stelling 'Antverpia 2010', 
vogels. 
30,125,133 w. Resp. 
Brachyramphus perdix, 
Gallinago solitaria, Porzana 
paykullii. Ook velletje met 
de drie zegels en drie labels 
waarop wespendief (Pernis 
apivorus), orang-oetang 
(Pongo pygmaeus) en olifant 
(Loxodonta africana). Op 
rand zebra, vlinder, kolibrie 
en eenden. 
i5-4-'io. Geboortedag van 
'eeuwige' president Kim II 
Sung (i9i2-igg4), fauna. 
10, 30, 95,152 w. Resp. arend 
(keramiek), witte kraanvogel 
(keramiek), tijger (borduur
werk), opgezette schildpad. 
20-4-'io. Orchideeën. 
30, 80,120,152 w. Resp. 
Sopronitella brevipenduncu-
lata, Epidendrum radiatum. 

Cymbidium Lillian Stewart 
'Red Carpet', Dendrobium 
hybriden. Ook velletje met de 
vier zegels. 

KOREA ZUID 
2-i-'io. 'Bezoek Korea'-jaar. 
Tweemaal 250 w. (samen
hangend). Lachend gezicht, 
figuren in traditionele 
kleding met vlaggen. 
i2-2-'io. Olympische Winter
spelen Vancouver 2010. 
Tweemaal 250 w. (samen
hangend). Kunstschaatsster, 
shorttrackschaatser. 

23-2-'io. Diplomatieke 
betrekkingen met Maleisië 
50 jaar. Gezamenlijke uitgave 
met Maleisië. 
Tweemaal 250 w. (samen
hangend). Siberische tijger 
(Panthera tigris altaica), 
Maleisische tijger (Panthera 
tigris jacksoni). 

LIBERIA 
20og. 200ste geboortedag 
Charles Darwin (1809-1882). 
Velletje met viermaal $ 60.-. 
Nandoe (RJiea pennata), 
hagedis (Proctotretus fitzin-
geri), vleermuis (Vespertillo 
chiloensis), vink (Geospiza 
fortis). Op rand Britse na
tuurkundige Charles Darwin 

20og. John F. Kennedy (1917-
1963) en Jacqueline Kennedy 
(1929-1994). 
Velletje met zesmaal $ 60.-. 
Verschillende afbeeldingen 
van oud-president en echt
genote. 
20og. Internationaal Jaar van 
de Astronomie. 
Velletje met zesmaal $ 40.-; 
blok $ 160.-. Zesmaal 
verschillende afbeeldingen 
van Russisch ruimtevaartuig 
Loenik g en Russische raket-
technoloog Sergei Koroiev 
(igo7-i966); John. F. Ken
nedy en lancering Apollo 11. 
2009. 'The three Stooges'. 
Velletje met viermaal $ 60.-. 
Verschillende scènes uit 
korte films met resp. Larry 
Fine, Moe Howard en Curly 
Howard. 
200g. Kerst. 
$ 25.-, 40.-, 50.-, 100.-. Schil
derijen resp. 'De Geboorte' 
van Correggio (1489-1534), 
driemaal 'Aanbidding door 
de Drie Wijzen' van resp. 
Bartolomé Esteban Murillo 
(1618-1682), Vicente Gil, Pe
ter Paul Rubens (1577-1640). 

MALAWI 
20og. Dieren in het wild. 
Velletje met zesmaal iio K.; 
velletje met viermaal 105 K.; 
blok 325 K. Resp. leeuw 
(Panthera leon), springspits-



muis (Macroscelides probp-
oscideus), zwartrug jaklials 
{Cabis mesomelas), bohor-
rietbok (Redunca redunca), 
knobbelzwijn (Phacochoerus 
africanus); vier verschillende 
afbeeldingen van nijlpaard 
(Hippopotamus amphibius); 
luipaard (Pantera pardus). 
2009. Bedreigde dieren. 
Velletje met viermaal 65 K.; 
blok 325 K. Zwarte neus
hoorn (Diceros bicornis), 
sabelantiloop (Hippotragus 
Niger), zebra (Equus zebra), 
Afrikaanse buffel (Syncerus 
caffer); Roan antiloop (Hip
potragus equinus). 
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MALEISIË. 
i8-i-'io. Maleisische valuta, 
aanvulling melding maart. 
Zesmaal 50 sen. Voor- en 
achterkant van munten van 
resp. 10, 20, 50 sen. 
23-2-'io. Diplomatieke 
betrekkingen met Zuid-Korea 
50 jaar. Gezamenlijke uitgave 
met Zuid-Korea. 
Tweemaal 50 sen (samen
hangend). Siberische tijger 
(Panthera tigris altaica), 
Maleisische tijger (Panthera 
tigris jacksoni). 

MARSHALLEILANDEN 
io-2-'io. Watervogels van de 
Marshalleilanden. 
Velletje met achtmaal $ 0.44. 
Anas acuta, Anas strepera, 
Aythya fuligula, Anas plathyr-
hynchos, Aythya valisineria, 
Anas clypeata, Mareca pene-
lope, Chen caeruscens. 

4-3-'io. Bekende Amerikaan
se indianen. 
Velletje met twaalfmaal 
$ 0.44. Portretten van Lone 
Wolf, Massasiot, Chief 
Menewa, Cochise, Osceola, 
Santana, Captain Jack, Qua-
nah Parker, Wabasha, Red 
Eagle, Manelito, Ouray. 

BI 
MAURITIUS 
jo-ii-'og. Herdenkingen 
in 2009 en vooraanstaande 
personen. 
7,14, 20, 21 Rs. Resp. Chi
nese Kamer van Koophandel 
100 jaar: beeldmerk met 
Chinese draken, looste 
geboortedag historicus Kis-
soonsingh Hazareesingh: 
portret, bezetting door Brit

ten van Rodrigues-eiland 200 
jaar geleden: oude landkaart, 
lOOste geboortedag hoge 
ambtenaar Teeluckpersad 
Callychurn: portret. 

MEXICO 
3-2-'io. Valentijnsdag. 
$ 7.-. Ballonnen. 

ii-2-'io. Chinees Nieuw
jaar**, jaar van de tijger. 

7.-. Tijger. 

2i-2-'io. Mexicaanse Rode 
Kruis 100 jaar. 
$ 10.50. Portret opricht
ster Luz Gonzalez Cosio de 
Lopez. 

MICRONESIË 
2009. Vogels. 
28, 44, 98 c , $ 1.05; velletje 
met viermaal 98 c ; velletje 
met tweemaal $ 1,56. Resp. 
Sula leucogaster, Todirhamp-
hus sanctus, Egretta novae-
hollandiae, Trichoglossus 
haematodus; Sula sula, Bur-
hinus magnirostris, Anous 
stolidus, Phalacrocarax 
penicillatus; Sula nebouxii, 
Pelecanus conspicillatus. 

2009. Schildpadden. 
22, 88, 95 c , $ 2.80; velletje 
met viermaal 98 c ; velletje 
met tweemaal $ 1.56. Resp. 
Chelonia mydas, Eretmo-
chelys imbricata, Natator 
depressus, Caretta caretta; 
Lepidochelys kempi, Dermo-
chelys coriacea, Caretta ca
retta, Lepidochelys olivacea; 
Chelonia mydas, Eretmoche-
lys imbricatata. 
i2-ii-'o9. Chinese luchtvaart 
100 jaar. 
Velletje met viermaal 75 c ; 
blok $ 2,50. Vliegtuigen, resp. 
CJ-5,CJ-6,JJ-5,JJ-6;JL-8 

jo-ii-'og. Kerst. 
22, 44, 98 c , $ 4.80. Resp. 
uitgeknipte kerstman en 
palmbomen met vlaggen, 

versiering en palmboomde
coratie, sok met staatswapen 
en nationale symbolen, 
kerstboom met versieringen 
en nationale symbolen. 
2-i2-'o9. Bezoek paus Bene-
dictus XVI aan Tsjechië. 
Velleq'e met viermaal 98 c. 
Paus met president Vaclav, 
tweemaal paus met kaarsen 
en wierookbrander, paus met 
kardinaal Miroslav. 

MOZAMBIQUE 
i5-2-'io. WWF*, antiloop. 
Viermaal 33 mt. (samen
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van Hippotra
gus equinus met pandabeeld
merk WWF. 
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MYANMAR 
4-i-'io. 62ste onafhankelijk
heidsdag. 
100, 200 k. Verschillende 
afbeeldingen van de eerste 
koningen met gebouwen. 

ï tH' i t f lH 

NICARAGUA 
4-5-'o7. Tweede uitgave 
'Liederen van Leven en Hoop' 
van lyrisch dichter Ruben 
Dario, 100 jaar geleden. 
4.-, 10.-, 13.50,16.- Cd. Resp. 
Doopvont in kathedraal 
van Léon, portret Dario op 
vijfjarige leeftijd, Dario-
monument en -geboorte
huis, Dario als diplomaat in 
Spanje. 
7-5-'o7. OAS*-programma 
landmijnenverwijdering, 15 
jaar. 
19.- Cd. Dorpsplein en em
bleem programma. 

i8-5-'o7.112e geboortedag 
Augusto Sandino (1895-
1934)-
8.50,10.50,12.50 Cd. Ver
schillende afbeeldingen van 
guerrillastrijder. 

NIEUW-ZEELAND 
3-3-'io. Prehistorische 
reptielen. 
50 c , $ I.-, 1.80, 2.30, 2,80. 
Resp. Allosaurus, Anhangue-
ra, Titanosaurus, Moanasau-
rus, Mauisaurus. Ook velletje 
met de vijf zegels. 

PAKISTAN 
u-i-'io. Nationale Financiële 
Commissie Prijs voor haven 
van Gwadar. 

8.- Oud-presidente Benazir 
Bhutto (1953-2007) en 
premier Yousaf Raza Gil-
lan (1952) met leden van 
regering. 

ii-i-'io. Haven. 
8.- R. Haven van Gwadar in 
provincie Beloetsjistan. 
ii-2-'io. Marine schietvereni
ging, 50 jaar. 
10.- R. Nationale vlag en 
beeldmerk organisatie. 

PALAU 
io-i2-'o9. Kerst. 
26,44, 98 c , $ 2.-. Resp. 
versierde tak, kerstrozen, 
huisje van koekjes met vlag, 
versierde kerstkrans. 
20og. Schelpen. 
28,44, 98 c., $ 1.05; vel
letje met zesmaal 75 c. resp. 
Morula musiva, Littoraria 
articulata, Architectonica 
perdix, Scalptia crossei; Pugi-
lina cochlidium, Epitonium 
scalare, Ellobium tornatel-
liforme, Polinices sebae, 
Cyclophorus siamensis, 
Acorosterigma maculosum. 
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2009. Internationaal jaar van 
de astronomie. 
Velletje met viermaal 98 c. 
Maanmodule voor de lan
ding, module tijdens stijging, 
commandomodule, gedenk
plaat en missiebadge. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
9-2-'io. Zeekomkommers. 
I.-, 3.-, 4.65, 6.30 K.; velletje 
met I.-, 3.-, 4.65, 6.30 K.; 
blok 10 K.-. resp. Bohad-
schia similis, Holothuria 
fuscopunctata, Stichopus 
hermanni, Bohadschia argus; 
Actinopyga mauritiana, 
Holothuria atra, Bohadsia 
vitiensis, Holothuria scabra; 
Holothuria edulis. 

POLYNESIË 
i5-2-'io. Chinees Nieuw
jaar**, jaar van de tijger. 
140 F. Tijger en tijgerkop. 

SAO TOME E PRINCIPE 
5-ii-'o7. Geschiedenis van 
de auto. 

Velletje met vijfmaal 
9.000 Db.; blok 40.000 Db. 
Resp. Duitse ingenieur Got-
dieb Daimler (1834-1900) 
en motor, Duitse ingenieur 
Carl Benz (1844-1929) met 
auto, Italiaanse autofabrikant 
Enzo Ferrari (1898-1988) met 
racewagen, Amerikaanse 
autofabrikant Henry Ford 
(1863-1947) met auto, Duitse 
autoconstructeur Ferdinand 
Porsche (1875-1951) met 
auto; Argentijnse autocou
reur Juan Manuel Fangio 
(1911-1995) met racewagen 
en bokaal. 
5-ii-'o7. Historische brand
weerwagens. 
Velletje met vijfmaal 
9.000 Db.; blok 40.000 Db. 
Resp. Ford/Crown (1965), 
Merryweather (1881), Mer-
ryweather 2 (1894), Delahaye 
(1933), Dennis (1933); Ame
rikaanse bluswagen. 

5-ii-'07. Hogesnelheids
treinen. 
Velletje met vijfmaal 
9.000 Db.; blok 40.000 Db. 
Resp. Transrapid 08, TGV, 
Shinkansen, TGV Duplex, 
MaglevMLXoi;SET. 
5-ii-'o7. India, 60 jaar onaf
hankelijk. 
Velletje met 9.000,10.000, 
14.000 Db.; blok40.000 Db. 
Resp. politiek leider Ma
hatma Gandhi (1869-1948), 
politica Indira Gandhi (1917-
1984) met orchidee, politicus 
Jawahalal Nehru (1889-1964) 
met vlinder; Portugese 
ontdekkingsreiziger Vasco 
da Gama (1469-1524) met 
zeilschip. 

de IndOF^ndencIo da «MblA 

sMiflU 
j««vmr,EfKiill,; 

3i-i2-'o7. Geneeskrachtige 
planten. 
Velletje met driemaal 5.000, 
driemaal 10.000, tweemaal 
15.000 Db. Resp. Buchholzia 
coriacea, Piperonia pallucila, 
Achycrantes aspera, Aden-
oplus breviflorus, Helio-
tropium mdicum. Mimosa 
pigra, Cymbopogon citratus, 
Bryophyllum pinatum. 

SIERRA LEONE 
2009. Bruggen in de wereld. 
Velletje met zesmaal 
2.000 Le.; blok 7.000 Le. 
Resp. Tower-brug (Lon-
den-Groot-Brittannië), 
Hangzhou-brug (Zhejiang-
China), Juscelino Kubischek-
brug (Brasilia-Brazilië), 
Sydney havenbrug(Sydney-
Australië), Ponte Vecchio 
(Florence-Italië, Bosporus-
brug (Istanbul-Turkije); 
Golden Gate-brug (San 
Francisco-Verenigde Staten). 



2oog. 'The three Stooges'. 
Velletje met viermaal 
2.700 Le. Scènes uit korte 
films met Larry Fine, Moe 
Howard en Curly Howard. 

SINGAPORE 
9-3-'io. Kinderspeelplaatsen, 
'ist Local', 50, 65, 80 c , 
$ 1.20. Verschillende speel
plaatsen in Singapore met 
kinderen en speeltoestellen. 

• *tl4»p*T« 

SRI LANKA 
3-i2-'09. Internationale Dag 
van Gehandicapten. 
10.- R. Gehandicapte in rol
stoel, begeleider, oog, oor. 

9 «ooa n 40,00 
Wff.SRr LANKA . • ' ' « ' * * ' 

4-i2-'09. iiojaar 'Voet Light 
Society'. 
15.- R. Portret rechtsgeleerde 
Johannes Voet (1647-1713) en 
gerechtsgebouw. 

ST. HELENA 
29-i-'io. Revolutie in Groot-
Brittannië 350 jaar geleden. 
Velletje met tienmaal 50 p. 
Koning Charles I (1600-
1649), koning Charles II 
(1630-1685), prins Rupert 
(1619-1682), Oliver Cromwell 
(1599-1658), Richard Crom
well (1626-1712), koning 
Charles I, soldaat op paard, 
terechtstelling koning Char
les I, parlement, kroning 
koning Charles II. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
27-i-'io. Frankeerzegels. 
€ 0.73, 0.90,1.30. Driemaal 
overdruk SPM over Marianne 
en Europa. 
io-2-'io. Vogel. 
€ 0.47. Mniotilta varia. 

24-2-'io. Frankeerzegels. 
€ 1.35, 2.22. Tweemaal 
overdruk SPM over Marianne 
en Europa. 

SURINAME 
24-2-'io. Paddestoelen. 
SR$ 2.-, 5.-, 8.-. resp. Ama
nita muscaria, Boletus edulis, 
Agarius Zanthoderma. 

SYRIË 
i6-ii-'09. Omwenteling, 39 

jaar geleden. 
£ 10. Regeringsgebouw. 
30-i2-'og. Bomendag. 
£ 15. Bloeiende bomen en 
abrikozen 

TADZJIKISTAN 
i-i2-'o9. Overdruk. 
0.15 S. over 'B'. Tapijtmotief. 
Zegel uit 1999 (Yvert 129B). 
i-i2-'09. Meloenen. 
Tweemaal 1.50, tweemaal 
2.- S. {samenhangend in 
keerdruk). Verschillende me
loensoorten. Ook ongetand. 

TAIWAN 
20-i-'io. Bloemen, III. 
NT$ 7.-, 15.-, 20.-, 34.-. 
resp. Michelia champaca, 
Duranta repens var. Lass, 
Ixora chinensis, Lagerstroe-
mia speciosa. 

io-3-'io. Bruggen. 
5.-, 5.-, 12.-, 12.-. Resp. 
Jinde-brug (Donggang), 
Qigu-brug (Tainan), Ayi-brug 
(Tainan), Wanh ye-brug 
(Tainan). 

THAILAND 
5-2-'io. Roos. 
5.- B. Rode roos (geurend 
zegel). Ook in velletje met 
acht sierlabels met rozen. 

8-2-'io. Chinese goden. 
Driemaal 5.- B. Goden: Fu, 
Lu, Shou. Ook velletje met de 
drie zegels. 
25-2-'io. 25ste Aziatische 
internationale postzegelten
toonstelling. 
Viermaal 5.- B. Viermaal 
ontwerpen met thema 'Fan
tasiewereld'. 

WÊÊÊt. i 
TRISTAN DA CUNHA 
i5-i-'io. Britse historie. 
Achtmaal 35 p. Slag bij Has
tings (1066), Boerenopstand 
(1381), Koning Hendrik 
VIII (1491-1547), Engelse 
reformatie (i6e eeuw), tijd
perk Elizabeth (1558-1603), 
Engelse burgeroorlog (1641-
1651), wetenschappelijke 
vernieuwing, 'Bonnie Prince 
Charlie'(i720-i788). 

TUVALU 
ig-g-'og. Diplomatieke 
betrekkingen met Taiwan, 
30 jaar. 
Blok $ 5.-. Staatswapen 
Tuvalu en eerste minister 
Apisai Ilemia schudt handen 
met Taiwanese president Ma 
Ying-jeou. 
25-ii-'o9. Kerst. 
60, 90 c , $ I.-. Resp. versie
ring met kerstman en rendier 
met vlag, klokken en versie
ringen met vlag, sneeuwpop 
met staatswapen en taart met 
kerstman en bloemen. 
28-ii-'o9. Tiende sterfdag 
John F. Kennedy jr. (1960-1999). 
Velletje met viermaal $ 1.30. 
President John F. Kennedy 
(1917-1963), president met 
echtgenote Jacqueline (1929-
1994), president met John jr., 
president tijdens toespraak. 
28-ii-'09. Vlinders. 
60, 90 c , $ I.-, 2.50; vel
letje met zesmaal $ i.-. resp. 
Hyposcada kezia, Hetero-
nympha mirifica, Libythea 
geoffroy, Protographium 
leosthenes; Horaga selina, 
Ornithopteravictoriae, Po-
lyura eudamippus, Catopsilia 
scylla, Graphium mendana, 
Melanitis amabilis. 

u* M** 

VERENIGDE NATIES 
i5-4-'io. Bedreigde planten
soorten. 
Viermaal Zw.Fr. i.-; viermaal 
US$ 0.44; viermaal € 0.65 
per waarde in vel van zestien. 
Resp. Araucaria araucana. 
Aloe dichotoma, Pinus 
longaeva, Parodia haselbergii; 
Aloe arborescens, Fouqui-
eria columnaris, Dracaena 
draco, Galanthus krasnovii; 
Mammillaria zeilmanniana, 
Hoodia gordonii, Welwitschia 
mirabilis. Euphorbia milii. 

i5-4-'io. Internationaal Jaar 
van de Biodiversiteit. 
Zw.Fr. 1.60,1.90; € 0.05, 
0.20. Kunstvormen in de na
tuur, zeedieren resp. Arach-
nida, Asteroidea; Hydrodicty-
aceae, Ostraciidae. 

VERENIGDE STATEN 
i-3-'io. Bill Mauldin (1921-
2003). 
44 c. Portret cartoonist met 
cartoon met soldaten 'Willy 
en Joe'. 

VIETNAM 
2-2-'io. Vietnamees com
munisme 80 jaar. 
2.000 d. Boek met hamer en 
sikkel, zonnebloemen. 
22-2-'io. 2ooste geboortedag 
Frederic Chopin (1810-1849). 
2.000 d. Portret Poolse com
ponist en handtekening met 
muziekstuk. 

WALLIS EN FUTUNA 
27-i2-'o9. 50 jaar Frans 
overzees gebiedsdeel. 
205 F. Hand met landkaart. 

ZIMBABWE 
ig-i-'io. Zimbabwe, paradijs 
van Afrika. 
'Z', 'A', 'E', 'R'. Kinderteke
ningen resp. landkaart met 
dieren 'Big Five' en waterval, 
zaklantaarn met roeiboot en 
olifant, landkaart en voetbal
len, waterval met ruines en 
masker. Ook velletje met de 
vier zegels. 

ZUID-AFRIKA 
i2-3-'09. Internationaal Jaar 
van de Biodiversiteit. 
Viermaal 'Small Registered 
Letter'. Neushoorn (Dicero 
bicornis) en vogel (Buphagus 
erythrorhynchus), vis (Pterois 
miles) en sprinkhaan (Spho-
domantis viridis), kameleon ( 
Chameleo chameleon) en kik
ker (HyperoUus argus), vogel 
(Coracias caudatus) en boom 
(Adansonia digitata). Ook 
velletje met de vier zegels. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
2-i2-'o9. Antarctisch ver
drag, 50 jaar. 
€ 0.56. Pinguins en kaart van 
Antarctica. 

2-i-'io. Zeeleeuwen op eiland 
Amsterdam. 
Velletje met vijfmaal €0.56. 
Verschillende afbeeldingen 
van zeeleeuwen. 
2-i-'io. Antarctisch onder
zoekprogramma 'CRAC-ICE'. 
€ 0.90. Landmeetkundige 
apparatuur op ijsvlakte. 
2-i-'io. Eiland Lys-Glorieuse. 
€ 0.56. Eiland, vogels en 
bomen. 
2-i-'io. Dr. Jean Rivolier 
(1923-2007). 
€0.56. Portret poolonderzoe-
ker, medicus en publicist met 
deel van schip. 
2-i-'io. 'Maison Patureau'. 
€ 0.56. Huis op eiland Juan 
de Nova. 
2-i-'io. Crozet-orka 
€ 2.80. Orcinus orca. 
2-i-'io. Kerguelen-stern 
€ 4.30. Sterna virgata. 

2-i-'io. Mineraal. 
€ 0.28. Toermalijn. 
2-i-'io. Bevoorradingsschip. 
€1.35. MS'St. Paul'. 
2-i-'io. Transportmiddelen. 
Velletje met zesmaal € 0.90. 
Hondenslee, vijfmaal rups
bandvoertuig: Weasel M29C, 
Sno-cat 743, HB40 Castor-
truck, tractor Challenger 65, 
PB330. 

ÜlKcitiMI 
tVOtimOH OtS MOÏBö Dt ™u(S«MIS 
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**: chinese dierenriem 
(zodiak): i5-2-'io tot2-2-'ii, 
jaar van de tijger. 

*: Gebruikte afkortingen: 
Mercosul Gemeenschappe

lijke Economische 
Markt voor Zuid-
Amerika 

OAS Organization 
of the American 
States 

OSCE Organization 
for Security and 
Cooporation in ^ 
Europe " 

PCK Postal Corpora- ° 
tion of Kenya _. 

Upaep Union Postal de ^ 
las Americas y °-
Espafia y Portugal "* 

VN Verenigde Naties 3 
WWF Word Wildlife ^ 

Fund (World Wide 2 
Fund for Nature) :z 
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SAMENSTELLING JEFFREY GROENEVELD, 
PURMEREND  REACTIES EN TIPS: 
JEFFR£YGROENEVELD@HETNET Ni 

LUXEMBURG THEMATISCH GOEDGEKEURD 

De laatste jaren wordt de 
postzegelmarkt over
spoeld door een stort
vloed aan emissies. Onze 
eigen TNT Post doet 
daar heftig aan mee. Het 
aantal reguliere emis
sies valt nog wel mee, 
maar wat er daarnaast 
nog allemaal via speciale 
abonnementen wordt 
uitgegeven is voor een 
gewone verzamelaar niet 
meer bij te houden. Het 
is een paradox in een tijd 
dat er steeds minder post 
wordt verstuurd en een 
brief met een postzegel, 
laat staan een bijzondere, 
eerder uitzondering dan 
regel is. Gelukkig hoeft 
de thematische verzame
laar niet compleet te blij
ven en kan hij een keuze 
maken uit het grote aan
bod. Wat dat betreft doet 

TNT het nog niet eens 
zo slecht, want er zitten 
tussen de verschillende 
zegels heel aardige die in 
thematische inzendin
gen niet misstaan. Deze 
maand wil ik het echter 
hebben over de zegels 
van Luxemburg. Nog 
steeds is het emissiebe
leid van de Luxemburgse 
post zeer terughoudend. 
Jazeker, ook de Luxem
burgers geven nu meer 
zegels uit dan pal<weg 30 
jaar geleden, maar men 
is niet in de verleiding 
gekomen om de markt te 
overspoelen. 
Mijn ervaring is dat 
ze bovendien gewoon 
op de postkantoren in 
Luxemburg te krijgen 
zijn en niet alleen via 
de filatelistische dienst. 
Dus mocht u deze zomer 

naar het groothertogdom 
gaan en u behoort nog 
tot het uitstervend ras van 
vakantiekaartverstuur
ders, stap dan eens zo'n 
postkantoor binnen en 
schaf wat moois aan. 

Herkenbaar en duidelijk 
De postzegels van 
Luxemburg zijn altijd 
goed verzorgd, herken
baar en zonder moderne 
fratsen. De onderwerpen 
die aan bod komen zijn 
altijd nauw verbonden 
met het land en er is altijd 
een duidelijke aanleiding 
waarom er aandacht aan 
besteed wordt. Grofweg 
kunnen een paar steeds 
terugkerende onderwer
pen herkend worden: de 
groothertogelijke familie, 
Europa en Europese 
instellingen, toerisme, 
de natuur, en jubilea van 
Luxemburgse organi

saties en historische 
gebeurtenissen. 

Groothertogelijke familie 
Er zijn niet veel landen 
waarbij de vorst, zoals in 
Nederland, met pensioen 
gaat. De meeste konin
gen en koninginnen 
regeren tot hun dood. In 
Luxemburg is dat anders, 
maar dat komt mis
schien, omdat de leden 
van de groothertoge
lijke familie ook Nassaus 
zijn. In 1964 deed het 
toenmalige staatshoofd, 
groothertogin Charlotte, 
afstand van de troon. Ze 
werd opgevolgd door 
haar zoon Jean en leefde 
nog 21 jaar in de schaduw 
van de kroon. Char
lotte was de Wilhelmina 
van Luxemburg, stond 
symbool voor het verzet 
tijdens de Tweede We
reldoorlog en werd net zo 

op handen gedragen toen 
ze weer naar Luxemburg 
terugkeerde. Dit jaar is 
het precies 25 jaar gele
den dat ze overleed en dat 
werd met een postzegel 
herdacht. Het huidige 
staatshoofd, groot
hertog Henri, is haar 
kleinzoon. Hij regeert 
inmiddels alweer tien 
jaar en ook dat werd met 
een postzegel herdacht. 
Op de zegel zien we het 
moment dat hij de eed 
van trouw aflegt. Henri 
is al sinds 1980 getrouwd 
met Maria Teresa, die niet 
zomaar door de groot
hertogelijke familie werd 
geaccepteerd, omdat ze 
een gewoon burgermeisje 
was. Nog lange tijd heeft 
haar schoonmoeder haar 
het leven zuur gemaakt. 
De huidige generatie gaat 
meer ontspannen met el
kaar om. Het grootherto
gelijk paar en de kinderen 
werden afgebeeld op een 
postzegelvelletje. Een van 
de zonen is getrouwd. 
Zijn huwelijk laat zien dat 
de tijden veranderd zijn. 
Prins Louis was nog maar 
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twintig toen hij trouwde 
met Tessy Antony die op 
dat moment zwanger 
was van zijn icind. De 
hele familie, inclusief de 
hoogbejaarde groot
hertog Jean was bij het 
huwelijk aanwezig. 

EUROPA 
In Luxemburg zijn niet al
leen veel Europese instel
lingen gevestigd, maar 
de meeste Luxemburgers 
zijn ook Europeanen in 
hart en nieren. Dat komt 
misschien wel doordat 
Luxemburg in de loop 
der eeuwen steeds weer 
overheerst werd door 
haar buren. In de Euro
pese Unie is Luxemburg 
veilig en geen speelbal 
van de grote machten. 
Het Schengenverdrag be
staat dit jaar 25 jaar. Het 
werd indertijd aan boord 
van een plezierjacht in 
het plaatsje Schengen 
ondertekent. Het regelt 
het vrije personen verkeer 
tussen de landen die het 
verdrag hebben onderte
kend. Naast Luxemburg 
zijn dat Belgié, Duitsland, 

Frankrijk en Nederland. 
Dankzij het verdrag zijn 
er geen controles meer 
aan de grenzen tussen 
deze landen en hebben 
de vijf landen gemeen
schappelijk beleid op 
het gebied van visa. De 
waarde die Luxemburg 
hecht aan Europese 
samenwerking komt ook 
tot uiting in de uitgifte 
van een postzegel om 
het vijftigjarig bestaan te 
vieren van het Benelux
parlement. Een fenomeen 
dat bij ons zo goed als 
onbekend is en bestaat 
uit leden die gekozen zijn 
door de parlementen van 
de Beneluxlanden. Op de 
zegel is de Haagse Rid
derzaal goed herkenbaar. 
Het zal niet verbazen dat 
het tweede lustrum van 
de euro met een postzegel 
werd herdacht en een 
zegel in 2008 voor het 
nieuwe in Luxemburg ge
vestigde Hof van Justitie 
van de Europese Unie is 
geen verrassing. Dit Hof 
werd ingesteld nadat het 
Verdrag van Lissabon 
werd ondertekend door 

de regeringsleiders in 
2007. Het is moet erop 
toezien dat de toepas
sing en interpretatie van 
de verschillende Euro
pese verdragen helemaal 
volgens de afgesproken 
regels verloopt. Een ande
re Europese instelling die 
in 2008 een zegel kreeg is 
de Europese Investerings
bank. Dit orgaan finan
ciert projecten waarmee 
de doelstellingen van de 
EU gerealiseerd kunnen 
worden. Aanvragen voor 
financiering worden 
onder meer getoetst aan 
de hand van vijf prioritei
ten, namelijk regionale 
ontwikkeling, en sociaal
economische samenhang 
binnen de Europese Unie, 
uitvoering van het «In
novatie 2000» initiatief 
(dat erop gericht is om 
van de EU een concur
rerende en dynamische 
kenniseconomie te 
maken), bescherming van 
het milieu, en verbetering 
van de levenslcwaliteit, 
voorbereiding van de 
toetreding tot de EU van 
kandidaat EUlidstaten 

en het bijdragen aan de 
ontwikkeling van maat
schappelijke en demo
cratische instellingen in 
ontwikkelingslanden. 

Natuur 
Veel Luxemburgse zegels 
hebben de natuur en 
natuurbehoud als thema. 
Ook in Luxemburg 
wordt de biodiversiteit 
bedreigd. De Luxem
burgse regering heeft 
zich dan ook aangesloten 
bij het Europese project 
Countdown 2010 dat zich 
ten doel heeft gesteld om 
de biodiversiteit op peil te 
houden en zo mogelijk te 
vergroten. In Luxemburg 
probeert men om het 
zeldzame valkruid weer te 
verspreiden en de parel
mossel terug te brengen 
in de rivier de Our. De oe
vers van de rivier de Eisch 
zijn voor een deel nog 
ongerept. De Eisch Vallei 
is een plaatje voor de 
toerist die rust zoekt. Het 
is een groot contrast met 
de vervuilende mijnbouw 
die hier lange tijd plaats
vond, maar tegenwoordig 

heerst hier weer rust en 
natuurlijke schoonheid. 
Maar hoewel het nu een 
van de grootste natuurbe
schermingsgebieden van 
Luxemburg is, zijn overal 
nog wel de sporen terug 
te vinden van de oude 
mijnbouw. Verder zijn er 
kastelen die de vallei haar 
bijnaam Vallei van de 
zeven kastelen gaven. 

Zegel op zegel 
In dit korte bestek is 
het onmogelijk om alle 
interessante zegels van 
Luxemburg te bespre
ken. Ik wil echter niet 
eindigen zonder het vel
letje genoemd te hebben 
dat vanwege het 75jarig 
bestaan van de nationale 
bond voor filatehsten 
werd uitgegeven. Er 
zijn twee oude zegels 
afgebeeld in blinddruk, 
waardoor de zegels er 
bovenop lijken te liggen. 
Een bijzonder fraaie uit
gifte, de filatelie waardig 
en kenmerkend voor de 
zegels van Luxemburg die 
uw aandacht zeker waard 
zijn. 
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COUNTDOWN 

Moute perllöre i 

Federation des Socielés Philateliques du GrandDuohé de Luxembourg 
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SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELS ADVERTENTIES; VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN; ICAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 

wvyvy.motiefonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. Pzh. 
Jansen. Telefoon 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraati3, 6135 CS, Sit-
tard. Telefoon 046-4512751. 
E-mail robert-wiktor(g)home.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Telefoon 0229-261611. 
vyww.stamps-dns.com 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle 
Europese landen 35%, FDC's, 
boekjes etc. J. Römkens. 
Telefoon 045-5462894. 

Br. Commonwealth (1937-2009) 
free pricelist for more than 20000 
postfris offers. L.B.Pedersen, Kir-
kevaenget 317, 8310 Tranbjerg, 
Denmark. vyyyw.I.BP-stamps.dk 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, 
DDR, Brazil, Zwi., Oostenrijk 
20 - 25%. R. Dorman, Fontein
kruid 37, 7772 ML Hardenberg. 
Telefoon 0523-272182. 

Kilomixture 60% large stamps, 
150 grams Finland or Norway 
20,- euro, 120 grams Denmark or 
Sweden 15,- euro in letter or to 
ING. nr. 1624853. Wandistser-
vice, Lennart von Wowern, Tule-
gatan 23, SE-602 17 Norrköping, 
Sweden. 

Roemenië en Moldavië nieuw 
en gestempeld. A. Matei. 
Telefoon 06-16760004. Email 
adrian(^i2move.nl 

Uitverkoop 800 st. Wereld met 
Ned. 5,- euro, 1000 st. versch. 
Nederland 10,- euro. D. Beek
man, Slijpkruikweg 5, 6712 DH 
Ede. 

S Heeft heden de laatste zegels van 
S Duitsland binnen, dus wat kan 
2 ik voor u betekenen? Leuke prijs, 
^ ruilen doe ik ook, vele landen. 

~7T7 P.v.d.Schans. 
3 | g Telefoon0180-318285. 

Frankrijk catöo documents Phila-
teliques in ringbanden 1974 t/m 
2004 prachtige certificaten. H. 

Kemp. Telefoon 023-5285576. 

Republiek Indonesië voor al uw 
manco's, postfris en nieuwtjes. 
Beperkte voorraad gestempeld/ 
FDC's/vellen en A-nrs. Info 
en prijslijsten: mennnsnoekfg) 
hetnetnl Telefoon 06-14511744 
of 0228-318267. Per post: M. 
Snoek, Verlaat 27,1601JW 
Enkhuizen. 

Ned. kindbedankkaart, frankeer-
geldig (ook gevr.), i FDC, Pb, 
Pf, gest. maxikrt. J. Laman Trip. 
Telefoon 0499-474163. 

GEVRAAGD 

Grote collecties en partijen van 
de gehele wereld. Contante beta
ling. D. van der Toorn. Telefoon 
070-3388427 of 06-51118436. 
Bezoek aan huis. Geen object te 
groot. 

Goede collecties en verzamelin
gen tegen contante hoge prijzen. 
M.E.v.Bakel. 
Telefoon 06-24480382. 

Dringend te koop gevraagd post
zegelverzamelingen en munten. 
Bezoek aan huis mogelijk. Bre-
denhof Telefoon 010-4826725. 

Gezocht: Baltisestaten gestem
peld. H.C. Boom, ApoUolaan 46, 
2324 BS Leiden. 
Telefoon 071-5765683. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de ver
eniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 070-3860232, 
zievyvyw.sgbritannia.nl Blad, 
meetings, 4 grote veilingen, 
boekjes en veel verzamelplezier. 
Join the club, see you! 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vati-
caan. Bekijk de veiling en wordt 
hd via 06-51140411, 070-3460328 
ofwww.filitalia.nl 

De Filatelistenvereniging Zui
delijk Afrika bestaat reeds ruim 
20 jaar. Maak eens kennis met 
ons, 5 bijeenkomsten in Tiel, 5 
veilingen, eigen blad, rondzend-
en nieuwtjesdienst. Contributie 
20,- euro. Inl. A.A. de Hilster. 

Telefoon 0344-661897. E-mail 
tonflor((i)planet.nl 

Contactgroep Frankrijk Verza
melaars (CFV), brieven en post
zegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilin
gen, rondz., 4 bijeenkomsten p.j. 
in De Bilt. Contr. 19 euro. Info: 
Pietjan Zwaag. Telefoon 020-
6277894. 
E-mail: p.zwaagtffihccnet.nl 

Zaterdag i mei Nunspeet Grote 
Verzamelaarsbeurs sporthal "de 
Brake", Oosteinderweg 19 van 
10.00 tot 16.00 uur. 
Inl. telefoon 0341-256163. 

Contact schept Kracht (CsK), 
vereniging voor verzamelaars en 
inzenders, verzorgt sinds 1926 
rondzendingen per land of regio. 
Lage contributie en provisie. 
Info: Zeeuws-Vlaanderen 7, 8302 
PD Emmeloord; vyyyw.csk.nu 

Verenigde Naties en/of Ver
enigd Europa. Al vanaf 1960 dé 
gespecialiseerde vereniging in 
ons land. Een must voor elke 
Verenigde Naties en Verenigd Eu
ropa specialist. 4 Bijeenkomsten 
met veiling per jaar en 4X ons 
eigen gerenommeerde tijdschrift 
"Grenzeloos" per jaar. Interna
tionale contacten. Contributie 25 
euro per jaar. Voor inlichtingen 
telefoon 033-4943567 of e-mail 
pnrfier(g)hotmail.com 

Zaterdag 24 april organiseert 
de VPVA haar 48e Postzegeldag 
op Scholengemeenschap de 
Meergronden, Marktgracht 65 te 
Almere-Haven 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 06-24301591. 

Postzegel-, Ansichtkaarten- en 
Muntenbeurs zaterdag 29 mei 
NVPV afd. Bodegraven 9.30 -
16.30 uur in Rijngaarde i, Dro-
nenwijk. Bodegraven. Semihan-
delaren aanwezig en ruiltafels. 
Semihandelaren in postzegels, 
munten en ansichtkaarten kun
nen nog huren, 5 euro per tafel 
van 1.20 bij 0.80. D. Verwoerd. 
Telefoon 06-53260579. 

Voor kunst en religie kiest u 
natuurlijk voor Gabriel! Voor 23,-
euro jaarlijks 4 bijeenkomsten 
in Nijkerk en 6x een informatief 
verenigingsblad. Info mevr. A. 
Meeuwenoord, telefoon 030-
6918335 of via vyww.gabrielfila.nl 

P.V. "Telstar" Putten, Gld. grote 
jaarlijkse Postzegelbeurs, annex 
ruilbeurs, zaterdag 3 juli van 
10.00 -16.00 uur in 't Voorhuys, 
Voorthuizerstraat 14, Putten. 
Tafels te huur. H.D. Buitenwerf 
Telefoon 033-2452484. 

Postzegels 

VerzamelaarsMarkt.nl 

Bezoek onze 

L/C rvfmTfnpy^^^ îî ^B 

showroom voor: 
|V Inkoop 
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www.Ver/amclaarsMarkt.nl 

http://wvyvy.motiefonline.nl
http://vyww.stamps-dns.com
http://zievyvyw.sgbritannia.nl
http://ofwww.filitalia.nl
http://vyww.gabrielfila.nl
http://VerzamelaarsMarkt.nl
http://www.Ver/amclaarsMarkt.nl


BREDENHOFPOSTZEGELIMPORT 
Bovenstraat 286a, 3077 BL RotterdamIJsselmonde • Telefoon 0104826725 • Fax 0104797065 

^ ^ email info@bredenhof.nl • Internet: w/ww.bredenhof.nl fiYa''"K 
I E 3 f De winkel is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 t/m 17.00 uur. It's ° ' 
[ ^ ^ Maandag is de winkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 

^ j z e j 2 d k o s t g f ^ S , 0 0 . Rembours €6 .50 . Boven €100 ,  geen verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

U h ^ t fVlAAlNU V t K W A V . r 1 1 , LA^^ OMSCHRIJVING lOOgr 250gr SOOgr 
G O E D E I E R L A N D M I S S I E ^n^'' AUSTRALIE GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 9,50 22,50 42,50 

1 l / ß Kjl I 1 ^ 00 BELGIË GROOT ASSORTIMENT 15,00 35,00 
* * * r c D r M I I A 7 50 IP«*«" " ' ^ ^ ^ ^ GOEDE MODERNE MIX 2150 50,00   

5 K G . N U 6 7 , ^^ DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 9,00 2150 39,50 
^ 3 DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

^..«i#*l lP^lfcfcfe/ HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00 
A A N B I E D I N G E N ' ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 11,00 25,00 49,00 
r « i ^ ! e i r  V N T I I T *  l A k V X ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22,50 55,00 
AAISSic D U I T S L A N D FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 50,00 

1 K G N U 1 9 ' ° FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 14,50 35,00 
imn c l / r » ' L l M « f t 00 FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00 68,00 

5 K G . N U 9 0 , FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE M I X 17,50 40,00 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 14,00 32,50 

/ ' s IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 
„ „ A , n rUL tL /i__S4_ JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 14,50 33,50 
ItflMgHyfllliaia ycxaiaffimaoffllgfflia Gam G&naflraijBmffl KANAALEIL& MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 29,50 

w — P M i B w i » ■ ■■■■■ — n n w i U p y ^ i M LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
PRUZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x lOx LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 
PRUZEN PER STUK NORMAAL IX ^ x 5x 1üx_ ^^^^^ LEUKE MODERNE MIX 8,50 19,50 
L4/8 16 BLZ WIT 6,40 5,50 5,25 5,00 4,75 NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 

L4/16 32 BLZ WIT 9,90 8,00 7 50 7,00 6,75 NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 
14/94 48 Rl 7 (WIT i q9n 17 ?■; 1140 10 70 10 90 OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 22,50 
L4/24 48 BLZ WIT 15,20 12,25 11,40 10,70 10.20 SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50 
L4/32 64 BLZ WIT 19,60 14,50 13,50 13,20 12,75 THAILAND MODERNE MIX 12,50 30,00 
WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER USA LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 7,20 6,50 6 25 6,00 5,50 «ERELD VEEL LANDEN LEUK 11,00 25,00 49,00 
K4/i f i ■̂ 9Ri7 7WAPT 11 "in 10 nn o^n o nn R^t^ WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 12,50 29,50 55,00 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 11,50 10,00 9 50 9,00 8,50 ^ 3 ^ ^ ^ MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,50 79,00 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 18,00 14,50 14,00 13,50 12,90 ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10,00 23,50 45,00 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 21,60 18,00 17,00 16,60 16,00 ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 15,00 35,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19,00 42,00 

Postzegel en Munthandel 

van Triest BV 

Verzamel het land van de Bijbel 

Molenstraat 83 
67 )2 CT Ede 

Tel. : (0318)618074 
Fax:(0318)651344 
e.mail: postz.triest@hetnet.r 

Israël heeft u 
steun nodig! 

Neem nu een abon

nement en ontvang de 
nieuwe uitgiften tegen 
de nieuwtjesprijs* 

Tevens ontvangt u gratis Ned. 
Vertalingen in kleur over de 
nieuwste postzegels van Israël. 

Bij aankoop van € 45,00, ter 
kennismaking een catalogus 
van Israël gratis. 

Voor het opbergen van deze ver

talingen hebben wij een prachtig 
album + cassette + bladen voor 

Slechts: € 14,80 

Prijslijst Israël postfris met tab. 
Complete jaargongen incl blok's zonder A nrs 

1954-

1955-

1956-

1957-

1958-

1959-

1960-

1961 -
1962-

1963-

1964-

1965-

1966-

1967-

1968-

1969-

1970-

1971 -
1972-

1973-

1974-

1975-

1976-

1977-

1978-

1979-

1980 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

12,50 
4,50 
6,60 
1,70 
3,45 
5,70 

€ 43,00 
€ 20,50 
€ 21,60 
€ 27,75 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

19,35 
10,00 
18,20 
5,65 
6,70 
8,75 
12,50 
18,85 
13,65 
12,50 
3,45 
5,00 
6,80 
8,40 
11,25 
6,80 
13,60 

1981 -
1982-

1983-

1984-

1985-

1986-

1987-

1988-

1989-

1990-

1991 -
1992-

1993-

1994-

1995-

1996-

1997-

1998-

1999-

2000-

2001 -
2002-

2003-

2004-

2005-

2006-

2007-

2008-

€ 14,75 
€ 17,75 
€ 28,40 
€ 25,00 
€ 34,25 
€ 37,50 
€ 37,50 
€ 38,65 
€ 56,85 
€ 50,00 
€ 38,65 
€ 40,95 
€ 38,65 
€ 39,00 
€41,50 
€ 52,30 
€ 47,75 
€ 45,25 
€ 44,35 
€ 52,95 
€ 54,50 
€ 51,90 
€ 49,80 
€ 52,00 
€ 49,50 
€ 52,50 
€ 52,00 
€ 49,50 

*voordeliger dan op de lijst 
wordt vermeld. 

Oudere uitgif ten 1948 t m 1953 utt voorraad leverbaar 
Vraag prijsopgave 
Elke zegel en elke serie is ook los verkrijgbaar. 

mailto:info@bredenhof.nl


^ i e t d i i k Meer dan 90 ja: 
in dienst van di 

Filatelie. 
19192010 

Veiling 394 op 26, 27 en 28 april 201( 
Kijkdagen: 
Op kantoor tussen 10.00 en 17.00 uur: 

Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

12 april 2010 
13 april 2010 
14 april 2010 
15 april 2010 
16 april 2010 

april 2010 
april 2010 
april 2010 
april 2010 
april 2010 

^/'. ̂ SL..C. (^ @ 
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Op kantoor tussen 10.00 en 16.00 uur: 
Zaterdag april 2010 
Zondag april 2010 

Op kantoor tussen 9.30 en ca. 12.00 uur: 
Maandag april 2010 
Dinsdag 27 april 2010 
Woensdag 28 april 2010 

De luxe uitgevoerde veilingcatalogus 
verschijnt begin april 2010. 

Vrijdag 30 april 2010 
is ons kantoor gesloten. 

POJRT P A Y É 

O J Z ^ / ^ ' A NAPLES 

^ 

kMAAM 

i«n I M 

Q* 

^^^^«puwvej^^ 
U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen. 

U bent van harte welkom! 
Rietdijk B.V. 

Kantoor: Noordeinde 41 
2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.:+031(0)70364 79 57 
Fax:+031(0]70363 28 93 
info@rietdijkveilingen.nl 
www.rietdijkveilingen.nl 
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