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Tijdens onze veiling van 25 t/m 27 maart jl. is gebleken dat de 
filatelie weer volop in bloei is! De afgelopen decennia was er nooit 

zoveel belangstelling voor de filatelie als nu, dat blijkt uit de 
opbrengsten, gerealiseerd door een veelvoud aan 

belangstellende kopers uit de gehele wereld 
Hieronder vindt U enkele opmerkelijke opbrengsten, 

voor alle andere kunt U onze website WWW.NPV.NL raadplegen 

Nr 24 postfris N.l. 93f gebruikt 
cat. 3.750,- cat. 2.500,-
opbrengst 4.650,- opbrengst 3.400,-

puntst. 225 
op postbewijs 3 
opbrengst 1.040,-

Cur. 19/23 postfris 
cat. 760,-
opbrengst 855,-

Nr 9 postfris 
cat. 6.000,-
opbrengst 6.600,-

NEPERLANDSCHE POSTERUEN. 

24 ZEGELS VAN \2i 2 CENT. 

PRIJS f3,01. 

Pzb. PZ10 cat. 1.850,- opbrengst 2.440,-

Opbrengsten van enkele collecties en partijen 

Port 11 postfris 
cat. 1.750,-
opbrengst 2.075,-

Tel. 4 postfris 
cat. 1.050,-
opbrengst 1.100,-

127Bv postfris 
cat. 1.275,-
opbrengst 1.830 

kavel 501 
kavel 656 
kavel 1150 
kavel 1316 
kavel 1373 
kavel 1594 
kavel 3301 

nu i 

Wereld in 2 dozen inzet 10.000,-
Wereld in 10 dozen inzet 5.000,-
China 1878-1984 vnl gebruikte collectie inzet 5.000,-
Engelse Koloniën collectie toM975 ^ ^ É ^ t 17.50ffi-
H o n g J ^ g collectie vanaf t Ä *W2et 35.00Ö,-

.S.ÄteJJectie 1847-1985 ^ ' ^ ^ * i n ^ 5 . 0 0 0 , -
ederland'feq^Overzee coll. 18^12005 inzet 25.000,-

opbrengst 27.000,-
opbrengst 22.000,-
opbrengst 9.802,-
opbrengst 30.5C^-
opbrö(igst 58.5C)p,|^ 

^p^prt^st11.500;*'^ 
opbrengst ^1.50i 

Wilt U ook profiteren van deze sterke markt en onze kapital- ^ 
krachtige kopers uit de gehele wereld? Neem dan nu contact met ons 
gg op om uw collectie bij ons, in het najaar, te laten veilen 

^ IB^oraf krijgt U een eedegen taxatie van de te verwachten opbrengst 

DE N E D E R I J W D S C H E PoSTZEGELVEÏLtKtGB.Y . 
LEEUWENVELDSEWEG 14 1382 L X W E E S P 0294-433020 % 

http://WWW.NPV.NL


DUTCH STAMP 2 0 0 0 

Komt u ons ook 
bezoeken op de 

, Hertogpost 2010? 
28 t / m 30 mei, Brabanthallen in Den Bosch. 

Stand 45/46 
Wij' nemen meer dan 1000 partijen en collecties 
voor u mee en tevens diverse gebruikte albums, 

I I 

Stand 39 
Hier vindt u van meer dan 120 verschillende landen 
complete jaargangen en losse nummers uit de periode 
1840-1950 incl. materiaal van onze recente veilingen. 

Voor alle andere momenten kunt u vanuit uw luie stoel steeds meer van ons 
totaalaanbod vinden op onze vernieuwde website. 

www.dutchstamp.nl 
Losse topnummers van de gehele wereld, complete Jaargangen, albums etc. 

Wekelijks zult u nieuwe items aantreffen. .jviLfiA, 

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

1 Volgende veiling: 18 september 2010 N.O.R. Speciaal 

http://www.dutchstamp.nl
mailto:postzegels@dutchstamp.nl
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Veiling 618 
7 en 8 juni 2010 

Onder de hamer komen veel mooie, intact gelaten collecties, bijzondere nummers en 
series van Nederland & Overzeese Rijksdelen, diverse buitenland en de gebruikelijke 
uitgebreide afdeling postgeschiedenis. 

Kijkdagen 
Kijkdagen in Enschede vri jdag 21 en zaterdag 22 mei 
Kijkdagen voor Hoofdkavels HertogPost 2010 Stand 44 
Kijkdagen in Capelle vanaf maandag 31 mei doorlopend 

Veilingdagen 7 en 8 juni in Capelle aan den iJssel 
Maandag 7 en dinsdag 8 juni om 13.00 en 19.00 uur 

Van Dieten Postzegeiveilingen heet u van harte welkom in onze stand nr. 44 
op de tentoonstel l ing HertogPost 2010 op 28, 29 en 30 mei 2010 te Den Bosch. 

8RABANTHALLEN s-HERTOGENBOSCH 
28 - 29 - 30 mei 2010 

U kunt kijken naar de hoofdkavels uit onze veiling 618, die op 7 en 8 juni 2010 zal 
plaatsvinden, op ons kantoor in Capelle aan den IJssel 
Uiteraard kunt u ti jdens deze dagen ook goed materiaal inzenden voor onze 
aankomende veilingen op 20 en 21 september, alsmede 22 november 2010 
Heeft u een vraag over bepaalde postzegels en/of poststukken, of wil t u uw 
verzameling vrijbli jvend laten taxeren? Ook dan bent u van harte ui tgenodigd 
U kunt kennismaken met het uitgebreide Van Dieten Team en de zes aanwezige 
Experts aanspreken, alle gespecialiseerd in hun eigen specifieke gebied 

Graag tot ziens in Stand Nr. 44 
tijdens HERTOGPOST 2010, 

of op onze kijk- en veilingdagen 



ETEN 
REILINGEN 

' '«V 

a LUI (f f/I SI/us ( L 

Een greep uit het prachtige aanbod van veiling 618 

FABRIQUE ELECTION S. A.  Les Fils de L Braunschweig  LA GHAUXOEFONOS (Suisse) ^ 

Par Avion 
BarranquillaNeiva , 

< i j M i i i n i ■■ III "^ 

Mcnsiewr mr. M^*thlla^f^ 

Apartaao c 

B > g o t a 

dolojntile. 
12 

Alle details over de kijk en veilingdagen vindt u op 

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

125 JAAJL K^ai e/l Pcrkéh'/i... u cli^ei /wi (np Va/i J^ülmf 

ifsda 
I 

Van Dieten Postzegelveilingen B.V. 

Kantoor Enschede: 
Hengelosestraat 7678 • 7514 AJ Enschede 

Postadres Postbus 603 • 7500 AP Enschede 
T 0534335500 • F 0534341094 • 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 0102845560 • F 0102845565 • E info@vandieten.nl 

http://www.vandieten.nl
mailto:info@vandieten.nl
mailto:info@vandieten.nl


NIEUWE MICHEL CATALOGI 
iuropa 1-2010 in kleur, o.a. Zwitserland, 
>ostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Slowakije 54,— 

'M idden-Amer ika 2010, Overzee band 1/2 6 2 , -
l ä ^ . l - B "Valuable Stamps of the World" de 10.000 

duurste postzegels ter wereld, Engelstalig 

11 juni zullen verschijnen : 
Europa 2-2010 in kleur, o.a. Frankrijk, Portugal, Spanje 
Europa 3-2010 in kleur, o.a. Italië, Bosnië, Joegoslavië, 
Servië, Vaticaan, Malta 

llwlj zijn op HERTOGPOST, stand nr.56 

49,80 

5 4 , -

54,-

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

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

INTERPHILA ILid NVPH) 
Volendamlaan 849 - 2547 CC Den Haag - Tel 070-3647174 - Giro 4417973 

inlerphila@casenna.nl - www,interphila.nl 

PLAATFOUTEN-Ned. (MAST) 

325,-
50,-

100,-
100,-
40,-

int 2PM-XX 
51PM6-XX 
58P/VI-xxl4-bll 
59PM-xxl4-bll 
59PMl-xxl4-bil 
59PM1-X 
59PMl-t2-xx(4-bll 200,-
78PM-0 50,-

88PM-xlop P33I 85,-
89PMl-xx(op P351420,-
89PM2-xx{op P35I420-
90PM-xxl4-bll 85,-
106PMl-xxl4-bll 100,-
159PM1-X 100,-

188APM-olopR50l 65,-
190APM-xxlop R27I250,-
194APM-olopR291130,-

212PM5-XX 125,-
245PM-X 44,-
474PM-XX 54,-
658PM2-xxlpaorl 26,-
659PM-xxlpaar) 48,-
659PMl-xxlpaarl 45,-
692PM-xxlpaarl 40,-
695PM2-xxlpaarl 23,-
724PM-xxlpaar| 34,-
724PMl-xxlpaarl 34,-
726PM2-xxlpQar| 37,-
NEDERLAND-Postfris 
Nrs, 538 t/m 799 
a 30-35% Cotologus 
Zie WEBSITE 
RUSLAND |MI-nr.| 
Blok33-xx 90,-

BELGIE (OBP-nrs.) 

37-0 Iroil 350, 
53/67-x 275,. 
92/99-x 165, 
135/49-x 200,-
150/63-x 520.-
221/33-x 25, 
258/66-x 25, 
266A/K-X 240, 
3C8/14-XX 85, 
317/24-xx 150, 
326/32-x 27, 
342/50-x 220, 
351/52-xx 170, 
363/74-x 395, 
377/83-x 80, 
429/35-xx 75, 
519/26-xx 26, 

532/37-xx 19,-
814/22-xx 28,-
827/31-xx 35,-
868/75-xx 26,-
880/91-xx 145,-
898/99-xx 130,-
912/17-xx 26,-
927/29-xx 26,-
946/51-xx 80,-
1066/75-xx 145,-
LP10A/11A-XX190,-
Blokl-x 100,-
Blok2-xx 400,-

Biok3-xx 300,-
Biok3-x 
Blok4-xx 

100,-
210,-

BlokS-xx 120,-
Blok6-xx 65,-
Blok26-xx 95,-
Blok27/28-xxl75,-
Blok27/28-x 140,-
Blok30-xx 200.-
Blok30-o 80,-
Blok31-xx 80, 

CHINA |MI-nrs.l 
Blokl3-xx 165,-
Blokl6-xx 300,-
Blokl8-xx 27,-
Blok20-xx 120,-
Blok22-xx 120,-
1228/31-xx 24,-
1255/59-xx 6,-
1582/89-xx 16,-

Aanwezig met een stand op 8 mei op de Fiianumis te Houten en op 28-30 mei op de Hertogpost in 's-Hertogenbosch 

NEDERLAND postfris: 
NVPH 1735c (Geboortezegel in offsetdruk) € 5,00 
Idem in mailer HBI735c € 195,00 
NVPH 1756c (Huwelijkszegel in offsetdrult) € 17,00 
Idem in mailer HB1756c € 800,00 

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

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

Antarctica & Falkland (buitenland uitsluitend postfris). 

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

Postzegelhandel 
Boomstamps 

U komt toch ook naar Filanumis in Houten en Hertogpost in 
Den Bosch? Wij bieden u mooi kilowaar van diverse landen, de 
nieuwste catalogi en natuurlijk onze bekende Leuchtturm 
stockboeken voor aantrekkelijke prijzen. 

Postzegels van binnen als buiten Europa, postfris afgestempeld 
en veel thematische zegels hebben wij op voorraad. 
Kijk ook eens op onze website en webshop: www.eeertzenphilatelie.nl 

Elektronisch betalen is bij ons mogelijk. 

Geertzen Philatelie 
Prins Bernhardstraat 11 
3466 LR WAARDER (nl) 
Tel: 0031348 501582 
Fax: 00 31 348 434602 
Lid van IFSDA en NVPH. 

Mobiel: 00 31 653447302 
e-mail: eeertzen.phila(aiwxs.nl 

uw postzegelhandel op internet 
postzegels 
• albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
verpakkingsmateriaal 

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

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

Gratis prijslijst op aanvraag 
BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 

WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, 
6950 AA Dieren ^ ^ 
Tel: 0313-419041 
Fax:031.3-413295 
e-mail pzhronh@bart.iil 

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

ansichtkaarten - alle andere verzamelingen 

WW\Ä?o (2 ]©^®®[?@f tCP(o ) (o )ÖoÖD0 

Veilinghuis "De Voorstraat 
Voorstraat 23 - 8011 MK Zwol le 

Tel. 038 - 4211045 daags 08.30 tot 16.00 uur i 

/ / 

• Compleet overzicht Dave 
en Importa albums 

• Hawid klemstroken met 
i 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 

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

• Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 

Elke maand leuke aanbiedingen 
waaronder Davo luxe land-albums 

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

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

€ 1,10 per 
€ 0,30 per 
€ 0,08 per 
€ 0,06 per 
€ 0,60 per 
€ 0,35 per 
e 0,35 per 
€ 0,20 per 
€ 0,50 per 
€ 0,40 per 
€ 4,50 per 
€ 0,40 per 
€ 0.80 per 

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

100 ZWKR. 
1 SFR. 
1 EURO. 

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

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

mailto:inlerphila@casenna.nl
http://www.eeertzenphilatelie.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.iil
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge
geven door de Stichting Nederlondsch 
Maandblad uoor Philatelie, 'sGravenhage. Inhoud 
De ofFiciëlé mededelingen van de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M 
Koninklijke Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen KNBF en de Uit de wereld van de filatelie 
pagina's van De Posthoorn vallen buiten 330/331 
verantwoordelijkheid van de redacde. Verzamelgebied Nederland 

332 
Hoofdredacteur: Verzamelgebied België 
Frits Njio AIJP 333 
Postbus 84, 3645 ZK Vinkeveen bePosthoörn 
Telefoon: 0651536872 „ .M, .M,gM, , 

0297213090 Maximafilie 
Email; redattie@)dgiiatc!ic.n! , , 8 
Website: u.ii.u:.defilattiie.nl Nküwöphetpöstkan'töör' 
Advertentieyerkoop: BÖnds'päginä's' ^ ' ' 
Bureau de Troye ^ ° 2AOl2di 
Prieelvogelwegs, i349CGAlmere Rnëkennïa'nk flV 
Jeanine de Troye BoeKenplanK U) 
Telefoon; 03653 84 528 342 
Telefax: 0365384880 Luchtpost 
info(3)bureüudetroije.n! ■r.""V ■•""■',"";; 344 

■^ ' Sophie Scholl 
Abonnementen en bezorgklachten: ;■;•; ;•" 340/347 
Abonnementenland Ansichtkaarten (2) 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest 35^'353 
Telefoon: ogooABOLAND Portzegels 

(ogoo2265263) 354/355 
Telefax: 025131 04 05 Postwaardestukken 
Mutaties: tuujuj.abolünd.nl/blad/fiiateiie 35^/357 

Postzegel boekjes 
Adreswijzigingen: 35^/359 
Adreswijzigingen geeft u op aan de Hertogpost 2010 
secretaris van de vereniging waarvan u 360/361/362/363 
lid bent. Individuele abonnees zenden Boekenplank (2) 
hun adreswijziging aan deadministra 364 
tie (zie 'Abonnementen'). Themaheek Vuurtorens 

366/367 
'Hoe word ik abonnee?' Filatelisüsche Evenementen & Stempels 
Er zijn twee abonnementsmethoden: 368/369 
1. een collectief abonnement: Wij lazen voor u 
Ukuntlid worden van een vereniging 370/371/372 
die bij 'Filatelie' is aangesloten; het Nièüwë uitgiften 
abonnementsgeld maakt dan deel uit 374/375/376/377/378/379/380/381/382 
van uw verenigingscontributie. Thematisch panorama 
2. een individueel abonnement: 284/:Ï8S 
hiervoor kunt u zichm.u.v. België kiëineannonces 
aanmelden bij Abonnementenland og 
in Uitgeest (zie'Abonnementen') ^ 
voor € 28,75 (Nederland), € 47,05 
(buitenland, standaard) of €71,25 
(buitenland, priority). Een individueel 
abonnement gaat per de eerste van 
eenwillekeurige maand in; het loopt 
minimaal één jaar (11 nummers). 
Abonnementsbeëindiging: zie 'Opzeg
ging abonnement'. 
Belgische abonnees 
Woont u in België? Dan kost een 
abonnement € 29,80. Stort dit bedrag 
op rekening 000035088233 t.n.v. 
Penningmeester Filatelie, Brussel; 
vermeld duidelijk het adres, waarnaar 
het blad moet worden verzonden! 

Filatelie 
Sophie Scholl 
346 

De vrouw die 
'nee' zei. Over 

de Duitse 
naoorlogse 

cultus rond de 
verzetstrijdster 
Sophie Scholl. 

^i-'^^ 'i^ul^' 

Ansichtkaarten 2 

Bij de voorpagina 

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

Losse nummers: 
Nummers van de lopcndejaarflanfl 
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. S.W.D. Veenstra, Roelofsstraat 31 
2596 VK 'sGravenhage 
penningmeester; 
H.P.G. van der Lienden 

Copyright: 
© 2010 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer: 
32.000 exemplaren 
ISSNnummer: 01663437 

Dat gaat naar Den Bosch toe, zoete 
lieve Gerritje, luidt het aloude lied over 
's Hertogenbosch. Toepasselijk, want 
tijdens het laatste weekeinde van mei 
vindt de Hertogpost 2010 plaats in de 
Brabanthallen. Dit ter ere van het tach
tigjarige bestaan van de 's Hertogenbos
sche Postzegelvereniging. Vele attracties 
passeren daar de revue, ook Filatelie. 

352 
De ansichtkaart 

biedt de lezer vele 
aanknopings

punten over de 
afzender en de 
geadresseerde. 

Portzegels 
354 

Portzegels 
hadden tot doel 

het verschuldigde 
port bij de 

ontvanger van een 
lokale brief 

te innen. 

Ad^ertgnjigjjin^g^^^ 
Ackermann 324 
Apeldoornse De, pzh 373 
Auf der Heide 318 
Bijl v.d., pzh 386 
Boeier De, Fil 324 
Boomstamps, pzli 318 
Bousciier, Ronald 350 
Bredenhof, Postz.imp 387 
Corinphila, veilingen 388 
Crimpen, pzh 320 
DAVO 365 
Dieten van, Pzv 316 
Dutchstamp 2000 315 
Friesland, pzv 328 

Gaertner Christoph, Auktionshaus 32g 
Geertzen, Phil 318 
HerscheitRon, pzh 318 
Hertog Karel den, pzh 327 
Hertogpost 2010 325 
Huls 328 
Interphila 318 
Lodewijk, pzh 328 
Lokven Van, Fil 387 
Meinhardt 373 
Nederlandse De, pzv 314 
NijsWimde, pzh 373 
Postbeeld 373 
Postcardshop 324 

Poststempel 318 
PPC 349 
Rapp Peter, veilingen 345 
Ruiter de, pzh 386 
Safe Nederland 383 
Smits Philately 322 
Stamps DNS 326 
TNT Post 343 
Vergossen Ruud, Fil 318 
Vliet Van, pzh 324 
Voorstraat de. Veilinghuis 318 
Zeist, pzh 328 

ADVERTEREN? Bel voortaan Bureau de Troye! 
Telefoon 0365384528 

Het maandblad Filatelie is Ogïcml Partner van de AIJP (Association Internationale des Journalistes Phiiat̂ iques) en lid 
van de ASCAT {de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschriften). 

,319 

jBm 



postzegelhandel 

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

2. betere losse waardes van de wereld en rariteiten 

3. complete stocks en voorraden 

4. FDC's, jaargangen, vellen en blokken 

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

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

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

Marcel Steenhuis Clemens Smits 

mailto:pzhcrimpen@xs4all.nl


Uw postzegelverzameling in goede handen! 

Aankoop frankeergeldige zegels (onder nominaal) 

Andorra Fr 
Andorra Sp 
Australië 
Azoren (vanaf 20021) 
België 
Canada 
China Rep 
Cyprus 
Czech Rep (from 1993) 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Finland 
Frankrijk 
Gnekenland 
Guernsey 
Hong Kong (vanaf 1997) 
Hongarije (vanaf 1990) 
Ierland 
Isle of Man 
Italië (meer dan 200 Lire) 
Japan 
Jersey 
Liechtenstein (vanaf 1996) 
Luxemburg 
Madeira (vanaf 2002') 
Maleisië 
Malta 
Monaco 
Nederland 
Nederlandse Antillen 
Nieuw Zeeland 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Polen (vanaf 2000) 
Portugal (vanaf 2002') 
San Manno 
Singapore 
Spanje 
Thailand 
USA 
Vaticaan 
Zweden 
Zwitserland 

n 
10 Fr 
lOOPtas 
1 AUD 

100 BEF 
1 CAD 
1 CNY 

10CZK 
10DKK 

1 GBP 
10FIM 

» 10FFR 

1 GBP 
m. ""O ^^^ 

l 100 HUF 
; 
' 1 GBP 

1000 ITL 
= 100 JPY 

1 GBP 
1 CHF 

10MYR 

10FFR 
1 NLG 
10ANG 
1 NZD 
10 NOK 

1 PLN 

1 SGD 
lOOPtas 

« 100 THB 

■ '' ^̂ ° 
H 
B 10 SEK 
m 1 CHF 

aankoop voor 
€ periode 

€0,35 
€0,12 
€0,18 

€1,10 ' f l f l 
€ 0,24 ^ 1 
€ 0,03 1 
geen aankoop 
€0,15 
€0,88 
geen aankoop 
€0,62 
€0,55 
€0,67 
geen aankoop 
€ 0,35 Ê^m 
€ 0,48 ^^m 
€0,18 I ^ H 
geen aankoop | ^ H 
€ 0,35 ^ H 
€0,17 ^ H 
€ 0,42 ^ M 
€ 0,35 1 ^ 1 
€ 0,33 ^ ^ 
geen aankoop 
geen aankoop 
€0,50 
geen aankoop 
€0,52 
€ 0 1 9 
€1.00 
€0,14 
€0,40 
geen aankoop 
€0,12 
geen aankoop 
geen aankoop 
€0,21 
€0,21 
€0,80 
€0,42 
geen aankoop 
€ 0'42 
€ 0,40 j H | 

aankoop in 
€ periode 

0,25 
0,23 

0,50 

0,82 

0,50 
0,50 
0,52 

0,52 

0,45 

0,50 
0,45 

0,55 
0,45 
0,52 

0,63 

0,45 
0,30 

I 

1 

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

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 
13243 Algerije. Prijs: € 100,00 
Leuke collectie Algerije 19241995, postfns, ongebruikt en gebruikt, waarbij port, luchtpost enz 
In insteekboek Compleet gefotografeerd op internet. 
13211 Ansichtlcaarten. Prijs: € 250,00 
Grote doos met ca 2000 ansichtkaarten, waaronder veel kerstkaarten en ca 200 stuks New 
York 19001960 
13282 Bermuda, Bahamas, Dominica. Prijs: € 170,00 
Postfrisse en ongebruikte (ook iets gebruikt) senes van Bermuda Bahamas, Dominica in map 
Hoge cat waarde Compleet gefotografeerd op Internet. 
13266 Bund 19491989. Prijs: € 300,00 
Gebruikte collectie Bund 19491989, met blokken en diverse FDC's In 2 Lindner albums 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13320 Cambodja 19501988. Prijs: € 150,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Cambodja 19501988 in goed gevuld dik blanco 
album Zeer veel zegels en veel blokken Compleet gefotografeerd op internet. 
13310 Canada FDC's. Prijs: € 250,00 
Twee dozen met ca 1000 FDC's, inclusief veel doubletten, van Canada Mooie kwaliteit, veel 
FDC's met blokken van 4 etc Koopjei 
13161 Colombia. Prijs: € 185,00 
Verzameling vellen en veldelen Colombia, wo Scadta In showmapjes, in map 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13279 Curagao 18731989. Prijs: € 750,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Curagao 18731989 in Davo cristal album Zeer 
goed gevulde collectie met veel beter matenaal zoals 112, 4470*, 7581*, 104120*, etc Cat 
waarde ca 3550 euro Compleet gefotografeerd op internet. 
13293 Cyprus 19351992. Prijs: € 750,00 
Postfrisse, vrijwel complete collectie Cyprus 19351992 in luxe Leuchtturm album Tevens Turks 
Cyprus 19751992 aanwezig Compleet gefotografeerd op internet. 
13178 Cyprus 19601984. Prijs: € 150,00 
Postfnsse collectie Cyprus 19601984 in stockboek met o a Michel 178193 Tevens wat dou
bletten en wat ouder gebruikt en ongebruikt matenaal 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13203 Cyprus Specimen opdrui^l^en. Prijs: € 200,00 
Insteekboek met een postfnsse collectie Cyprus met Specimen opdrukken Bevat 99 
zegels, waaronder 9 (plakker) en 45 piaster Victona 

Compleet gefotografeerd op internet. 
13334 Denemarken 18561979. Prijs: € 950,00 
Map met Schaubek albumbladen met een bijna complete, gebruikte collectie Denemarken 
18561979 Bevat veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 1 (gerepareerd), 1115,1618,68,84, 
luchtpost 15, etc Leuke collectie, zeer hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13167 Dominicaanse Republiek. Prijs: € 140,00 
Map met stockbladen met ongebruikt en gebruikt klassiek matenaal van de Dominicaanse 
Republiek Veel zegels, zelden aangeboden Compleet gefotografeerd op Internet. 
13185 Duitse koloniën en gebieden. Prijs: € 600,00 
Leuke ongebruikte/gebruikte collectie met veel Duitse Kolomen, Schlesien, Danzig, Memel en 
goed Saar, in uitpuilend oud Kabe album, vondsten mogelijki 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13199 Duitse Reich combinatie collectie. Prijs: € 900,00 
Mooie (on)gebruikte/postfrisse collectie met veel betere uitgaven wo complete bladen uit boek
jes, veel beter combinaties Germania, Hindenburg, Frederik de Grote etc in doorgaans mooie 
kwaliteit, in zelfgemaakt album Zeer hoge cat w 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13168 Duitse Staten. Prijs: € 600,00 
Collectie Duitse Staten vnl gebruikt wo Baden, Bergedorf, Braunschweig, Hamburg, 
Hannover,Helgoland, Lübeck, Norddeutscher Postbezirk, Wurtemburg e a Op albumbladen in 
map Compleet gefotografeerd op internet. 
13295 Engeland en koloniën. Prijs: € 600,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Engeland en kolomen in zelfgemaakt album 
Bevat o a leuk postfns Engeland, waaronder Yvert 713 in blok van 4 met deels ontbrekend on
derschnft, Aden en gebieden, Antigua Ascension en Australië inclusief Antarctica, waaronder 
langlopende serie 1966 postfns etc Leuke, avontuurlijke collectie 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13262 Engeland en Koloniën. Prijs. € 225,00 
Vnl gebruikte voorraad Engeland en iets kolomen, wo wat klassiek matenaal, kopstaande wa
termerk, blokken, port fiscaal, inhoud van boekjes enz In insteekboek 

Compleet gefotografeerd op internet. 
13300 Engelse koloniën. Prijs: € 250,00 
Dne kleine stockboekjes met postfns en ongebruikt matenaal van diverse Engelse kolomen 
Bevat o a klassiek New Hebrides, Jamaica, Brunei, Maleisië, Hong Kong etc 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13329 Estland 19181940. Prijs: € 650,00 
Doosje met zakjes en kaartjes met divers postfns ongebruikt en gebruikt matenaal van Estland 
19181940 Zeer veel zegels met ook veel beter matenaal Spannende uitzoekpartij, zeer hoge 
cat waarde' 
13311 FDC's van de hele wereld. Prijs: € 210,00 
Doosje met zeer veel FDC's van de hele wereld, waaronder veel matenaal uit de jaren 50 met 
ook betere blokken etc Leuke gevaneerde partij, vondsten zeker mogelijk' 
13322 Finland 19451991. Prijs: € 400,00 
Postfnsse, vrijwel complete collectie Finland 19451991 in Schaubek album Collectie bevat ook 
boekjes en blokken en tevens wat Aland Compleet gefotografeerd op internet. 
13256 Frankrijk 18491975. Prijs: € 850,00 
Meest gebruikte collectie (later ook ongebruikt) met sterk klassiek aandeel wo 1849 20c, 25c 
en 40c, 1872 25c, 1853 t/m 80c, 1862/70 t/m 80c + een lelijke 5fr (met meegeteld), 1870/75 t/m 
80c, Pax en commerce t/m 5fr, 1882 port t/m 50c 1936 transatlantic 10fr, 1937 Pexip blok ge
bruikt, 1937 Museum 30c en 55c, daarna redelijk compleet en meest ongebruikt, in album 
Enorme cat w Compleet gefotografeerd op Internet. 

13284 Frankrijk fiscaalzegels. Prijs: € 250,00 
Leuke ongebruikte/gebruikte collectie, zeer grote verscheidenheid aan zegels, in map Cat w 
Yvert fiscaux 2004 ruim 1600 euro' Compleet gefotografeerd op internet. 
13327 Frankrijk portzegels. Prijs: € 1.250,00 
Doos met diverse deelverzamelingen portzegels van Frankrijk Zeer uitgebreide partij met zeer 
veel zegels, waaronder ook klassiek met een paar bneven, Yvert no 50 in postfns veldeel van 
50 (met tussenstrook) etc Zeer hoge cat waarde' 
13326 Frankrijk voorafstempelingen. Prijs: € 1.500,00 
Doos met diverse deelverzamelingen voorafstempelingen Frankrijk Bevat zeer veel matenaal, 
waaronder ook betere zoals (Yvert no s) 24 26 29 30, 36,37,38 (tand mist), 44*, 47*, 47,65
68* 74** in compleet vel van 100 (3x), etc Zeer mooie partij, zeer hoge cat waarde' 
13164 Frans Somalië 18941966. Prijs: € 185,00 
Voornamelijk ongebruikte collectie Frans Somalië 18941966 in stockboek Leuke collectie met 
veel betere zegels, waaronder (Yvert no s) 13* (2x), 15* (2x) 17*, 292303*, luchtpost 28**, 28*, 
29** (2x), 42', 5055** etc Hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op internet. 
13190 Franse koloniën. Prijs: € 375,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Franse kolomen in 3 Mocano albums Bevat mate
naal van veel landen, voornamelijk tot ca 1960, waaronder ook betere zegels van o a Benin, 
Cameroun Tunesië Marokko etc Compleet gefotografeerd op Internet. 
13307 Franse koloniën. Prijs: € 100,00 
Doosje met voornamelijk ongebruikt matenaal van diverse Franse kolomen op blaadjes 
13286 Honduras 18651970. Prijs: € 250,00 
Zeer goedgevulde **/*/0 collectie incl beter klassiek, op albumbladen, in map Koopje' 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13220 Hong Kong, China en divers Aziatisch. Prijs: € 200,00 
Verzameling Hong Kong, China en wat andere /\ziatische landen, meest postfns, met doublet
ten, blokken en boekjes In insteekalbum Compleet gefotografeerd op internet 
13245 Hongarije 18712001. Prijs: € 900,00 
Mooie postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Honganje 18712001, met veel klassiek, 
ongetand, dure blokken enz In 6 insteekboeken in doos 
13247 Ierland 19221976. Prijs: € 450,00 
Insteekboek met gebruikt Ierland 19221976 in aantallen, waaronder veel hogere waarden Cat 
waarde 6450 euro Compleet gefotografeerd op Internet. 
13176 Iran 18761974. Prijs: € 475,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte stock Iran 18761974 in Importe Bristol stockboek Bevat 
zeer veel matenaal, waaronder leuk klassiek en veel betere senes zoals (Michel no's) 
684*, 811812*, 818819*, 820** 826831*, 832837*, 894897*, 963*, 967968* etc Zeer hoge 
cat waarde maar helaas erg gemengde kwaliteit 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13280 Italië en gebieden/koloniën 18631975. Prijs: € 800,00 
(on)gebruikte/postfnsse collectie WO beter jaren 20/30, (wo postfns), 1934 voetbal 1948 lang
lopende serie 3 lire t/m 100 lire luxe postfns (incl 35 lire violet), cat w 600 euro', 1944 pakket
post sene luxe ongebruikt in paren, beter gebieden en bezetting in Scott album Mooie collec
tie Compleet gefotografeerd op Internet. 
13219 Joegoslavië en republieken 18741980. Prijs: € 575,00 
Joegoslavië en republieken vanaf 1874 tot 1980, postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie 
WO ongetand, blokken luchtpost, port en overdrukken In Schaubekalbum 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13174 Kleinrond stempels Nederland. Prijs: € 260,00 
Stockblad met kleinrondstempels Nederland Bevat voornamelijk hulpkantoren uit de provincie 
Limburg In totaal 80 zegels Compleet gefotografeerd op Internet. 
13177 Liechtenstein 19121999. Prijs: € 1.150,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Liechtenstein 19121999 in 2 Davo luxe albums 
Collectie IS bijna compleet en bevat zeer veel beter materiaal zoals (Michel no's) 13, 45A
52A*, 46B52B* 5360, 6571, 7881 9093* 108113, 116118, 122124, 143147, 148, 149
150*, 183185* 197**, 247 252, 304305, 306308*, 309*, 311314*, 332333* blok 5**, dienst 
2027, 2834**, port 1320 etc Mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13191 Litouwen 19181940. Prijs: € 1.400,00 
Fascinerende speciaalverzameling met typen, tandingen, papiersoorten, kleurnuances en heel, 
heel veel kleine en grote afwijkingen, plaatfouten, dubbel en proefdrukken, ook Mittellitauen 
met 6 zegels 1920 opdrukken(cat 700 euro), veel proef en foutdrukken, boek met complete 
vellen/veldelen wo misperforaties Verder gedeeltelijk getande zegels, verschoven opdrukken 
etc etc etc opgezet in 4 banden Spectaculaire collectie" 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13244 Marokko. Prijs: € 100,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Marokko, wo klassiek matenaal, port enz In in
steekalbum Compleet gefotografeerd op Internet. 
13255 IVIotief: treinen, auto's enz. Prijs: € 210,00 
Collectie postfns motief met o a tremen, auto s beroemdheden enz Veel materiaal soms dou
bletten en wat strips In 2 mappen Compleet gefotografeerd op Internet. 
13248 Nederland 19401979. Prijs: € 200,00 
In de hoofdnummers complete, voornamelijk gebruikte collectie Nederland 19401979 (zonder 
blokken) met ook wat luchtpost op blanco Kabe bladen in album 

Compleet gefotografeerd op internet. 
13223 Nederland bestellerstempels. Prijs: € 250,00 
Nederland, leuke collectie bestellerstempels, ook lang en nieuwjaarsstempels, op losse ze
gels, bnefkaarten en bnefstukjes In 2 insteekalbums 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13237 Nederland brieven provincie Utrecht. Prijs: € 550,00 
Prachtig lot van 160 ongefrankeerde bneven (zonder postzegels) met o a veel met afstempe
ling '118 Utrecht' (Franse bezetting Nederland), schaarse bneven', m doosje Excollectie post
museum 
13239 Nederland brieven provincie Zeeland. Prijs: € 450,00 
Prachtige collectie bneven, uit de collectie van het postmuseum, met o a Franse bezetting 
Nederland departementstempels wo 4x '125 Zienkzee en 2x '92 Flessingue In totaal 85 bne
ven, in doosje 
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13236 Nederland fdc-collectie 1950-1982. Prijs: € 2.750,00 
Complete collectie onbeschreven fdc's vanaf E1 compleet t/m E204, alle in mooie kwaliteit, 
doch diverse covers of met echt, of vakkundig uitgegomd adres, in Davo album 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13208 Nederland FDC's. Prijs: € 1.100,00 
Doosje met onbeschreven FDC's van Nederland tussen no E17 en E60 in aantallen lastig ma-
tenaal en zelden aangeboden" Cat waarde ruim 3300 euro 
13224 Nederland grootrondstempels. Prijs: € 200,00 
Collectie grootrondstempels Amsterdam, ca 2000 stuks tussen 1894 en 1929 Gesorteerd op 
jaartal In 3 insteekboeken Compleet gefotografeerd op Internet. 
13193 Nederland klassiek. Prijs: € 400,00 
Leuke uitzoekpartij emissies Willem 1872, cijfer en Wilhelmina 1891 op dik pak albumbladen, 
interessant voor stempels plaatfouten en vaneteiten in map 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13232 Nederland klassiek. Prijs: € 250,00 
Verzameling Nederland klassiek gebruikt, tussen no 19 en 46 Leuk voor de stempelverzame-
laar In insteekboek Compleet gefotografeerd op Internet. 
13189 Nederland kleinrondstempels. Prijs: € 420,00 
Twee blanco albums met een collectie kleinrond stempels van Nederland Bevat ca 2000 zegels 
Voornamelijk stempels van grotere plaatsen Compleet gefotografeerd op Internet. 
13207 Nederland poststukken. Prijs: € 1.100,00 
Doos met ca 240 poststukken van Nederland met veel ansichtkaarten met leuke stempels zo
als kleinrondstempels, grootrondstempels etc 
13210 Nederland prestigeboekjes. Prijs: € 750,00 
Doosje met een dubbele collectie prestigeboekjes 1-19 van Nederland Tevens 14 privé boek
jes, ook alle 2x van o a Feyenoord PSV Frans Bauer, Jetix 1,2 3 etc 
13155 Nederland stempels. Prijs: € 350,00 
Twee insteekboeken met stempels van Nederland Bevat grootrondstempels van bijkantoren en 
langebalkstempels Compleet gefotografeerd op Internet. 
13238 Nederland voorfilatelie brieven. Prijs: € 400,00 
Prachtige collectie brieven, alle 19de eeuw met zeer veel verschillende stempels wo 2-letter, 
takje, veel langstempels totaal circa 220 brieven, in doosje Ex-collectie postmuseum 
13231 Nederlands Indië 1870-1950. Prijs: € 600,00 
Fil-I-Safe dealerboek met een voornamelijk ongebruikte en gebruikte stock Nederlands Indie 
1870-1950 Bevat zeer veel matenaal, waaronder ook veel complete series Ook wat betere ze
gels aanwezig zoals Java hoogstaand 1 gulden (mist tandje) Tevens wat Nederlands Nieuw 
Guinea aanwezig Compleet gefotografeerd op internet. 
13230 Nederlandse Overzeese Gebiedsdelen 1873-2000. Prijs: € 2.000,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlandse Overzeese Gebiedsdelen 1873-2000 
in 5 Davo luxe albums Klassieke deel is wat gemengde kwaliteit, maar de collectie bevat ook zeer 
veel beter matenaal zoals Curafao 75-81* 104-120*, luchtpost 82-88**, Sunname 104-110* etc 
Mooie collectie, zeer hoge cat waardei Compleet gefotografeerd op Internet. 
13294 Nieuw Zeeland 1873-1974. Prijs: € 420,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nieuw Zeeland 1873-1974 in Lindner album 
Collectie bevat veel klassiek matenaal inclusief doubletten en later ook veel postfnsse series 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13275 Noorwegen 1856-1971. Prijs: € 400,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Noorwegen 1856-1971 in Noors album Leuk gevulde collectie 
met ook wat beter materiaal zoals (Yvert no's) 2-5, 6 (dun), 12,16-21, 28,101-107*, 101-107, 
124-126*, 128-131,151-153,154* etc Compleet gefotografeerd op Internet. 
13215 Noorwegen 1856-1980. Prijs: € 600,00 
**/*/0 collectie met betere zegels en series vanaf 1910 in de hoofdnummers ogenschijnlijk 
compleet en later postfris, voor 1910 ook betere uitgaven in Sohaubek album Zeer hoge cat w 

Compleet gefotografeerd op internet. 
13335 Nouvelle Caledonië 1905-1988. Prijs: € 210,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Nieuw Caledonie 1905-1988 Met betere uitgaven en com
plete senes port, luchtpost en dienst Begin meest ongebruikt, modern postfris Hoge catalo
guswaarde Op albumbladen in map Compleet gefotografeerd op internet. 
13323 Nouvelle Caledonië 1948-1983. Prijs: € 210,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nouvelle Caledonie 1948-1983 in Frans MOC al
bum Collectie bevat o a betere luchtpost zegels zoals (Yvert no s) 77-78", 80**, 88-90**, 92-
94**, 98-100**, 103**, port 8, 9 10 12,13,14*, etc Leuke collectie, hoge cat waarde 

Compleet gefotografeerd op internet. 
13308 Oostenrijk. Prijs: € 500,00 
Doosje met 49 gelopen rondzendboekjes met divers matenaal van Oostenrijk Postfns, onge
bruikt en gebruikt, oud en modern Gigantische restwaarde absolute aanraderi" 
13303 Pausreizen. Prijs: € 225,00 
Doos met vele honderden speciale Lindner albumbladen met FDC's en maximumkaarten van 
de diverse Pausreizen 
13273 Polen 1918-1982. Prijs: € 300,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Polen 1918-1982 in dik Scott album Redelijk ge
vulde collectie met ook wat General Gouvernement 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13227 Polen ca. 1964-1992 FDC's. Prijs: € 400,00 
Grote verhuisdoos met enkele duizenden FDC's van Polen 1964-1992, vrijwel compleet met 
veel doubletten 

13225 Polen speciale vluchten. Prijs: € 400,00 
Doosje met ca 300 kaarten en brieven van postvluchten, ballonvluchten, zweefvluchten etc 
van Polen, waaronder zeldzaam materiaal 
13333 Portugese koloniën in Azië. Prijs: € 285,00 
Map met albumbladen en stockbaden met een ongebruikte en gebruikte collectie Portugese ko
lomen in Azie Veel matenaal, o a Azoren, Angola, Angra Cabo Verde, Funchal, Horta etc 

Compleet gefotografeerd op internet. 
13159 Roemenië. Prijs: € 150,00 
Stockboek met divers matenaal van Roemenie, met o a leuk klassiek matenaal, stempels, per
fins etc Compleet gefotografeerd op internet 
13213 San IVIarino. Prijs: € 285,00 
Postfnsse, ongebruikte gebruikte ( en nagegomde) collectie San Manno Totale cat waarde 
3300,00 euro's Wo klassiek matenaal en blokken Op insteekkaarten in map 

Compleet gefotografeerd op internet. 
13325 St. Lucia 1864-1989. Prijs: € 600,00 
Voornamelijk postfnsse en ongebruikte collectie St Lucia 1864-1989 in 2 luxe blanco albums 
Zeer goed gevulde collectie met ook veel beter matenaal zoals (Yvert no s) 1, 12, 16,17, 18, 
20-22,36*, 67*, 71*, 87*, 88*, 117-121*127-128*, etc Mooie collectie, hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13328 Togo 1897-1954. Prijs: € 375,00 
Doos met diverse postfnsse, ongebruikte en gebruikte deelverzamelingen Togo 1897-1954 
Bevat zeer veel materiaal, waaronder ook luchtpost 17-20 in complete ongetande vellen van 25 
Ook wat materiaal van na 1954 aanwezig 
13324 Tsjaad 1922-1982. Prijs: € 325,00 
Groot Yvert album met een voornamelijk ongebruikte collectie Tsjaad, vrijwel compleet vanaf 
de onafhankelijkheid (1959) Tevens enkele deelverzamelingen Tsjaad 1922-1982 op albumbla
den met ook materiaal van voor de onafhankelijkheid 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13234 Tsjecho-Slowakije 1918-2005. Prijs: € 650,00 
Grote postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Tsjecho-Slowakije 1918-2005 veel materi
aal, ongetand, doubletten, blokken (ongetand/getand, gestempeld/ongestempeld), bnefstukjes, 
port enz In 4 insteekboeken Compleet gefotografeerd op internet. 
13216 Turkije 1865-1981. Prijs: € 750,00 
**/*/0 collectie met veel betere zegels en senes incl 1865 sene t/m 25 piastre, 1869/73 t/m 25pi, 
1901 t/m 50pi, 1901 opdrukken, 1908 opdrukken 1915 heel veel halve maanopdrukken, vanaf 
1937 nagenoeg compleet (later deel postfris incl blokken), in Schaubek album 

Compleet gefotografeerd op internet. 
13181 USA Prijs: € 280,00 
Doosje met klassiek materiaal, vnl Scott 147 (2 cent groen)en soortgelijke zegels Leuk voor 
plaatfouten en stempels In doosje 
13162 USA Fiscaalzegels. Prijs: € 375,00 
Collectie fiscaalzegels USA, ca 450 stuks van verschillende soorten belasting Op albumbla
den en in zakjes In map Compleet gefotografeerd op Internet. 
13264 Wereld blokken. Prijs: € 225,00 
Collectie postfns en gestempeld wereld in blokken en wat vellen, waarbn ook ongetand Veel 
Portugal In insteekboek Compleet gefotografeerd op Internet. 
13306 Wereld brieven. Prijs: € 130,00 
Doosje met honderden bneven van diverse landen Zeer veel brieven, waaronder ook veel ou
der materiaal 
13274 Wereld, I tot R Prijs: € 550,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte wereld collectie landen beginnend met I tot P in dik Scott 
album Collectie loopt tot ca 1970 en bevat o a leuk Japan, Nederland, Nieuw Zeeland etc 

Compleet gefotografeerd op internet. 
13253 Wereld. Prijs: € 675,00 
Wereld, postfris, ongebruikt en gebruikt divers matenaal in handelarenboekje, o a Duitse Rijk, 
Duitse gebieden Engelse Kolomen, Italiaanse Kolomen, Frankrijk, Azie o a getand/ongetand, 
luchtpost enz Hoge cataloguswaarde In handelarenboekje 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13265 Zweden 1855-1985. Prijs: € 675,00 
Gebruikte, goed gevulde collectie Zweden 1855-1985 in 2 albums Collectie bevat goed klas
siek materiaal zoals (Yvert nos) 2, 6, 10, 11 12, 14, 15, 16-26 ook verschillende tandingen, 
163A-176,178-192 etc Leuke collectie hoge cat waarde 

Compleet gefotografeerd op Internet. 
13240 Zwitserland 1854-1969. Prijs: € 425,00 
Leuke (on)gebruikte/postfnsse collectie, vanaf 1907 redelijk compleet, ook nominaal, betere 
blokken wo 1940 Bundesfeier gebruikt, 1943 100 jaar postzegels beide blokken gebruikt etc 
in Schaubek album, zeer hoge cat w Compleet gefotografeerd op internet. 
13187 Zwitserland 1860-2000. Prijs: € 1.875,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1860-2000 in 3 Davo luxe albums 
Collectie IS zeer goed gevuld met leuk klassiek, luchtpost en veel betere series zoals Pax 1945 
postfns Bevat ook veel dure blokken zoals (Michel no's) 2**, 4, 5*, 6* 8, 9, 10, 11**, 12, 13 
15** etc Zeer mooie collectie zeer hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op internet. 
13315 Zwitserland combinaties. Prijs: € 400,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie combinaties van Zwitserland in stockboek 
Cat waarde ruim 1700 euro 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 
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CURAQAO/Ned. Antillen 
reclame LP. 18/25 gebr. 98 , 

idem Plaatfout op alle waarden 
30 ,  per stuk 

Curagao postfris 
zonder plakker 

7,50 
5 0 
12 — 
7 0 
30,— 

1(xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
11 (xx) 
12(xx) 
13/17XX 
18(xx) 
24xx 
25(xx) 
26/28XX 
42/43(xx) 
44/56XX 
57/67XX 
68/70XX 
73(xx) 
74xx 
74axx 
75/81XX 
80xx 
81XX 
82/88XX 
89/99XX 
lOOxx 
101/02XX 
103xx 
104/20XX 
121/25XX 
126/37XX 
138/40XX 
141/52XX 
163/57XX 
158/63XX 
164/67XX 
168/77XX 
178/81XX 
182/84XX 
185/95XX 
196/97+ 
198/99XX 
200/05XX 
206/08XX 
209/1 Oxx 
211/17xx 
218/29XX 
230/33XX 
234/38XX 
239/43XX 
248/52XX 
255/56XX 
275/90XX 
277/90XX 
FOSFOR 
enz. tot heden 
leverbaar, gaarne 
mancolijst. 
Luchtpost 
l/Sxx 

4 0 , 

2,50 
4 5 , 

9 8 , 

4 0 , 

1 3 5 , 

1 6 , 

4 4 , 

1 2 5 , 

7 0 ! 
9 5 , 

7,— 
12,50 

144,— 
4 2 0 , 
125,— 
1 7 5 , 

9 5 , 

1 5 0 , 

3 , 

8,50 
5,— 

4 5 0 , 

2,50 
140,— 

4,50 
9 5 , 

16,50 
2,50 
2,— 

14,— 
2 2 5 , 

2,50 

2 , 

1 1 , 

8 , 

5 

2 , 

4 0 , 

1 9 5 , 

3 2 , 

3 2 , 

1 1 , 
5 , 

8 , 
1 8 , 

4/16xx 
17xx 
18/25XX 
26/40XX 
42faxx 
43faxx 
44faxx 
41/44XX 
45/52XX 
53/68XX 
69/81XX 
82/88XX 
Porto 
34/43XX 
44/60XX 
Porto 
31/33XX 

1 3 0 , 

3 8 , 

3 2 , 

1 5 4 , 

9 8 , 

12,50 
12,50 
12,50 
24,— 
12,50 
18,— 
12,50 

2 9 5 , 

1 7 5 , 

9,50 

3 3 0 , 

Aanbod 
jaargangen Antillen 
1959XX 
1960XX 
1961/62XX 
1963XX 
1964/65XX 
1966/67XX 
1968/69XX 
1970XX 
1971XX 
1972XX 
1973XX 
1974XX 
1975XX 
1976XX 
1977XX 
1978XX 
1979XX 
1980XX 
1981XX 
1982XX 
1983XX 
1984XX 
1985XX 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 
1996XX 
1997XX 
1998XX 
1999XX 
2000XX 
2001XX 
2002XX 
2003XX 
2004XX 
2005XX 
2006XX 
Postz. boekjes 
1/2XX 
3/4AXX 
3/4BXX 
6xx 
7xx 
têtebeche xx 
556/58 paar 
573/75 paar 
576/79 paar 
591 paar 
654/55 paar 
791/93 paar 
815/16 paar 
899/02 paar 
947/48 paar 
1071/72 p. 
Zelfklevend 
1264/73XX 
Curacao 
ongebr. met plakker 

1 -

4,50 
5,50 
3 , 

3,— 
2,50 
5,50 
3 , 

4,— 
5,— 

1 5 , 

3,50 
4,— 
4 , 

10,— 
7,— 
8,50 
8,50 
9,50 

1 3 , 

1 2 , 

1 6 , 

1 4 , 

1 2 , 

15,— 
14,— 
18,— 
1 6 , 

20,— 
22,— 
19,— 
2 5 , 

2 0 , 

3 2 , 

5 0 , 

6 0 , 
6 0 , 
5 7 , 
6 0 , 

9 0 , 
90,— 

1 1 4 , 

5,50 

6,— 
8,75 

4,50 
3,50 
8 , 

3,25 
5 , 

1 2 , 

7 , 

1 0 , 

1 0 , 

22,50 

12,50 

lx 
2x 
3x 
4x 
5x 
6x 
7x 
8x 
9x 
lOx 
11x 
12Bx 
12Bax 
lAx 
2Ax 
3Ax 
4Ax 
7Ax 

5 , 

3 5 , 

9,— 
4 0 , 

88,— 
2 0 , 

36,— 
3 2 , 

2 , 

2 5 , 

6 0 , 

30,— 
3 0 , 

11 ,— 
4 8 , 

15,— 
6 0 , 

50,— 

9Ax 
12Fx 
13/17X 
18x 
19/23X 
24x 
24Ax 
24fax 
25x 
26/28X 
29/34X 
35/41X 
42/43X 
44/56X 
57/67X 
68/70X 
68Dx 
69Dx 
70Dx 
73x 
74ax 
75/81X 
82/88X 
89/99X 
101/02X 
104/20X 
119x108 
120xlos 
126/37X 
141/52X 
153/57X 
168/77X 
178/81X 
185/95X 
200/05X 

2 8 , 

3 5 , 

2 3 , 

1 1 , 

7 0 , 

1 2 , 

4 4 , 

1 5 0 , 

1 1 0 , 

3 0 , 

5 0 , 

9 5 , 

6 2 , 

1 9 , 

3 5 , 

3 6 , 

6 , 

2 6 , 

1 2 0 , 

4 , 

6 0 , 
1 3 0 , 

1 8 , 

2 8 , 

3,50 
1 2 4 , 

4 4 , 

4 8 , 

3 0 , 

6 6 , 

1 4 , 

8 , 

1 5 0 , 

4 6 , 

9,50 

218/29X 2 4 , 

230/33X 1 1 0 , 

234/38X 
239/43X 
Lp.1/3x 
Lp. 3fx 
Lp.4/16x 
Lp. 17x 
Lp. 18/25X 
Lp. 26/40X 
Lp. 41/44X 
Lp. 53/68X 
Lp. 65fx 
Lp. 69/81 x 
Lp. 82/88X 
Porto 
2l lx 
5IIIX 
6 lx 
6IIIX 
7IIIX 
8IIIX 
9IIIX 
10IIIX 
plaaffout 
6fbx 
9fbx 
11/20X 
21/30X 
21/30BX 
31/33X 
34/43X 

ARUBA 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 
1996XX 
1997XX 
1998XX 
1999XX 
2000XX 
2001XX 
2002XX 
2003XX 
2004XX 

2 0 , 

1 8 , 

4 4 , 

9 0 , 

1 4 , 

1 5 , 

1 1 0 , 

6 0 , 

1 6 , 

1 5 , 

2 2 5 , 

8 , 

2 0 0 , 

9 8 , 

1 8 , 

4 0 , 

1 0 , 

1 3 2 , 

1 0 , 

1 2 , 

2 8 , 

1 1 4 , 

1 1 0 , 

7 7 , 
9,50 

1 0 , 

1 7 7 , 

1 2 5 , 

1 4 , 

10,50 
13,50 
15,50 
1 6 , 

15,50 
1 4 , 

1 3 , 

1 5 , 

17,50 
16,50 
2 6 , 

1 9 . 

2 6 , 

2 4 , 

19,50 
18,50 
1 5 , 

14,40 

Curagao betere 
zegels mooi gebruikt 
2A 8 8 , 

9A 
4B 
/B 
9B 
12B 
12Ba 
10 
5D 
7D 
8D 
9D 
10 D 
2E 
9E 
11 F 
12F 
5G 
18 
19/23 
24 
25 
26 
29/34 
35/41 
40 los 
41 los 
42 los 
43 los 
44/56 
57/67 

2 8 , 
3 6 , 
1 8 , 
1 9 , 
2 8 , 
2 8 , 
9,

4 8 , 
7,50 

3 9 , 
4 5 , 
1 2 , 

4 4 0 , 
4 0 0 , 

5 8 , 
3 0 , 
4 4 , 
12,50 
17,— 
7,50 
5,
6,50 

1 4 , 
4 0 , 
1 2 , 
8,

1 8 , 
2 0 , 
1 3 , 
1 9 , 

69 D 
70 B 
70 C 
71/72a(4) 
74a 
75/81 (0) 
82/88 
89/99 
95 los 
97 los 
104/13(10) 15,

9 , 

1 2 , 

2 0 , 

2 1 , 

22,— 
34,— 

1 5 0 , 

1 8 , 

2 4 , 

8 , 

1 0 , 

114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
136 
137 
137A 
141/52 
153/57 
168/77 
179 los 
180 
181 
185/95 
230/33 
233 los 

1 0 , 
9,

1 4 , 
5,
8,

4 0 , 
4 6 , 
9,
9,50 

1 5 . 
1 8 , 
7,50 

12,50 
1 6 , 
9 8 , 

2 6 0 , 
2 4 , 
47,50 
3 5 . 

enz. leverbaar ook 
losse waarden 
Lp. 4/16 
Lp. 17a 
Lp. 17b 
Lp. 18/25 
Lp. 39 los 
Lp. 40 los 
Lp. 41/44 
Lp. 45/52 
Lp. 53/68 
Lp. 84 los 
Lp. 85 los 
Lp. 86 los 
Lp. 87 los 
Lp. 88 los 
Porto 
41 
411 
4111 
4 fraai 
7111 
8111 
10 Uil 
11/20 
31/33 
34/43 
44/60 

1 4 , 

8,
8,

9 8 , 
1 0 , 
1 b , 
1 8 , 
1 0 , 
1 8 , 
5,

4 8 , 

,— 
6 5 , 
b b , 

1 4 9 , 
1 5 b , 

9 8 , 
6 0 , 

1 1 5 , 
1 0 , 
2 4 , 
4 5 , 
4 5 , 

— 
9,50 

xx=postfris zonder plakker met gom, (xx) postfris zonder plakker zonder gom zoals uitgegeven, 
x= ongebr. met plakker, geen teken is mooi gebruikt, (o) gebruikt stempel met controleerbaar 
Nrs. NVPH. Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt. Postgiro 271040. Porto extra, echter 
franco vanaf € 150, opdracht. Geen winkel, bezoek gaarne na telef. afspraak 

J.H. ACKERMANN 
ROSENDAEL 21121 HH LANDSMEER  Tel. 0204823966 

OUDE FOTO'S EN ANSICHTKAARTEN 
TE KOOP GEVRAAGD EN AANGEBODEN. 

VERDER ALLES WAT OUD, PLAT EN VAN PAPIER IS 
(ZIE OOK ONZE SITE) 

BEZOEK ONZE STAND TIJDENS HERTOGPOST OF 
DE GROOTSTE NEDERLANDSE KAARTENBEURS 

MEGACARTA 2010 OP 12 JUNI IN COLLEGE 
DE HEEMLANDEN TE HOUTEN 

POSTCARDSHOP QKOETEN UIT 
OUDEGRACHT 284 TE UTRECHT 

CHECK ONZE SITE: WWW.MEGACARTA.COM 
OF BEL: 0302 343 343/ 2 400 291 

'V FILATELIE DE BOEIER 4

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht l<waliteit van: 
^ Nederland & OR (postfrls/gestempeld) 
4 Zwitserland (postfrls/gestempeld) 
-^ Indonesië (postfris) 
■^ Rep. Suriname (postfris) 
■^ Thema Spoorwegen (vni. postfris) 
Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 

Klipper 75, 2991 KL Barendrecht geen winkel 
Tel: 0180690810 Fax: 0180690811 
info@filateliedeboeier.nl www.filateliedeboeier.nl 

TE KOOP GEVRAAGD 
VERZAMELINGEN/PARTIJEN POSTZEGELS 

WINKELVOORRADEN 

In onze winkel, die geopend is van woensdag 
t/m zaterdag, vindt u regelmatig een aanbod van 
diverse verzamelingen en partijen, onder het genot 
van een kop koffie kunt u deze op uw gemak 
bekijken. 
U kunt bij ons op de zoeklijst komen te staan voor 
gebieden die wij u vrijblijvend kunnen aanbieden. 

Openingstijden van 10.00 t/m 17.00 
(ook op afspraaif) 

PHZ VAN VLIET 
Molecatenlaan 16 B 
7339 CK Ugchelen/Apeldoorn 
(Gratis parkeren) 
Tel. 0555416108 
info@pzhvanvliet.nl 

http://WWW.MEGACARTA.COM
mailto:info@filateliedeboeier.nl
http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:info@pzh-vanvliet.nl
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STAMPS-DNS: UW TERECHTE KEUS !!! 
UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN, COLLECTIES, PARTIJEN MEI 2010 

8991 
BELGIË OBP nrs 26/36 ongebruikt met plakker/scharnier ORIGINELE GOM, zeer schaarse 
serie/reeks catw 
1 792 00 nu 595,00 (FOTO WEBSITE) 
9085 
NEDERLAND nrs 379'/d(duif) in complete " rol van 100 series(1000 zegels) incl 
banderol gedateerd 5 feb 1942, UITERMATE SCHAARS/ZELDZAAM catw 1600,00 (als 
losse series) nu 395,00 
9104 
ZWEDEN michel nrs 144/58 catw 1300,00 (Yvert nrs 163'/177 catw 1440,00) POSTFRIS 
ZONDER PLAKKER, MET KLEURENFOTO CERTIFICAAT LASSE NIELSEN, ZELDZAME SERIE Nu 
625,00 (FOTO'S WEBSITE) 
9107 
BELGIË michel nrs 354/65 (OBP363/74) Blauwe Madonna ongebruikt met minimale 
plakkerrest cvii 2200,00 nu 445,00 (FOTO'S WEBSITE) 
9322 
BERLIJN diverse betere series postfris zonder plakker 'alle gekeurd of met foto-
certificaat George Buhler 

1 245,00 
1 495,00 
I 440,00 
1 185,00 
I 145,00 
I 225,00 

1/20 gekeurd Schlegel 
35/41 foto certificaat 
42/60 foto certificaat 
61/63 foto certificaat 
64/67 foto certificaat 
68/70 foto certificaat 
9386 
HONGARIJE SCHAUBEK standaard voordrukalbum periode 1945-1968, m prima staat 
nw prijs € 175,00 met een vnl gebruikte startcollectie, vanaf 1958 heel goed gevuld 
(hiervoor weinig aanwezig) nu 85,00 
9408 
MONACO Yvert nrs 184** cw 212,00 (Michel189) pri|s 85,00,185/94" (Michel 190/95) 
cw 570,00 prijs 225,00 
9423 
N'KOREA Jaarcollectie 1994 in mooi boekwerk postfris en deels gebruikt, veel blokken 
schaarsi Nu 65,00 
9456 
WERELD 250 gram afgeweekt (enkele lOOOen zegels) nu 19,50 (500 gram = 32,50 en 
1000 gram = 57,50) 
9457 
CURACAO set van 11 verschillende ongetande PROEVEN leen 2eemisssie 1873-1887 
schaarsii Nu 125,00 (F) 
9465 
NEDERLAND, enkele betere series postfris zonder plakker, nu EXTRA VOORDELIG" 
269 cw 35,00 nu 14,00 (5 voor 60,00), 300/4 cw 50,00 nu 20,00 (5 voor 85,00), 305/9 cw 
45,00 nu 18,00 (5 voor 80,00), 327/1 cw 45,00 nu 18,00 (5 voor 80 00), 374/8 cw 17,00 
nu 6,50 (5 voor 27,50) 
9498 
LIECHTENSTEIN stockkaarten met een mooie gebruikte collectie series jaren 80 in 
blokken van 4, zeer hoge catw en dat voor slechts 65,00 
9499 
LIECHTENSTEIN stockkaarten met een mooie postrisse collectie series jaren 80 in blok
ken van 4, zeer hoge catw en dat voor slechts 85,00 
9509 
ZWITSERLAND enkele mooi breed gerande gebruikte klassiekers Michel 7 II (Yvert 14) 
cw 480,00 nu 145,00 
9 II (Yvert 20) cw 130,00 nu 39,50 (FOTO'S) 
9513 
BELGISCH CONGO voordrukbladen met * collectie Etat du Katanga 1960-1962 
compleet nu 85,00 
Sud Kasai 1961 * bijna compleet nu 49,50 
9524 
B CONGO OBP nrs 173,175,177A,178A m vellen van 8 (schaars " ) postfris zonder 
plakker catw 48,00 nu 22,50 Luchtpost nrs 8+11 in vellen van 8 postfris zonder plakker 
catw 30,00 nu 14,00 
9527 
DDR DAVO standaard voordrukalbum, wel alle aanwezige zegels (en dat zijn er heel 
veel II) vv klemstroken Een prima GEBRUIKTE collectie 1949-1979 oa 2x Marx blokken 
ongetand SiEngels blok HOGE CATW nu 195,00 
9530 
SAN MARINO Leuchtturm voordrukalbum album, nw staat nw prijs 85,00 met een 
complete GEBRUIKTE collectie 1961-1983 nu 90,00 
9544 
OUD SURINAME&NNG stockbock 16 biz met vnl * * voorraad (voor 1950 *) ca 1935-
1975 en NNG tot 1962, heel veel materiaal totale catw 1 067,00 en dat voor slechts 
89,50 
9545 
OUD SURINAME & NEP ANTILLEN stockboek 16 bIz met ** voorraad jaren 60/70 
ZEER GOED GEVULD totale catw 866,00 nu slechts 65,00" 

9553 
TOGO (FR KOLi stockboek 64 bIz (nw staat) half gevuld met leuke 7*/** start collectie 
ca 1925-1984 heel veel materiaal ook prima geschikt voor Motief " nu 65,00 
9556 
NEDERLAND beleqainaslot|e Kindvellen " 668168 100x875&50x917,cw 760,00, 
postprijs fl 350,00 nu 135,00 
9558 
NEDERLAND Importa Juweel abum , blanco klemstroken, nw staat nw prijs 100,00 met 
SUPERCOLLECTIE 1852-1950 (bladen tm 1970) ALLES ONGEBRUIKT MET PLAKKER (REST) 
aanwezig o a 1 (*), 3 (*), 7, 8 (*), 11 (*), 12 zr fr, 13,15 (**), 22, 25, 30b/33a, 34/42, 
43/44 (fraai) 49, 81/97,102/3,106/20,128/9,132/5,144/ 63 (-156 en 159), 169/78 (-179, 
186 en 194/5) hierna tot ca 19S0 geheel compleet incl Konijnenburg hoge waarden, en 
face lage en hoge waarden. Tralie, Legioen etc tevens nog flink wat port en LP (catalo-
guswaarde is gebaseerd op werkelijke prijzen, dus zonder gom is zodanig geteld (zie 
NVPH 2010) Catw totaal 12 800,00 nu 1 850 00 (FOTO'S) 
9560 
EUROPA SNUFFELBOX®, verhuisdoos met een hele mooie voorraad van (restant) col
lecties, partijtjes in albums/stockboeken, zakjes, enveloppen etc etc nu 195,00 
9562 
D.REICH. Nrs 1/11 (Kleine Brustschild) heel mooi gebruikt catw 1 479,00 nu 370,00 
9563 
BELGIË Nr 911 in compleet postfris vel van 50 zegels (schaars <') catw ++375,00 nu 
slechts 55,001" 
9564 
CURACAOINED ANTILLEN Leuchtturm luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, nw 
staat nw prijs 235,00 met een vnl */** (iets °) collectie 1873 1987 aanwezig o a 1/3,8, 
10,12,13/7,18, 20/1, 23, 29, 30, 69, 82/99,100/13,126/37,141/52 (150 = '), 185/94,195° 
verder aardig wat Luchtpost en op en face na aardig compleet cw 2155,00 nu 295,00 
9565 
FAROER Safe luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, nw staat, nw prijs 145,00 met een 
geheel complete POSTFRISSE collectie 1975-2000 hoge catw en dat voor slechts 185,00 
9566 
USA. SCHAUBEK band (nw) met brillant luxe voordrukbladen, blanco klemstroken (prima 
staat) met daarin een leuke gebruikte start collectie 1882-1940, achterin nog wat bladen 
met losse zegels KOOPJE 79,50 
9S69 
NEDERLAND FDC's jaargang 2006, compleet op 1 na (530b) catw 128,20 nu 49,50 incl 
gratis Importa album 
9570 
D REICH KABE luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, goede staat nw prijs 155,00 
met een hele mooie ongebruikte collectie "ZUSAMMENDRUCKEN"tussen 1961 en 1941 
hoge catw i| nu 195,00 
9573 
NEDERLAND stockboek 16 bIz met leuke uitzoekvoorraad jaren 40/50/60 vnl * maar 
deels ook ** tevens beter ** combi's uit automaatboekjes en kindvellen catw 1 338,00 
nu superdeal 127,50" 
9575 
NEDERLAND Prestigeboekje MAJOOR BOSSHARDT (overal uitverkocht, zelfs bij TNT) 
nu 24,95 
9576 
ZWITSERLAND. Blok nr 7" (2000 jaar Geneve) cw 300,00 nu 90,00, Nr 9 ** (100 jaar 
Zwitserse post) catw 110,00 nu 45,00,16 ** (NABAG) catw 18,00 nu 6,00 
9577 
DUITSLAND/GEN GOUVERNEMENT Michel Nrs Dienst 1/15 postfris zonder plakker 
nu 24,00 
9578 
NEDERLAND, partijtje gebruikte zegels elk ca 5 x 13,15,17, 21, 22, 23, 24, 26, 27 cw 
ruim 300,00 nu 39,50 
9580 
NEDERLAND oud blanco album met 7* collectie 1872-1962 met flink wat betere 
zegels/series uit de jaren 10/20/30/50, echter er zitten flink wat series "vastgeplakt" de 
vorige eigenaar is wat kwistig geweest met de plakker, dus dat wordt (deels) afweken 
Catw IS ca 2 600,00 en daarom extra goedkoop slechts 145,00i" 
9581 
B.CONGO EN RUANDA-URUNDI oud stockboek 24 bIz met vnl * iets " voorraad 
1886 tot ca 1940 wel grotendeels (licht) getint zeer hoge catw" Nu 125,00 
9583 
LUXEMBURG SAFE luxe voordrukbladen (oude type) met blanco klemstroken Vnl * 
(deels **) collective 1945 1975 (geen Cept 56/57) o a aanwezig Blok 4 " , 442/59**, 
468/3**, 468/9*/** paar etc fikse catw nu 95,00 
9584 
FRANKRIJK DAVO standaard voordrukalbum (zwarte klemstroken) met mooie restant 
collectie 7*/**1849-1963 waarbij heel wat klassiek o a 3,10/12 17 (3 types) 26 (*), 
41aP) 64,151** (€ 200,00), 166/8 , 262,308333, 379*, 394, 396, 439* 476/93*, 576/0* 
etc port o a 25+26, 63/65* zeer hoge cataloguswaarde" Nu 195,00 

STAMPg 

GLOBAL STAM> DEALERS* 

STAMPS-DNS - GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie Dirk N Sluis 

Tinnegieter 13,1625 AN HOORN, The Netherlands - geen winkel. 
Tel: overdag 06-55884387 - vanaf 19.00-23 OOuur: 0229-261611 

Fax- dag en nacht 0229-254013 - Email: sales@stamps-dns.com - ING rek nr 528501 
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'^^^tzegelhandel KAREL DEN HERTOG VIANEN 

48 - 57 XX eer t . € 625,- 1202 XX € 7 5 , - 1270f € 300,- 1195f XX € 250,- uniel< € 750,- 105p XX eert . € 475,-

VARIETEiTEN N e d e r l a n d 

1200a XX 
1439v XX 
1489X 
V 1571-1572 XX 
1571-1572b XX 
¥1702-1705 XX 
1735c XX 
V 1788-1807 XX 
V1856-1875 XX 
1906a XX 
1992-19930 XX 
V 2247a xx 
V 2247b XX 

tanding 
ongetand 
gewoon papier xx 
ongetand 
tanding 
ongetand 
uit maller 
ongetand 
ongetand 
uit de rol 
uit de maller 
ongetand 
L fosfor 

1,25 
250,-

4,-
480,-

3,50 
225,-

3,75 
225,-
150,-

1,-
4,-

150,-
95,-

Aanbiedlngen postfrisse 
PLAATFOUTEN Nederland 

406p 
411pl 
418p 
419p 
420p 
424p 
472p 
495p 
497pl 
511p 
725p 
807pl 
854p 
903p 
91 Op 
931p 
932p 
970p 
994p 
1052p 
1069p 
1088p 
1130p 
1133p 
1149p 
1151p 
1170p 
1175p 
1192p 
1210p 
1234p 
1237p 
1278p 
1285p 
1301p 
1360p 
1685p 
1786p 
1988p 

3,-
7,50 
2,-
5,-
5,-
2,-
4,-
3,-
6,-
5,-

16,-
2,50 

25,-
4,-
5,-
3,50 
5,-
9,-
3,-
7,50 
5,-
4,50 
1,-

35,-
5,-
5,-
2,50 
6,-
2,50 
2,-
2,50 

30,-
2,50 

25, 
5,-

16,-
35,-
30,-
17,50 

Nederland in complete 
postfrisse vellen 

422 
423-427 

7,50 
37,50 

443 
829 
835 
849-853 
855 
857-858 
868-869 
876 
877-881 
882-883 
884-885 
901-905 
900 
906-907 
908 
909-911 
920-924 
925-926 
938 
963 
964 
965-969 
971-972 
973-974 
984 
985-989 
1002 
1012-1014 
1038-1041 
1043-1045 
1050-1051 
1052-1054 
1072 
1075-1076 
1084 
1090 
1098-1102 
DIenstzegeli 
D27-D32 

7,50 
7,50 
7,50 

125,-
7,50 

25,-
25,-
7,50 

90,-
60,-
60,-

100,-
7,50 

45,-
7,50 

60,-
100,-
60,-
7,50 
7,50 
7,50 

175,-
45,-
40,-
7,50 

175,-
10,-
40,-

100,-
17,50 
35,-

175,-
17,50 
37,50 
12,50 
17,50 
50,-

gestempeld 
125,-

Aanbledingen Nederland 
gestempeld 

95 
96 
97 
98 
100 

5,25 
3,50 
14,-
8,75 
15,-

101 eert. 435,-
102-103 4,50 
104-105 125,-
159 4,50 
163-165 3,50 
166-168 2,50 
181 5,25 
191 7,50 
199-202 4,-
199a-202a 70,-
R74-77 25,-
203-207 12,50 
208-211 3,50 
R78-81 15,75 
212-219 21,-
225-228 6,50 
R82-B5 12,50 
229-231 10,50 
232-235 6,25 
R86-89 15,75 
238-239 15,75 
240-243 13,50 
R90-93 22,50 
244-247 22,50 
248-251 11,25 
R94-97 19,75 
257-260 15,75 
261-264 10,50 
R98-101 18,-
265-266 3,50 
269 0,75 
287-288 2,25 
310-312 0,75 
313-317 1,50 
318-322 2,25 
323-324 1,25 
325-326 1,75 
327-331 2,25 
347 7,-
348 15,75 
349 18,-
350-355 2,25 
521 1,25 
533 1,-
536 2,25 
537 7,50 
556-560 22.-
592-595 22,50 
641-645 8,-
671-675 10,75 
707-711 5,50 
722-726 5,-
738-742 5,-
747-751 4,50 
752-756 3,50 

Aanbiedingen Nederland 
posttris 

90 
91 
92 
93 
94 
110-113 

1,-
1,50 
1,50 
5,-
4,50 

12,50 

126 
128 
129-131 eert 
139-140 
144-148 
Rl-18cert. 
R71-73 
169-176 
R19-31 
R33-56 
R5la eert 
R57-70 
R74-77 
208-211 
R78-81 
220-223 
220b-223b 
225-228 

12,50 
37,50 

795,-
15,-
55,-

1050,-
175,-
12,50 

300,-
325,-
375,-
175,-
105,-
24,-
63,-
35,50 

136,50 
63,-

R82-85 
229-231 
232-235 
R86-89 
236-237 eert 
238-239 
240-243 
R90-93 
248-251 
R94-97 
252-255 
256 
274-277 
293-295 
300-304 
305-309 
310-312 

98,-
52,-
45,-
57,50 

395,-
52,50 

100,-
100,-
95,-
91,-
35,-
21,-
71,50 
7,50 

25,-
27,-
9,50 

XX = postfris 
x = ongebruil<t 
cert.= certificaat 

D.V. Zaterdag 8 mei zijn ŵ lj cat 
Filanumis 2010 te Houten 

iwezig met een stond 

Op 28 en 29 mei staan wij op de beurs Hertogpost te 
's-Hertogenboseti. 

op 

Op beide beurzen nemen wij voor u een groot gedeelte 
van onze uitgebreide voorraad Nederland en Overzeese 
Rijksdelen mee. 

- Voor de JEUGD speciale EURO AANBIEDINGEN 
-Veel beursaanbiedingen van Nederland en complete 
jaargangen, onder andere set Amphilex velletjes 1967 
postfris voor 35,-

- ledere klant ontvangt een filatelistisctie attentie 

WELKC >M !!! 

Bestellingen zenden naar: 
Postzegelhandel 
KAREL DEN HERTOG 
Prins Bernhardstroat 4 
4132XGVianen 
Tel. 0347-372908 of 0347-320943 
Fax 0347-371874 
Postbank 42.69.335 

Bestellingen boven de € 35,— worden f ranco 
toegezonden. Verzending geschiedt na ontvangst 
b e d r a g o p postbank 42.69.335. 
Ons bekende klanten betal ing binnen 14 d a g e n . 
Levering zo lang de voor raad strekt. 

Kantoor open o p 
d o n d e r d a g 9.00 -12.30 
en van 13.30-18.00. (l(^ 
O p andere d a g e n regelmat ig 
open , even bel len van tevoren. 

E-MAIL: postzegelhandeldenhertog@kliksafe.nl zetfouten voorbehouden. 

mailto:postzegelhandeldenhertog@kliksafe.nl


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

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

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

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

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

KILOWAAR MET 2007/2008/2009 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 0 0 gr 
Zwitserland : met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk : grote sortering 
W. Europa : grote sortering en hoge waarden 
Skandinaviè : grote sortering met IJsland 
Duitsland : met toeslag en hoge waarden 
Noorwegen : grote variatie en hogere waarden 
Engeiano : veel nieuw en met hoge waarden 
Finland : grote sortering 
Wereld : vele landen (iets Europa) 
MISSIEWAAR 
Duitsland : Nieuw en met hogere waarden 
Australië : veel nieuw en met hogere waarden 
N.Zeeiand : veel grootformaat en hogere waarden 
Engeland : met buitenland en hogere waarden 
W.Europa : onuitgezocht met grootformaat 

Prijswijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 60,00 + € 5,00 porto Orders boven € 60,00 portovrij 

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

LEVERING UITSLUITEND ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING OP: 
Giro rek.nr. 7832196 of SNS bank rek.nr. 82.19.07 581 

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

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRMG 

00 gr 
13,00 
21,00 
11,50 
12,50 
11,00 
11,00 
10,00 
10,00 
12,00 

8,50 

250 gr 
31,00 
50,00 
25,00 
30,00 
25,00 
25,00 
20,00 
23,50 
27,00 

8,50 
15,00 
21,00 

8,00 
8,00 

^ "'S 
110,00 190,00 
95,00 

112,00 
90,00 
90,00 
70,00 
90,00 
95,00 

28,00 
54,00 
80,00 
27,00 
30,00 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzege lhandel 
Lodewi jk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

Postzegelveiling Friesland 
H. Zondervan, beëdigd taxateur Philatelie 
IVlr P.J. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Onze 122' veiling, waarin weer veel mooi 
en waardevol materiaal wordt aangeboden 
wordt gehouden op 

zaterdag 5 juni 2010 
in zalencentrum Intermezzo aan de Stationsweg 6 te Leeuwarden 
t.o.v. deurwaarder J. Venema. 

In onze 122' veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie nalatensctiappen. 

Ook tijdens de velling en kijkdagen kan materiaal voor 
onze 123' veiling worden Ingeleverd. '^-^ i (^ 

Wij zoeken voortdurend mooie collecties en voorraadpartijen 
voor onze volgende veilingen. A ^ é ï 

Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

Kijkgelegenheid op: donderdag 
vrijdag 
zaterdag 

3 juni 
4 juni 
5 juni 

van 13.00 - 18.00 
van 10.00 - 18.00 
van 08.00- 11.30 

Onze volgende veiling zal worden gehouden op 16 oktober a.s 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 

Nadere Inlichtingen: tel. 058 - 2122096 
fax. 058-2129180 . . . • jr^.r-x^r yj^ - - , ,ii 

Email adres: Dzvfrles@xs4all.nl 
Website: www.Dzv-friesland.nl 

Op verzoek zenden wij U onze rijk catalogus gratis toe. 

mailto:info@pzhzeist.nl
mailto:Dzvfrles@xs4all.nl
http://www.Dzv-friesland.nl


Don ^t miss! 
AUCTION NO. 14 :: 8™ - IITH OF JUNE 2010 

London 2010 Festival oj Stamps 
8tn to 15f̂  of May 2010. Christoph Gartner and All single lots (and more of the 14th auction) will 
his team would appreciate meeting you at our be presented. Also consignments for further auc-
super booth No 119. tions (15tn Auction of September Jt-^^-lO^n, 2010) are 

welcome 

CONSIGNMENTS: 
For future auctions we are always lookingfor 
single lots, accumulations, specialized 
collections, complete estates and coins -
worldwide Vour cons;gnment is we/come 
at any time' An insured pickup service by 
FEDEX IS always possible - for large or 
valuable consignments we can visit you 
personally Full insurance guaranteed after 
prior notice. Auction payments - we wire 
your money or we send a check 6 weeks 
after the auction. 

ALTERNATIVELY WE OFFER 
OUTRIGHT PURCHASE! 
Top prices paid Immediately, 
finder's fee for agents guaranteed. 

Just contact us 
tel. +49 - (0)7142 - 789 400 
fax +49 - (0)7142 - 789 410 
e-mail info@auktlonen-gaertner.de 

AUKTIONSHAUS CHRISTOPH GARTNER GmbH & Co. KG 
steinbeisstr. 6+8 • 74321 Bietigheim-Bissingen/Germany • Tel. +49-(0)7142-789400 
Fax. +49-(0)7142-789410 • info@auktionen-gaertner.de • www.auktionen-gaertner.de 

329 

mailto:info@auktlonen-gaertner.de
mailto:info@auktionen-gaertner.de
http://www.auktionen-gaertner.de


p^ l̂lfiBnSi E 
PP2 Neutraal^ 
Oucktad 50 stuks 

8 714341"065049 

DUCKTAD? 

Soms geeft TNTPOST ons een cadeautje, nu weer eens 
een leuke spelfout. Ducktad  Duckstad, aldus lezer 
Arend Spijkman, waarvoor hartelijk dank. 

POSTBEELD HEROPENT WINKEL 

Nederlands grootste en 
meest spectaculaire post
zegelwinkel Postbeeld 
Philatelic Adventure Store 
staat sinds kort in Haar
lem. Het rondborstige 
evenbeeld van de gevierde 
Amerikaanse filmdiva 
Marilyn Monroe heropen
de op 8 april feestelijk 
het nieuwe winkelpand 
samen met de trotse 
eigenaar Rob Smit. Maar 
liefst vier winkelpanden 
werden samengevoegd 
tot één grote winkel met 
verschillende afdelingen. 
Eigenaar Rob Smit is 
duidelijk in zijn nopjes 
met de nieuwe winkel. 

Of winkelcomplex kun je 
beter zeggen. De ruimte is 
onderverdeeld in secties, 
zoals de Old Stamp Shop, 
kaartenafdeling. Thema
tic Adventure, Collectio 
Corner, Partijen en 
Occasions, Kaartenafde
ling, Muntenen afdeling 
en de Regular Shop. Smit 
probeert ook aan postze
gels gerelateerde produc
ten, zoals schaalmodellen 
van auto's. Vliegtuigen, 
maar ook stripboeken aan 
de man/vrouw te brengen. 
De meeste omzet komt 
uit de goed florerende 
webshop iviDUJ.postbeeld. 
com, waarvan de backof
fice achterin het pand 
huist. Tien medewerkers 
doen hier dagelijks aan 
orderverwerking, waar 
honderden bestellingen 
wekelijks per post de 
winkeldeur uit gaan de 
wereld in. 
Rob Smit hoopt met dit 
nieuwe zelfbedachte 
winkelconcept filatelis
ten uit het hele land  en 
daarbuiten  te trekken 
naar zijn centraal gelegen 
winkelcomplex. 

HAN PEEKEL 'ENVELOPT' 
GOUDEN DUCKZEGEL 

Strippresentator Han 
Peekei, bekend van het 
TVprogramma 'Wordt 
Vervolgd' nam vrijdag 2 
april het eerste velletje 
ter gelegenheid van het 
75jarige bestaan van 
strip(anti)held Donald 
Duck feestelijk in ont
vangst van Katja Veen op 
haar hoofdkantoor van 
TNT Post in Den Haag. 
Na een paar sappige 
anekdotes uit zijn kleur
rijke strippresentatoren 
bestaan te hebben verteld, 
kreeg Han Peekei de 
bijzondere eer de enige 
echte gouden postzegel 
in een envelop te stoppen 
die meteen door een 
TNTpostbezorger naar 
de andere enveloppen 
elders werd gebracht 
om de selectie zo eerlijk 
mogelijk te laten verlopen 
wie deze eer te beurt valt. 
Tevens werd de 3000e 

Donald Duck uitgereikt, 
met afstand het grootste 
en meest gelezen man
nenblad van Nederland. 
Het eerste postzegelvel
letje met Donald Duck 
is te koop op alle TNT 
Postkantoren, Bruna en 
bij Collect Club. Bij aan
koop ontvangt de koper 
een bewaarblad met op 
de achterzijde het begin 
van een speciaal voor deze 
postzegelserie geschreven 

stripverhaal van Donald 
Duck. 
In de envelop die de koper 
ontvangt bij uitreiking van 
het bewaarblad kan een 
'gouden' postzegel van 
Donald Duck zitten. Als 
u deze vindt en contact 
opneemt met klanten
service van Collect Club 
050581234 ontvangt u 
€ 3.000, vanwege de 
3000e Donald Duck. 

TRAGEDIE VAN KATYN 

De vliegtuigramp die za
terdag 10 april aan bijna 
100 hooggeplaatste Polen 
het leven kostte heeft 
de gehele bevolking van 
het land in diepe rouw 
gedompeld. De ramp 
krijgt een extra dimensie 
als men stilstaat bij de 
aanleiding tot de vlucht 
van de Poolse president 
Lech Kaczynski en zijn 
gevolg naar de Russische 
plaats Smolensk. Het 
gezelschap was op weg 
naar de nabij gelegen 
plaats Katyn. Hier zou 
de herdenking worden 
bijgewoond van het grote 

LAKTHEATER POSTZEGELS 

Het LAK theater in Leiden 
Z heefi: eigen postzegels uit
° gegeven ter ondersteuning 
 van hun fondsen. Deze 
s persoonlijke postzegels 
^ zijn te gebruiken als nor
S male postzegel en te koop 
< per vel van 10 zegels voor 
= €4,40. 

^ .  De zegels worden alleen 
3 3 0 verkocht aan de kassa 

van het LAKtheater van 
maandag t/m zaterdag van 
14.0016.30 uur en tot een 
uur vóór aanvang van een 
voorstelling. 

LAKtheater 
Cleveringaplaats i 
23II BD LEIDEN 
Balie 071 512 48 90 

ma t/m za 14.00 16.30 u 
Administratie 071 512 68 85 
Fax 071 527 23 61 

U kunt de postzegels ook 
online bestellen, dan 
worden de zegels naar u 
opgestuurd, (vanaf twee 
velletjes, extra kosten: 
€ 1,50 administratiekosten 
per vel) 

I ■■6WiDÜRUWPi<WEOËBU>8iO; 

bloedbad dat zich zeven
tig jaar geleden in na
bijgelegen bossen heeft 
plaatsgevonden. Het 
juiste aantal slachtof
fers is niet bekend maar 
vermoed wordt, dat het 
gaat om ruim 22.000 per
sonen. Het betrof vooral 
officieren van het Poolse 
leger. Ook een groot aan
tal van de in 1939 door de 
Russen opgepakte Poolse 
intellectuelen zijn tijden 
de massamoord door de 
Russen geëxecuteerd. 
Met het oppakken van 
deze intellectuelen wilde 
de Russische leider Jozef 
Stalin het Poolse verzet 
tegen het communisme 
een halt toeroepen. Op 
5 maart 1940 tekende 
Stalin het bevel tot de 
moord. De Russische 

geheime dienst NKVD 
{Narodnyj Komissa
riat Vnoelrennich Djel = 
volkscommissariaat voor 
interne zaken) speelde 
een belangrijke rol in de 
uitvoering hiervan. In de 
naoorlogse jaren werd de 
massamoord in Polen, 
uiteraard onder druk 
van het communistische 
regime, doodgezwegen. 
Pas in 1981 kwam hierin 
verandering. Hierbij 
speelde de vakbeweging 
Solidarnosc een belang
rijke rol. Zij nam het in
titatief tot de oprichting 
van een herdenkingsmo
nument. Dit werd kort na 
de oprichting door het 
regiem verwijderd. Een 
actie die zich in de loop 
de jaren enige malen 
heeft herhaald. Pas in 
1990 erkende de Sovjet 
leiders de verantwoorde
lijkheid voor de massa
moord. 
De Poolse posterijen heb
ben 7 april jl. een herden
kingszegel uitgegeven. 
Het is een blokje met een 
waarde van 3. Zl. Op het 
zegel zijn uniformkno
pen afgebeeld die in de 
vorm van een kruis in het 
zand liggen. 



TNT POST WACHT 
BEURSGANG? 

TNT Post gaat moge
lijk naar de beurs. Ook 
zoekt het samenwerking 
voor zijn postdivisie, 
aldus het concern. Zich 
beradend op de toekomst 
van het postbedrijf kiest 
TNT voor een afsplitsing 
hiervan. Het postbedrijf 
in Nederland heeft te ma
ken met een aanhoudend 
krimpende markt. TNT 
is gefocust op een sohde 
kasstroom, kostenbespa
ringen en groei op het 
gebied van pakketten en 
e-commerce. 
Volgens experts zouden 
de Europese postdiensten 
moeten worden afge
stoten of in samenwer
kingsverbanden onder
gebracht. De activiteiten 
zullen zich uiteindelijk 

concentreren op de grote 
landen waar TNT Post 
een sterke marktpositie 
heeft verworven, namelijk 
Duitsland, het Verenigd 
Koninkrijk en Italië. 
TNT hield afgelopen 
maand zijn jaarlijkse aan
deelhoudersvergadering. 

REDACTEUR GEPAKT 
DOOR DRAAK 

Tijdens een rondje langs 
de stands van de Antver-
pia 2010 in Antwerpen 
werd onze redacteur Arie 
Noorland onverwachts 
'aangepakt' door een 
heuse Chinese draak. 
Of dit bekende Aziati
sche monster op deze 
manier meer aandacht 
wilde vragen voor de 
nieuwe emissies van zijn 
land China, Hongkong, 
Macau of Taiwan, 
vermeldt de historie 
niet. Wel leverde het 
een spectaculair plaatje 
op, waarbij uw hoofdre
dacteur gelukkig op tijd 
een stapje terug wist te 
doen, inderdaad om het 
overzicht te behouden 
over deze verrassende 
situatie. Zo ziet u maar 
weer, dat filateliebeurzen 

helemaal niet saai hoe
ven te zijn: ze zijn soms 
zelfs verrassend! 

VERENIGINGSBLADPRIJZEN 2 0 1 0 

Ook in 2010 wordt weer 
gestreden om de Filatelie 
Verenigingsbladprijzen, 
met twee hoofdprijzen 
van € 250: één voor de 
bladen van 'algemene' 
postzegelverenigingen 
en één voor publicaties 
van gespecialiseerde 
verenigingen. 
Het formulier moet ui
terlijk 15 juli 2010 samen 
met drie complete sets 
bladen naar de secretaris 
per post worden terug
gezonden. Het adres is 

Drs. S.W.D. Veenstra, 
Roelofsstraat 31, 2596 
VK 's Gravenhage. De 
verenigingen krijgen 
medio mei het deelna-
meformulier toegezon
den. Het gaat om de 
nummers van de laatste, 
complete jaargang van 
vóór I juli 2010. Dat kan 
dus een jaargang zijn 
die geheel in 2009 is 
verschenen, maar ook 
een jaargang die van i 
juli 2009 tot en met 30 
juni 2010 loopt. 

Formulieren die na 
15 juli 2010 worden 
teruggezonden en bij 
de jury binnenkomen, 
kunnen helaas niet meer 
in behandeling worden 
genomen. 
Zoals gezegd: uw deel-
nameformulier en de 
bijbehorende bladensets 
moeten dus uiterlijk 15 
juli 2010 ter post zijn be
zorgd. De redactie wenst 
u alvast veel succes met 
uw inzending! 

ZEELAND 'FIETST' OP 
ZEGEL 

Op een door Promotie 
Zeeland Delta (PZD) 
uitgegeven postzegel 
wordt een bijzondere 
draai gegeven aan dit 'Jaar 
van de Fiets'. Het ontwerp 
van louur Communicatie 
is een vervolg op de vorig 
jaar uitgegeven postzegel 
'Tijd voor een zuchtje 
Zeeland'. De postzegel is 
uitsluitend verkrijgbaar 
bij de VW kantoren in 
Zeeland. 
De postzegel van 0,44 
cent toont een grafische 
weergave van een fiets 
met op de achtergrond 
kleuren van de Provincie 
(blauw en groen). W êgens 

het succes van de vorig 
jaar uitgegeven postze
gels willen de VVV's van 
Zeeland dit succes vervolg 
geven met een nieuwe 
uitgave. "We merken dat 
toeristen en organisaties 
uit Zeeland de postzegel 
als leuke extra zien voor 
het versturen van hun 
vakantiekaart en zake
lijke post", aldus Patrick 
Polie, adjunct directeur 
Promotie Zeeland Delta. 
De postzegels waren vorig 
jaar binnen twee weken 
uitverkocht. 
In Zeeland is 2010 
uitgeroepen tot het Jaar 
van de Fiets. Zeeland 
staat dit jaar in het teken 

van talloze nationale en 
internationale fietsacti-
viteiten. De Nederlandse 
iVIei Maand Fiets Maand 
gaat op I mei van start 
in Renesse. Op 10 mei 
finisht de Giro d'Italia op 
de Dam in Middelburg 
en op 4 juli koerst een 
etappe van de Tour de 
France door Zeeland. 
Voor de postzegel met dit 
nationaal symbool zijn 
de reserveringen nu al 
gemaakt. 

ANTVERPIA 2 0 1 0 BEURSPOSTVELLETJE 

TNT Post heeft ook 
tijdens de Antverpia 2010 
een persoonlijke postze
gel (het Beurspostzegel-
velletje) uitgebracht. Bij 
elke beurs geeft TNT deze 
uit. Het velletje is alleen 

te koop op de beurs of 
men kan een abonnement 
nemen op de Beurspost
zegel. Een halfjaar of een 
jaarabonnement. Dit is 
dus geen officiële uitgifte. 

POSTZEGEL NATIONALE ZOMERBLOEMENTENTOONSTELLING 

Ter gelegenheid van 
de zilveren editie heeft 
de Sdchting Nationale 
Zomerbloemententoon-
stelling {www.nzbt.nl) haar 
eigen postzegel uitge
bracht. De eerste zegels 
zijn, tijdens de FloraHol-
land TradeFair Naaldwijk, 
door de voorzitter van de 
Stichting Nationale Zo-
merbloemententoonstel-
ling, de heer Han van der 
Goes, officieel overhan
digd aan de heer Marco 
van Ruiten uit Lisse. De 
heer Van Ruiten is voor
zitter van de landelijke 
zomerbloemencommissie 
van L.T.O. Groeiservice 
en vertegenwoordigt 

daarmee alle telers die in 
de afgelopen 25 jaar deel 
hebben genomen aan 
de tentoonstelling in de 
vorm van inzendingen 
voor de V.K.C.-keuringen. 
De postzegels zijn te koop 
bij het secretariaat van de 
NZBT, 0174-627652, of 
vraag informatie per e-
mail Postzegel Nationale 
Zomerbloemententoon-
stelling info(a)nzbt.nl. 
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In de afgelopen weken zijn de vol
gende mutaties in het overzicht van 
bij Filatelie aangesloten verenigingen 
doorgevoerd: 

HEEMSKERK 
PV Heemskerk: wnd. secretaris: J.F. 
Koer, Mozartstraat 140,1962 AG 
Heemskerk, telefoon 0251-230880, 
Email: jan.koer(3)zi5flo.nl. 

ZUTPHEN 
Fil.Ver. de Globe: secretaris: A.H. 
Woolthuis, Polsbroek 244, 7201 BZ 
Zutphen, telefoon 0575-575317. 

Mutaties van verenigingsadressen kunt 
u uitsluitend zenden aan: 
mw. E. Braakensiek, P.W. Alexander-
laan 41, 3273 AS Westmaas, 
Email: e.braQl«nsiel<(5)wor!don!ine.nl. 

OMGEKEERDE DENDERMONDE 
OP ANTVERPIA 2 0 1 0 

Op de filateliebeurs 
Antverpia 2010, die 
van 9 tot 12 april 
werd gehouden in 
Antwerp Expo, werd 
voor het eerst in vijf
tien jaar de duurste 
Belgische postze
gel aan het pubhek getoond. Het is de 
zogeheten Omgekeerde Dendermonde, 
waarvan de cataloguswaarde € 75.000 
bedraagt. De zeldzame zegel werd in 
1920 gegraveerd en gedrukt bij de druk
kerij Enschedé in Haarlem. 
Twee vellen met 25 postzegels werden 
verkeerd gedrukt, waardoor het stadhuis 
van Dendermonde er omgekeerd op 
staat. De zegel werd in een speciale 
schatkamer getoond en continue be
waakt. 

http://%7bwww.nzbt.nl


SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
e-mail: info(a)galeoptix.nl 
website: viww.galeoptix.nl/fila/druktech.htm 

191 BOEKENWEEK 

Op 9 maart 2010 ver
scheen een 'postzegel' in 
de vorm van een mi
niboekje, waarvan de voor
kant als postzegel moest 
worden beschouwd en de 
achterkant als gomzijde. 
Zolang je het boekje niet 
opende was de 'postzegel' 
netjes op een pakje te 
plakken. Voor een gewone 
brief was de zegel niet te 
gebruiken. De ontwerper 
en TNT Post moeten de 
associatie van de Boeken
week met het versturen 
van boeken gehad hebben, 
want daarvoor is de zegel 
qua frankeerwaarde van 
€ 2.20 wel te gebruiken. 

Kortom, een volslagen 
nutteloos hebbedingetje 
dat verkocht werd in een 
kaart met gleufjes, waarin 
de zegel houvast vond.... 
Ongetwijfeld een product, 
waarbij de drukker voor 
de afwerking ervan wel 
voor de nodige problemen 
zal zijn gesteld, maar qua 
druk zelf niet echt een 
security printer vereist 
was - als er al uitzicht was 
op mogelijke namaak. Dat 
laatste is, gezien de snelle 
verkoop, zowel via de TNT 
Post verkooppunten als via 
de Collect Club misschien 
niet eens zo vreemd... 
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75 JAAR DONALD DUCK 

Op 6 april verscheen een 
blok van 10 verschillende 
zegels ter gelegenheid van 
nog een jubileum: 75 jaar 
Donald Duck als stripfi
guur. In Nederland werd 
hij pas in het begin van de 
jaren '50 geïntroduceerd 
via het weekblad Donald 
Duck. Inmiddels zijn 

3.000 afleveringen van het 
weekblad verschenen en 
dat is zeker het herdenken 
waard! 
Via een abonnement ä rai
son van € 15 per 2 blokken 
kun je anderhalfjaar lang 
genieten van een uiteinde
lijk compleet stripverhaal. 
In 36 afleveringen? 

!Nederland;Nedeilaacl:Nederland:NGderland:Nederlancl 

Jubileumpostzegels 
2010 

Op 23 maart verscheen 
een blok van 10 zegels -
vijf verschillende elk in 
tweevoud - ter gelegen
heid van enkele jubilea. 
Wie hierbij denkt aan een 
250- of 500-jarig bestaan 
van iets komt bedrogen 
uit! 
V W bestaat 125 jaar. Ko
ninklijk Instituut voor de 
Tropen 100 jaar, Duinrell 
75 jaar, de Euromast 50 
jaar en Djoser 25 jaar. 
Leuk gevonden zo met 
de seniores bovenaan, 
maar zijn ze allemaal even 
maatschappelijk relevant? 
De zegels zijn in 4 kleuren 
rasterdiepdruk vervaar
digd bij De la Rue op 
hun ATN 'druk aan de 
rol'-pers. Vierkleurendruk 
lijkt voor de meeste zegels 

redelijk plausibel. Echter 
bij sommige (meng)kleu-
ren is het toch nog zeer 
goed turen! Bruin is een 
mengvorm van 4 kleuren, 
de beide groene varianten 
zijn hoogstwaarschijnlijk 

toch een mix van geel 
met cyaan. De piramiden 
daarentegen vertonen een 
ogenschijnlijk veel grover 
raster erboven op! En de 
vijfde kleur zit uiteraard 
in de fosfor L-vorm! 
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Op 29 maart verscheen 
een blok van 3 zegels van 
44c met een 'klavertje 
vier' als toegift bij de 

koop van wenskaarten -
minimaal € 5. 'Da's toch 
een kaart waard'. 

http://viww.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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DE EMISSIES IN MEI 
2010 

Het gaat om de volgende 
emissies in mei 2010: 

10.05 
175 jaar Belgische 

Spoorwegen 
 Feest van de postzegel 

uitnodigingen 

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

175 JAAR BELGISCHE 
SPOORWEGEN 

Op 10 mei 2010 verscheen 
een blok met 5 zegels van 
(2) (=1.18) met oude en 
nieuwe treinen ter gele
genheid van het feit dat 
op 5 mei 1835 de eerste 
trein reed tussen Brussel 
en Mechelen. Ontwerp 
van het blok: Guillaume 
Broux als graveur van de 
contouren, Beatrice 
Duculot, graphic designer 
van SNCBHolding ofwel 
de NMBS Groep 

i) Belgische Spoorwegen 1 / D Chemins de f er belges 

(Nationale Maatschappij 
der Belgische Spoorwe
gen). 

Dankzij de Nederlandse 
blokkade van Antwer
pen waren er voor het 
industriegebied tussen 
Charleroi en Luik met 
veel zware industrie en 
mijnbouw geen uitwe
gen. Koning Leopold van 
SaksenCoburg had voor 
de Belgische onafhan
kelijkheid in Engeland 
gewoond, was getrouwd 
geweest met een Engelse 
kroonprinses en was 
ook oom van de latere 
Königin Victoria, en had 
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5 mei 1835, eerste trein 
tussen Brussel en Mechelen 

5 mai 1835, premier tram 
entre Bruxelles et Malines 

daar George Stephenson 
onmoet, de bouwer van 
de eerste stoomlocomo
tief Koning Leopold was 
er zeer op gebrand in 
België ook spoorwegen 
aan te leggen. Ten be
hoeve van de verbinding 
tussen Antwerpen en het 
Ruhrgebied en Maas
Sambre bekken werd een 
uitgebreid spoorwegennet 
gepland: op i mei 1834 
werd een wet uitgevaar
digd tot het oprichten van 
zo'n nationaal netwerk 
van ongeveer 400 km. Op 
5 mei 1835 werd de eerste 
spoorlijn op het Europese 
vasteland, tussen Brussel 
en Mechelen, inge
wijd. Het was de eerste 
spoorlijn die commercieel 
gebruikt werd. Negen jaar 
later waren de noord
zuid en oostwestspoor
lijnen klaar. 

De zegels zijn mogelijk 
al gedrukt op een Goebel 
druk aan de rolpers voor 
rasterdiepdruk gecombi
neerd met plaatdruk in de 
Zegelwerkplaats te 
Mechelen. 

Het zegelformaat is for
maat 3  40.20x27.66mm 
 met een perforatiemaat 
II1/2 22/16 tanden hor./ 
vert. Een gat doorlo
pende perforatie in de 
rechterrand, in de ove
rige blokranden geheel 
doorlopend. De cilinders 
omvatten vermoedelijk 4 
blokken. Productbarcode 
op de linkeronderrand 
van het blok. 

FEEST VAN DE POSTZEGEL 

Op 10 mei 2010 verscheen 
een hangblok met 10 zelf
klevende zegels van (i) (= 
€ 0.69) met afbeeldingen 
van feestelijke momenten. 
Het hangblok kost 
€ 5.90 en wordt slechts als 
geheel  en bloc  verkocht 

Ontwerp Castor ofwel 
Chris Vandendriessche. 
De zegelblokken zijn 
gedrukt in 4 kleuren ras
terdiepdruk aan de rol op 
één van de Goebel rotatie
persen van de Zegelwerk
plaats in Mechelen. 
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TOESTEMMING 
Het overnemen van arti
kelen uit De Posthoorn is 
toegestaan, maaralleen m 

DE BRIEF VAN EEN ly-jARICE 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werd ook een deel van Frankrijk 
door de Duitsers bezet. In 1941 
werd een hoge Duitse militair 
door het Franse verzet gedood. 
Er werd wraak genomen door 
vijftig communisten dood te 
schieten. Een van hen was de 
17-jarige Guy Móquet. Vlak voor 
hij stierf, schreef hij een brief 
aan zijn ouders. Hij begint de 
brief met de woorden: "Ik ga 

sterven". Hij vraagt zijn moeder 
om toch vooral moedig te zijn 
"want ik ben het ook en ik wil 
het evenzeer zijn als degenen die 
mij voorgaan". Hij eindigt zijn 
brief met de woorden: "jullie die 
achterblijven, wees ons die gaan 
sterven, waardig". Deze woorden 
staan ook op een postzegel
boekje dat een tijdje geleden in 
Frankrijk uitkwam. Op verzoek 
van president Sarkozy wordt 

«VoustMus 
guirestez, sqyez 
dj^esdenous, 
lesS7quialloiis 
mourtp!» 
Guy Méquet 
22ottobre 1941 

12 TIMBRES 
è validité permanente 
Pour vos lettres jusqu'è 20g 
è destination de la France 
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de brief elk jaar voorgelezen op 
Franse middelbare scholen. Hij 
hoopt daarmee te bereiken dat 
Franse jongeren de gebeurtenis
sen uit de Tweede Wereldoorlog 
niet vergeten. Vrijheid is geen 
vanzelfsprekendheid. Zelfs niet 
als je jong bent en net als Guy 
Móquet gewoon naar school gaat 
en nog een heel leven voor je 
denkt te hebben. 

DE DOEDELZAKSPELER EN 
DE PINGUIN 
Aan het begin van de 20e 
eeuw maakten onder
nemende Europeanen 
verschillende reizen naar 
de Zuidpool. Het gebied 
was zo goed als onbe
kend en de uitdaging was 
groot. De Schot William 
Speirs Bruce was zo'n 
ondernemend type. Hij 
ging met zijn schip de 
SY Scotia naar het barre 
zuiden. Het schip en de 
bemanning vertrokken 
in november 1902. Ze 
keerden pas weer terug in 
de zomer van 1904. Op 
de afgebeelde postzegel 
zien we de doedelzakspe

ler Gilbert Kerr met een 
pinguïn die aandachtig 
schijnt te luisteren. Het 
tafereel speelde zich af 
op het meest zuidelijke 
punt van de reis. De Sco
tia zat toen zeven dagen 
vast in het ijs. Omdat 
niet helemaal duidelijk 
was hoelang men daar 
moest blijven, had de 
bemanning een aantal 
pinguïns gevangen om 
te slachten als het een 
lang verblijf dreigde te 
worden. Kerr doodde de 
tijd met het spelen op 
zijn doedelzak. Tegelijker
tijd wilde hij weten wat 

het effect van zijn muziek 
op de pinguïns was. Het 
leidde tot niets. In zijn 
logboek schreef Kerr 
dat hij allerlei soorten 
muziek had gespeeld. 
Vrolijke marsen en 
droevige wijsjes deden 
de vogels helemaal niets. 
Z|e toonden geen enkele 
interesse en reageerden 
totaal niet. Kerr vond de 
pinguïns maar slome 
duikelaars. 

DAT GAAT NAAR DEN BOSCH TOE! 
Eind van de maand is het 
dan zo ver: tijd voorde 

Dag van de Jeugdfllatelie! 
Dit jaar al weer voor de 
26e keer. Het belooft een 
groot feest te worden. 
Het evenement vindt 
plaats in de Brabanthal-
ien in Den Bosch. Op 
hetzelfde moment is daar 
de tentoonstelling Her-
togpost 2010 voor vol
wassenen. Er zullen heel 
veel activiteiten zijn voor 
de jeugd, dus dit mag je 
niet missen. Samen met 
de Kring Vrienden van 
's-Hertogenbosch, TNT 
Post heeft de organisatie 
van Hertogpost persoon

lijke postzegels en een 
velletje laten maken. Op 
de zegels staat het varen 
op de Binnendieze cen
traal. In fluisterbootjes 
ga je door het eeuwen
oude waterstelsel van de 
middeleeuwse centrum 
van Den Bosch. Het afge
beelde velletje is op de 
tentoonstelling te koop. 
Noteer in je agenda 28 
tot en met 30 mei: NAAR 
DEN BOSCH!!!!!!! 

KLEIN, MAAR FEL 
De zwartvoetkat is de 
kleinste kattensoort, 
die tussen de 27 en 50 
centimeter lang wordt. 
Zwartvoetkatten vind 
je in het zuiden van 
Afrika. Het zijn goede 
gravers, die hun prooi 
vaak uit hun hol weten te 
graven. Ze houden van 
kleine zoogdieren, zoals 
muizen, maar ook van 
hagedissen en vogels. 
Heel bijzonder is dat ze 
bijna niet hoeven te drin
ken. Ze halen hun vocht 

namelijk uit de dieren 
die ze opeten. Zo is hun 
prooi eten en drinken 
tegelijk. Op de postzegel 
van Botswana zie je een 
zwartvoetkat die net een 
sappig vogeltje heeft 
gevangen. 

NO OVERLOADING 

(G)EEN WAGEN VOL GEUDEN 
Langs de kant van de 
weg zie je politieagenten 
die controleren of de 
bus niet te vol zit. Zo 
op het oog valt het met 
deze bus wel mee. Er zit 
tenminste niemand op 
de bus en er hangen ook 
geen mensen aan. 

SWAZILAND E3.3t 

Heb je wel eens in een 
volle bus moeten staan? 
Vond je dat prettig? Vast 
niet. In sommige landen 
is het heel gewoon om 
zoveel mogelijk mensen 
in een bus te proppen. 
Soms moeten mensen 
zelfs op het dak zitten. 
Echt verantwoord is dat 
natuurlijk niet. Het is 
zelfs levensgevaarlijk. 
Om dat duidelijk te ma
ken werd deze postzegel 
uitgegeven. De tekst 
luidt: "No overloading". 

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



De ipeler i xiin bekend, 
binnenkorl i lar len we mei 
de eeri le wedsirild. Mlaar 
gaal hel over? WK Voelbal 
naluurliik! 
Heb ili al |e 
oranieipullen 
al klaar 
liggen, 
of doen 
f l lalel l i len 
niel aan 
voelbal? Nou, 
ik wel. 
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Voetbal vroeger 
Zou het voetbalien 
op deze manier zijn 
ontstaan? Ik vind 
het wel een logisch 
idee. Je schopt tegen 
een bal en de sport 
is geboren. Heb jij 
wel eens een nieuwe 
sport bedacht? 

> t ■ ■ >■ » Hill ■ » m w n P U 
FIFA WORID CUP _ 

1974 

Kopstoot 
je mag de bal met 
ieder deel van je 

lichaam spelen, be

halve je armen en je 
handen. Je mag dus 
ook met je hoofd 
voetballen. Ik begrijp 
niet hoe je dat doet. 
En wat ik helemaal 
niet begrijp is, dat 
voetballers daar 
geen hoofdpijn van 
krijgen. 

Altijd speelbaar 
De voetbal moet 
altijd speelbaar 
blijven, staat er in 
de spelregels. Dus je 
mag er niet op gaan 
liggen, en je mag 
hem ook niet tussen 
je benen klemmen 
en hard naar het 
doel rennen. Maar 
de keeper mag dat 
wel. 

kSrefuióa 

i i*«i^Bi*di«rf.Adk*J 

De scheidsrechter 
De moeilijkste klus 
van de wedstrijd 
ligt volgens mij bij 
de scheidsrechter. 
Die man moet boze 
voetballers uitleggen 
dat iets met klopt. 
Hij moet ook boze 
supporters uitleg

gen waarom hij een 
bepaalde beslissing 
neemt. Nee, dat 
is geen makkelijk 
baantje. Ik heb groot 
respect voor deze 
man. 

Voetbalschoenen 
Omdat je altijd op 
gras speelt, moet 
je schoenen heb

ben waarmee je met 
uitglijdt. Daarom 
maken ze onder die 
schoenen noppen of 
platen van rubber. 
Als je echter je te

genstander daarmee 
raakt, doet dat erg 
pijn. 

De bal 
De nieuwe WK bal is 
ronder dan ooit, zeg

gen ze. Hij heeft elf 
kleuren en hij heet 
de Jabulani. Het 
bedrijf dat deze bal 
maakt, heeft bijna 
vier jaar aan het 
ontwerp gewerkt. Ze 
hebben de bal ook 
uitgebreid getest. En 
dan nog wat: Zuid

Afrika ligt hoger dan 
Nederland. Dus gaat 
de bal sneller dan 
bij ons. Wel even 
oefenen, dus. 

Het voetbalstadion 
Grote wedstrijden 
worden altijd in een 
stadion gespeeld. 
Op die manier 
kunnen er veel meer 
toeschouwers kijken. 
Het brengt natuurlijk 
ook meer op, want 
iedereen moet een 
kaartje kopen. Moet 
jij ook betalen of 
mag je er gratis in? 

De keeper 
Ik wilde vroeger 
nooit keeper zijn, 
want iedereen was 
boos op mij als de 
tegenstander in het 
doel schopte. Kon ik 
het helpen dat ik de 
bal niet tegen kon 
houden? Keepen 
is heel lastig en je 
moet tegen de kri

tiek kunnen. 

Een eigen albumblad 
van mijn mooiste 
sport 
Heel veel jongens 
zijn dol op voetbal. 
En ja, daar zitten 
ook filatelisten bij. 
Daarom geef ik je 
dit advies: maak een 
albumblad van deze 
mooie sport. Daar 
heb je je leven lang 
plezier van! 

Succes er meel 

(jUfiAt/^ v*v»v 
UOJÜUi* 
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DE CROTE TWAALF 

DRAAI JE POSTZEGELS OOK EENS OM 
Niet iedereen weet het, maar het loont de moeite 

om ook eens de achterkant van een postzegel te 

bekijken. Deze hoeft niet altijd voorzien te zijn 

van een gomlaag. Vele tropische landen met een 

hoge vochtigheidsgraad verstrekten de zegels aan 

de kantoren zonder gomlaag. De kantoorhouder 

had in dat geval een grote lijmpot en een kwast 

om de betreffende zegels op de brieven te 

plakken. Een aantal oudere zegels, ook uit onze 

voormalige gebiedsdelen overzee, zijn indertijd 

zonder gom uitgegeven. Wat vind ik dan toch in 

een rondzendboekje? Een zegel zonder gom met 

een lagere prijs dan hetzelfde zegel met (vaak later 

aangebrachte) gom. 

Besparing 
Soms worden er in oor
logsgebieden postzegels 
zonder gom uitgegeven. 
Dit gebeurde bijvoor
beeld op Sumatra in 
1946. Officieel was het 
Nederlands gebied, 
maar de Indonesiërs 
hadden de onafhanke

lijkheid uitgeroepen. 
Het Indonesische gezag 
gaf daar zijn eigen ze
gels uit. Ze hebben een 
heel slechte perforatie 
en zijn ook nog eens 
zonder gom uitgegeven. 
Een aantal gebieden in 
de voormalige Russi
sche zone van Duitsland 

heeft zegels uitgegeven 
met wat men Spargum
mi noemt. Deze zegels 
hebben een gomlaag die 
ongeveer voor eenderde 
op de achterzijde is 
aangebracht. Zo had 
men minder lijm nodig 
en dat spaarde grond
stoffen. 

Reclame 
Er zijn vele interessante 
dingen te vinden op de 
achterkant van postze
gels. 
Nieuw Zeeland zag er 
rond 1890 wel brood in 
om reclame toe te staan 
op de achterzijde van 
postzegelvellen. Het 
leverde in ieder geval 
geld op. Deze vorm van 
reclame werd gestart in 
1893 en heeft het slechts 
volgehouden tot 1895. 

Misbruik 
Om fraude tegen te 
gaan heeft een aantal 
landen ook de nodige 
maatregelen getroffen. 
Brazilië voorzag vele 
uitgiften op de achter
zijde met een aantal 
lijnen in een aparte kleur 
groen, terwijl Spanje alle 
zegels op de achterzijde 
bedrukte met letter en 
cijfercombinaties in 
onder andere de kleuren 
zwart, blauw of rood. 

De cijfers die wij op 
de achterzijde bij onze 
eigen rolzegels tegen
komen hebben tot doel 
om een juiste telling te 
kunnen maken hoeveel 
zegels er nog op de 
rollen in de automaat 
zitten. 

Automatisering 
Eind 1957 werden in 
Engeland zegels uit 
de jaren 19551957 bij 
wijze van proef aan de 
achterzijde voorzien van 
één (drukwerktarief) of 
twee (normaal tarief) 
grafietstrepen. Deze 
dienden ervoor om via 
een elektronische manier 
de automatisering van 
sorteren te bevorderen. 
De proef mislukte en 
men zocht al snel naar 
andere mogelijkheden. 

Extra informatie 
Er zijn ook landen die 
op de gomzijde van de 
postzegel achtergrondin
formatie geven over de af
beelding op de postzegel. 
In de Verenigde Staten 
werden bijvoorbeeld in 
de jaren negentig van de 
vorige eeuw zegels uit
gegeven over de geschie
denis van de 20e eeuw. 
Deze hebben allemaal 
een informatieve tekst 
aan de achterkant. 
Zo zie je maar: er zijn 
genoeg redenen om je 
postzegels eens om te 
draaien. In sommige 
gevallen is de achterkant 
interessanter dan de 
voorkant. 

Jan Bakker 

'i'SiïMOSS 
A TRO'ïJPt 'ARD 

EF.'.CTIVK 
KEMEOy FOR Ai, 
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Produced commercfa[ly for 
the first öme in 1933. the 

Monopoly® game became 
the woTid's most femtxjs 

board game In a penod of 
economie depression, 

players enjoyed amassing 
fortunes and driving 
opponents bankrupt 

CELEBRATE THE CEmURY  T930S 



POSTSCRIPTUM 
Ik hoopdatjul' 
ÜA ket ivter Uuk 

Posthoorn' te Uxe*t/. 
Zijit er dÜMetv eUe^je

ßroAßmde' unüeiv zLe*v? SckrüfofymUl 
ketoKS. WC'zMÜe*voHs best doen, OHi/er cLuv iets 
over fe schrijvetv. 
Ee*f/filateUstischearoet i/tuv frey Groemveld 

ANTWOORDEN PUZZEL FEBRUARI 2010 

Hier volgen de antwoorden van de puzzel van 
februari 2010: i.René de SaintMarceaux; 2.1958; 
3. Twintig keer; 4. Asturcon; 5. jan Nicquet; 6. 
Nepenthes (vleesetende plant) (05); 7. Churchill. 

Na loting heeft Rob Frans
sen uit Celeen een prijsje 
gewonnen. 
Hartelijk gefeliciteerd! m^t-

PUZZEL MEI 2010 

De vragen van deze maand zijn: 
1, 
2. 

Aan welke rivier dankt Amsterdam haar naam? 
Hoe noem je een dier dat normaal niet in 
Nederland voorkomt? 

3 Hoeveel kleuren heeft de nieuwe WK bal? 
4 Welke delen van het lichaam mag je niet 

gebruiken bij voetbal? 
5. Hoe heet de kleinste kattensoort? 
6. Wat vond Cilbert Kerrvan pinguïns? 
7. Welk land plaatste reclame op de achterkant 

van de postzegels? 

Stuur je antwoorden voor i juli 2010 naar de 
redactie van De Posthoorn, De Coedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. Vergeet niet je naam, adres en 
PUZZEL MEI te vermelden en fllatelistisch 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 

WIST]E DAT... 

VAN HET 

VERZAMELEN 

...sinds een paar jaar in Nederland wasberen worden 
gezien? De wasbeer is een zogenaamde "exoot", dat wil 
zeggen dat die niet normaal in Nederland voorkomt. 
Wasberen zijn kleine roofdieren, die vooral in Amerika 
voorkomen. Daar heet deze kleine beer die er uitziet 
als een bandiet met een zwart masker "raccoon". In 
NoordEuropa komen ook enkele soorten voor. 
De wasbeer is een grote slaper. Overdag blijft hij 
meestal goed verstopt in een hol of in een boom, en 's 
nachts gaat hij op jacht naar wormen, insecten, eieren, 
kikkers, hagedissen, vissen, enz. Ook lust hij graag ap
pels, noten, bessen en eikels. De wasberen die hier zijn 
gezien komen waarschijnlijk uit Duitsland. 

Toon Oomens 

ABC VAN HET POSTZEGELS VERZAMELEN 

Een boek dat iedereen 
in zijn boekenkast moet 
hebben is het ABC van 
het Postzegels Verza
melen 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 
die ideeën uit het boek aan 
jullie door. Deze maand 
stellen we de vraag: 

Mag je stempels In je 
verzameling opnemen 
vanwege de plaatsnaam? 
Het antwoord is ja, maar 
je moet ermee oppas
sen. Je mag bijvoorbeeld 

geen stempel van Amsterdam opnemen om te vertellen dat koningin Beatrix 
in Amsterdam werd ingehuldigd. Wel mag je een stempel van Amsterdam in je 
verzameling over rivieren opnemen. Amsterdam dankt haar naam namelijk aan de 
rivier de Amstel, waarin ooit eens een in dam gemaakt werd: Amstel dam en dat 

werd later Amsterdam. Een ander voorbeeld is het 
stempel van Edam uit Canada. Als je een verzame
ling hebt over emigratie, zou je dit stempel kunnen 
gebruiken. Het plaatsje dankt zijn naam namelijk 
aan Nederlandse emigranten, die in Canada een 
nieuw bestaan opbouwden. Ze waren hun moe
derland echter niet vergeten en gaven hun nieuwe 
woonplaats een oude vertrouwde naam. Minder 
geschikt is het om iets te vertellen over Edammer
kazen die hun naam danken aan de plaats waar 
ze oorspronkelijk vandaan komen. Als je daar iets 
over wilt vertellen, kun je beter een stempel van 

het Nederlandse Edam nemen. Ook dat is toegestaan. 
Kort samengevat: plaatsnaamstempels met opne
men omdat er in die plaats een bepaalde gebeurtenis 
plaatsvond, maar wel als de naam van de plaats een 
bepaalde betekenis heeft en/of een duidelijke link heeft 
met jouw onderwerp. 

J<mpIBhtwluN«Ê«iind 
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(ABC van het Postzegels verzamelen, deel 2, bladzijde 26) 

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

http://www.stampkids.org


I 
De nieuwe vuurtoren
postzegel van Breskens 
met bijbehorend stempel 
is op zich een aanwinst, 
maar dat mag ook wel 
met een waarde van € 7. 
TNT Post is karig met 
de uitgifte van vuurto
renzegels, waar andere 
posterijen juist ruimhar
tig zijn. In 1994 versche
nen vuurtorens voor het 
eerst op Nederlandse 
postzegels. De mooiste 
maximumkaarten van die 
serie van drie, vind ik die 
van Vlieland van afb. [i] 
en van de Brandaris van 
afb. [2]. De eerste is van 
een normale ansichtkaart 
gemaakt, de tweede komt 
uit de zgn. Leeuwreeks, 
een commerciële serie die 
toen nog verscheen. De 
heer Den Draak, die deze 
reeks verzorgde, heeft 
dat goed gedaan met het 
speciale stempel 400 jaar 
Brandaris. De kaarten 
van de (commerciële) 
molenreeks kloppen 
daarentegen niet, daar 
alle drie ontwaard zijn 
met het stempel West-
Terschelling. Voor twee 
van de drie kaarten is 
dat de verkeerde plaats. 
De Brandaris verscheen 
eind 2006 nogmaals op 
de postzegel van afb. 
[3]: het silhouet van de 
toren staat recht onder 
de tweede vier. Kaart 
[4] is daarom een goede 
maximumkaart die één 
van de drie elementen van 
de postzegel toont. De 
andere twee zijn de buggy 
en een hert in de natuur. 

Duitsland geeft sinds 
2004 elk jaar twee fraaie 
vuurtorenzegels uit. 
In deze rubriek werd 
Duitsland's bekendste 
vuurtoren. Roter Sand, 
uit 2004 al eens getoond. 

S Ik toon hem nogmaals 
° op [5] maar nu met een 
— stempel van een jaar 
s later. Dat kwam uit op 
ïï 1/11/2005 t.g.v. het i20-ja-
S rig bestaan van deze vuur-
2 toren. De bouw op een 
^ zandbank in de Duitse 

- - - bocht op een betonnen 
3 3 s "Caisson gold indertijd als 

een grensverleggende 
bouwkundige prestatie. 
Israel gaf in 2009 een 
serie van drie vuurtoren
zegels uit, waarvan afb. 

MA-
SAMENSTELLING: EDWARX) FROON 
E-MAIL: f2hedwardfroon(a)hetnet.nl 

[6] de vuurtoren van Jaffa 
(Yafo) toont. De Griekse 
post gaf in 2009 een serie 
van vijf vuurtorenzegels 
uit, waarvan op afb. [7] 
de vuurtoren van Chania 
op Kreta. De toren dateert 
uit de late middeleeu
wen, uit de Venetiaanse 

-Vlieland 

tijd. De Griekse post 
verzorgde ook de maxi
mumkaart, die helaas 
erg gemaakt ontwaard 
is met een goudkleurig 
stempel. Portugal geeft 
regelmatiger vuurtoren
zegels. Op de website van 
de Portugese vereniging 
voor maximafilie (www. 
caleida.pt/filatelia/ 
pmmax/pm.html) kunt 
u een tiental vuurtoren
zegels en veel andere 
nieuwtjes bewonderen. Ik 
toon hier op [8] de Noord 
Portugese vuurtoren van 

Soudade uit de lange serie 
van 2008. 
Spanje gaf in 2007 en 
2009 vuurtorenseries 
uit. Uit de eerste serie 
op [9] de vuurtoren van 
Melilla, een Spaanse 
enclave aan de noordkust 
van Marokko. Uit de serie 
van 2009 komt [10], de 
toren van Hercules aan 
de Atlantische kust op 
de noordwestelijke punt 
van Spanje. Deze van oor
sprong Romeinse vuurto
ren staat op de werelderf-
goedlijst. Frankrijk gaf in 

2007 een fraaie serie van 
zes vuurtorenzegels uit. 
In het januarinummer van 
2009 toonde ik al de vuur
toren van Chassiron, nu 
uit dezelfde serie op [11] 
de vuurtoren van Ar-Men. 
Deze vuurtoren staat op 
Bretagnes westelijkste 
puntje in de Atlantische 
oceaan. De vuurtoren van 
Stiff van [12] staat op het 
andere puntje van Bre
tagne en de bouw werd 
in 1699 bevolen door de 
Franse vestingbouwer 
Vauban. 

http://caleida.pt/filatelia/
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POSTZEGELBOEKJE WK 2 0 1 0 

Speciaal ter gelegen
heid van het WK Voetbal 
brengt TNT Post samen 
met de KNVB en de 
Staatsloterij op ii mei een 
uniek postzegelboekje 
uit met een voucher voor 
een vijfde Staatslot. In 
het boekje staat precies 
beschreven hoe 'onze 
jongens' zich door de 
voorrondes heen gestre
den hebben op weg naar 

Zuid-Afrika. Natuurlijk 
ontbreken de specta
culaire actiefoto's niet. 
Ook het speelschema van 
het oranje team is hierin 
opgenomen. Op de negen 
postzegels (frankeer-
waarde € 0,44 per stuk) 
prijken de portretten van 
sterspelers en coach Bert 
van Marwijk. 
De verkoopprijs van elk 
boekje is € 9,95 en bevat 

negen postzegels van 
€ 0,44 met spelers van 
het Nederlands Elftal 
en bondscoach Bert van 
Marwijk en een voucher 
voor 1/5 Staatslot. 
Het boekje wordt gedrukt 
bij Joh. Enschede Security 
Printers, Haarlem in een 
oplage van 125.000 stuks. 
TNT Post werkt hierin 
samen met Rekafa Special 
Products, KNVB en de 
Staatsloterij. 
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KNBF HOUDT ALGEMENE VERGADERING 
TIJDENS HERTOGPOST 

BEFILEX'IO 
HEINKENSZAND 

Geen verenigingsjubi
leum, maar gewoon een 
regionale postzegelten
toonstelling van regio 7 
waarvoor de Filatelisten
vereniging 'De Beve-
landen' de organisatie 
op zich heeft genomen. 
Zo opent de heer Jan 
Vermeule, voorzitter van 
filatelistenvereniging 'De 
Bevelanden' zijn wel
kom aan alle bezoekers 
in de mooi uitgevoerde 
catalogus van Befilex'io. 
Het staat er zo eenvoudig, 
maar dat was het beslist 
niet. De organisatie van 
een evenement kost veel 
moeite en inspanning 
door vele vrijwilligers. Het 
organisatiecomité is er in 
geslaagd om in Zeeland 
een gedenlwaardig ge
beuren neer te zetten. Op 
vrijdagmiddag 26 maart 
2010 verrichtte Commis
saris van de Koningin in 
Zeeland, mevrouw drs. 
K.M.H. (Karla) Peijs de 
officiële opening door 
met een TNT Post stempel 
persoonlijke postzegels 
te stempelen geplakt 
op enkele enveloppen. 
De postzegel waarop 
afgebeeld een kleurige 
tekening opgedragen aan 
Befilex, was gemaakt door 

Liselotte Hannewijk. 
Mevrouw Peijs was zeer 
geïnteresseerd tijdens 
de rondleiding tussen de 
tentoonstellingskaders. 
Vooral de inzending in de 
open klasse met de titel 
'Om nooit te vergeten' 
van de heer M. Gerards 
uit Domburg, trok haar 
bijzondere aandacht. De 
inzending is een eerbe
toon aan de mannen van 
de Prinses Irene Brigade, 
de vaak vergeten bevrij
ders van ons land. 
In totaal waren 46 inzen
dingen in de wedstrijd-
categorie ingeschreven. 
In de categorie 3 werden 
zeven inzendingen 
bekroond met goud en in 
categorie 2 vier inzendin
gen. De hoogste bekro
ning in categorie 3 werd 
toegekend aan de inzen
ding 'Het waarom van het 
ontstaan en ontwikkeling 
van de Indië-lijn' van de 
heer Cees van Nugteren 
uit Vlissingen met 92 pun
ten. In categorie 2 werd 
de hoogste bekroning toe
gekend aan de inzending 
'Geduchte grommer en 
knusse knuflfelbeer' van 
de heer Sjoerd Bangma 
uit Stad aan 't Haringvliet 
met 84 punten. 

De Algemene Vergade
ring van de bond wordt 
dit jaar op 29 mei gehou
den in het Mercure hotel 
in 's-Hertogenbosch-
Rosmalen. Voor deze 
locatie is gekozen om de 
deelnemers de gelegen
heid te bieden ook het 
evenement Hertogpost te 
bezoeken. 
Op de agenda staan de 
gebruikelijke onderwer
pen, zoals de financi
ële rapportage 2009, 
de begroting 2010 en 
de jaarverslagen van de 

diverse activiteiten van de 
bond. Daarnaast komen 
de statutenwijziging, 
het beleidsplan en het 
vernieuwde communica
tieplan aan de orde. 
Om het programma 
enigszins te verluchtigen 
worden twee presentaties 
gehouden. 
De Algemene Vergade
ring is toegankelijk voor 
vertegenwoordigers van 
de leden van de KNBF, of 
te wel de filatelistische 
verenigingen die bij de 
bond zijn aangesloten. 
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met dank san alle winkellefs In Heinkenszand en 
fllatellslanveranigint De Beveland 

RECLAME MAKEN VOOR EEN EVENEMENT? 

Bij de voorbereidingen 
van de categorie 3 en 2 
tentoonstelling te Hein
kenszand, werd een idee 
geboren om belangstel
lenden naar Befilex '10 te 
krijgen. In samenwerking 
met een aantal winkeliers 
in Heinkenszand werd 
een spaarkaart vervaar
digd, waarop stempels 
konden worden afge
drukt, een paraaf worden 
geplaatst of stickertjes 
worden geplakt. De stem
pels, parafen of stickers 

kreeg elke klant die een 
aankoop deed in een van 
de deelnemende winkels. 
Een volle spaarkaart gaf 
recht op een gratis zakje 
postzegels en gratis toe
gang tot de tentoonstel
ling. Dat vele bezoekers 
van deze mogelijkheid 
gebruik hebben gemaakt 
is zeker. De volle doos 
met gratis zakjes postze
gels was na afloop van het 
evenement vrijwel leeg. 
Idee voor uw organisatie? 

kom vrijdag 26 maart tot en met zondag 
28 maart naar De Stenge in Heinkenszand 



HOGESCHOOL IILATELIEDAGEN EN 
HET JO TOUSSAINT TOERNOOI 

De kop van het kranten
artikel in de Arnhemse 
Koerier "Heeft U post
zegels op zolder?" heeft 
heel wat mensen de dagen 
voorafgaand aan de beurs 
beziggehouden. Het 
evenement vond plaats in 
Velp bij Arnhem op 6 en 
7 maart 2010. Zaterdag 
en zondag heeft veiling
houder Leopardi aan een 
stuk door meegebracht 
materiaal getaxeerd. Veel 
filatelistisch materiaal 
heeft hij meegenomen om 
op één van de volgende 
veilingen te verkopen. 
Op zondagmiddag kwam 
een echtpaar met een niet 
volledig geperforeerd vel 
postzegels bij zich. Dit 
vel wilden ze graag laten 
taxeren. Ook veilinghuis 
Van Dieten die even na 
deze mensen onze beurs 
kwam bezoeken, had er 

oren naar. Het vel postze
gels nam het echtpaar wel 
weer mee naar huis om er 
een nachtje over te slapen. 
De bezoekers kwamen 
zaterdag niet alleen voor 
een taxatie en de post
zegelbeurs. Ook het Jo 
Toussaint toernooi vond 
die dag plaats. Helaas 
hadden zich alleen kan
didaten voor de categorie 
'Algemene Filatelie' inge
schreven. Vier kandidaten 
hielden een voordracht 
met ondersteuning van 
een PowerPoint pre
sentatie. De heer Frans 
Hermse, voorzitter van de 
jury, merkte in zijn verslag 
op, dat de lezingen van 
zeer behoorlijk niveau wa
ren. De resultaten waren 
als volgt: 
I. G. Radstaat, Besteller
stempels Nederland: 247 
punten 
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De heer Van der Lee uiordt flefeliciteerd door de heerjo Toussamt. Met 
beker de heer Radstaat 

2. N. van der Lee, Zondag
bestelling, een langdu
rige strijd voor de vrije 
zondag: 231 punten 
3. H. van der Vlist, Het 
herkennen van vervalsin
gen: 220 punten 
4. N. Bakker, Hij vloog zo 
mooi, hij vloog zo zuiver 
Onze wonderschone 
"UIVER": 197 punten. 
De organisatie gaat op de 
ingeslagen weg verder en 

PETER TEURLINGS 

Vanaf mijn zesde levens
jaar ben ik geïnfecteerd 
met het virus: postzegels 
sparen en verzamelen. 
Het gaat vaak van vader 
op zoon, van moeder op 
dochter of via een goede 
kennis of familielid. Er 
is altijd wel een iemand 
die postzegels gespaard 
heeft of er nog actief mee 
bezig is! Jarenlang spaar 
en verzamel je postzegels, 
die dan op een gegeven 
moment geen verzamel
vreugde meer geven, 
omdat je interesse ergens 
anders naar uit gaat. Een 
aantal jaren later weet je 
deze hobby weer op te 
pakken, als je niet alles 
hebt weggedaan! Eenmaal 
ver boven de gepensio
neerde leeftijd neem je 
vervolgens voorgoed voor 
de tweede keer afscheid 
van je postzegels. Je 
verkoopt de hele partij of 
doet ze over aan een fami
lielid of goede kennis. In 
de praktijk gaat dit zo in 
go van de 100 gevallen. 
Wat is dat toch die verza

melwoede met postze
gels? Iedereen streeft naar 
een complete collectie! 
Er worden verenigings
avonden, ruilbeurzen en 
veilingen bezocht om 
toch maar die ene zegel, 
serie, die uitmuntende 
kwaliteit te bemachtigen. 
Eigenlijk is postzegels 
verzamelen een sport 
geworden om andere de 
loef er mee af te steken. 
De ene verzameling is nog 
mooier dan de andere, de 
ene zegel is nog duurder 
dan de andere. Waarom 
blijven we niet met beide 
benen op de grond staan 
en laat iedereen in zijn/ 
haar waarden? Altijd komt 
de cataloguswaarde om 
de hoek kijken, bij welke 
gebeurtenis ook. Mensen 
zien postzegels sparen 

PERSOONLIJKE POSTZEGEL KNBF 

Ten behoeve van het secretariaat van de Bond is spe
ciaal en uitsluitend voor gebruik op uitgaande brieven 
een "KNBF" persoonlijke 
postzegel vervaardigd. 
De zegel is niet te koop of 
op andere wijze verkrijg
baar en kunt u deze dan 
ook alleen tegenkomen 
op post van de KNBF. 
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nog steeds als belegging 
voor de kleine man. He
laas bestuurders, wijs uw 
leden erop, dat dit zeker 
niet het geval (meer) is! 
Geniet van je hobby en 
doe er leuke dingen mee. 
Deel met anderen je erva
ringen, je noviteiten, de 
bijzonderheden en andere 
unieke gebeurtenissen op 
het gebied van de filatelie. 
Houd het niet alleen voor 
jezelf of voor een klein 
geselecteerd groepje. 
Maak ook jeugdige 
verzamelaars enthousiast 
hiervoor. 
Ik maak vaak de volgende 
vergelijking. Wanneer 
je een avondje uitgaat, 
geniet je hiervan. Je eet en 
drinkt wat, gaat naar de 
bioscoop en geniet van 
dit gezellig samen zijn. 
Naderhand kun je waar
schijnlijk hierop tevreden 
terugkijken en met je gas
ten er over napraten. Met 
postzegels verzamelen is 
dit eigenlijk ook het geval. 
Je ruilt of koopt een aantal 
zegels en bent tevreden 
datje deze hebt kunnen 
bemachtigen. Je doet 
deze in een stockboek of 
album en probeert een 
collectie bij elkaar te krij
gen. Je deeltje aankopen 
met anderen. 
Stel je geeft aan beide ac
tiviteiten hetzelfde bedrag 
uit. Wat denk je wat er 
gebeurt? Mensen spreken 
niet meer over het geld bij 
de eerste activiteit, maar 
bij de tweede komen altijd 
de "restwaarden" boven

zal volgend jaar ervoor 
zorgen dat de themati
sche lezingen ook weer 
op het programma staan. 

Er waren meer mensen 
naar de Hogeschool 
Filateliedagen gekomen 
dan het vorige jaar. De 
handelaren waren zeer 
tevreden met de beschik
bare ruimte en de goede 
lichtinval. Zeker is dat het 
goudvinkje bij de han
delaren hetzij zaterdag 
dan wel zondag langs is 
geweest. Zo merkte een 
handelaar op: "Dat de 
drukte niet belangrijk is, 
maar dat de potentiële 
koper de rust en de tijd 
kan nemen om dat te 
zoeken waarnaar hij zoekt 
en geholpen wordt door 
een verkoper die er de tijd 
voorneemt". 

EENKADERiNZENDINGEN IN 
WEDSTRIJDTENTOONSTELLINGEN 

Tot nu toe was het gebru 
keiijk dat voor inzendin
gen in de eenkader klass( 
bekroningen werden 
toegekend in de vorm vai 
spelden genoemd naar 
edelstenen en wel: 
3440 punten, diamanter 
bekroning 
2733 punten, robijnen 
bekroning 
2026 punten, smaragde 
bekroning 
De voorraad spelden is 
nagenoeg uitgeput. De 
inzenders van eenkader
inzendingen die hebben 
deelgenomen aan de 
categorie 2 en 3 tentoon
stelling BEFILEX'10 te 
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Heinkenszand hebben als 
laatsten, voor zover zij 

; daarvoor in aanmerking 
kwamen, nog een speld 

1 ontvangen. 
Het Bondsbestuur heeft 
om financiële en prak

1 tische redenen besloten 
om in het vervolg geen 
spelden meer toe te ken
nen maar oorkonden, 

n zoals die ook worden ge
bruikt voor de meerkader 
inzendingen. 
Afhankelijk van het aantal 
behaalde punten zal 
daarom voortaan op de 
oorkonden de betreffende 
bekroning (zoals dia
mant, robijn of smaragd) 
vermeld worden. 
De voorwaarden voor 
doorstroming van catego

rie 3 of 2 naar categorie i 
blijven gelijk. 
Het Reglement voor 
eenkaderinzendingen 
zal zo spoedig mogelijk 
worden gewijzigd en 
ter vaststelling worden 
aangeboden aan de Alge
mene Vergadermg. 

drijven. Waarom toch? 
Misschien omdat, wan
neer je het weg doet, het 
iets van die fractie die het 
gekost heeft, opbrengt! 
Neem van mij aan, je bent 
nooit de spekkoper of 
verkoper van het jaar 
Mensen, verzamelaars en 
spaarders, maak je geen 
illusie, het brengt net 
zoveel op als een gek er 
voor geeft. Kijk nu eens 
hoeveel verzamelingen 
er worden aangeboden 
en wat ze opbrengen. 
De krenten worden eruit 
gehaald, die brengen nog 
wat op en de rest is bij 
wijze van spreken niet 
meer aan de straatstenen 
kwijt te raken. De jeug

dige verzamelaar is bijna 
niet meer enthousiast te 
krijgen omdat postzegels 
verzamelen niet "vet 
of cool" meer zou zijn. 
Echt gelopen postzegels 
bestaan straks vrijwel niet 
meer! 
Toch zou ik iedere 
postzegelverzamelaar 
willen oproepen om één 
jeugdige verzamelaar te 
adopteren om zo verza
melingen veilig te stellen 
en onze hobby levendig 
te houden. Want geen 
jeugd, geen verzamelaars, 
geen vereniging, geen 
postzegelhandel en dus 
ook geen bond. 
Dat zou toch jammer zijn 
voor onze hobby. 



UNIEK BOEK OVER DE 
POSTGESCHIEDENIS IN 
'S-HEirrOGENBOSCH 
RONDOM DE BEZET
TINGSJAREN. 

op zijn expositie en 
menigeen spoorde Van 
Werkhoven aan om deze 
documenten/poststuk
ken aan een veel breder 

POSTVERKEER IN BARRE TIJDEN 

Post in 's-Hertogenbosch 

tijdens en rondom 

de Tweede Wereldoorlog 
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Voor zover mij bekend 
hebben we hier te maken 
met een geweldige 
prestatie van de auteur 
van bovengenoemd werk: 
Huber van Werkhoven. 
Nog nooit heeft iemand 
in Nederland het gepres
teerd om de postgeschie-
denis van een stad in 
oorlogstijd te beschrijven. 
Van Werkhoven maakt ge
bruik van bijzondere do
cumenten uit archieven, 
uit zijn eigen omvangrijke 
collectie en uit die van 
personen uit zijn directe 
omgeving. Bovendien 
is hij er in geslaagd, na 
een oproep in de lokale 
pers, om van voor hem 
onbekende particulieren 
uit 's-Hertogenbosch 
waardevolle documenten 
in bezit te krijgen. 
Het begon allemaal zo'n 
twee jaar geleden. Bij 
het congres rondom de 

S publicatie (in april 2008) 
° van het boek "Wegens 
— bijzondere omstandighe-
s den...", 's-Hertogenbosch 
Ï; in bezettingstijd 1940-
i 1944, bood Huber van 
< Werkhoven de organisatie 
^ aan om zijn unieke col-

- . - lectie poststukken over 
3 4 2 ^^" Bosch en de Tweede 

Wereldoorlog daar ten 
toon te stellen. Het bleek 
een schot in de roos. Er 
werd door velen zeer 
enthousiast gereageerd 

publiek te laten zien. Een 
redactie-commissie bood 
zich aan en zie daar: het 
boek is gereed. 
Zijn boek valt in twee 
stukken uiteen: behandelt 
de schrijver in het eerste 

rond 1940. Onbekende 
foto's, gevonden in 
diverse archieven, van 
het hoofdpostkantoor 
in de Kerkstraat en van 
het PTT- gebouw aan het 
station, geven een verras
send beeld van de toen
malige situatie. Daarnaast 
komen in deze rijkelijk 
geïllustreerde publicatie 
diverse onderwerpen 
aan de orde; daaronder 
de Veldpostkantoren 
nummer 3 en nummer 10 
(1939-1940), de Deutsche 
Dienstpost Niederlände 
Herzogenbusch, de PTT-
leiding en de gewone 
PTT-er. Toevallig opge
spoorde archivalia bieden 
in dit eerste deel een 
verrassende inkijk in het 
Bossche postwezen. Een 
dagboek van directeur 
Obenhuijsen (van 10 mei 
tot en met 22 juni 1940) 
verschaft een overvloed 
aan informatie. 
Zo komen we bovendien 
te weten dat op i maart 
1941 het gedwongen ont
slag volgde voor joodse 
PTT- ambtenaren, die al 
sinds de herfst van 1940 
op non- actief stonden. 
Toen in de winter van 
1941/1942 de Duitse 
legers in Rusland vast
liepen, moesten ook amb
tenaren van de Deutsche 
Reichspost dienst nemen 
in het Duitse leger. Voor 
de opengevallen plaatsen 
vorderden de Duitsers 
Nederlandse PTT-ers, die 

gedeelte de geschiede
nis van de posterijen in 
Den Bosch, het tweede 
gedeelte (een lust voor 
ieders oog) is gereser
veerd voor brieven en 
kaarten. Het is allemaal 
te veel om op te noemen, 
maar ik zal een beschei
den poging wagen, de 
geweldige prestatie van 
Van Werkhoven alle lof te 
geven die zijn boek echt 
verdient! Hij heeft bijna 
alle informatie over dit 
onontgonnen onderwerp 
zelfbij elkaar moeten 
brengen. 
In deel i begint hij met 
een schets van de PTT 
in 's-Hertogenbosch 

zij als dwangarbeiders 
oostwaarts stuurden. Met 
slimme vertragingstac
tieken, gefingeerde ziek
tegevallen en moeilijke 
familie- omstandigheden 
wist het hoofdbestuur 
met succes deze 'uit
zending' te saboteren. 
De lotgevallen van de 
Bossche PTT-er Frans van 
Asperen, niet aan deze 
dans ontsprongen, zijn 
indrukwekkend. 
Ook Marinus van La
moen, in het begin van 
de oorlog belast met 
toezicht op gebouwen en 
materieel, hield een dag
boek bij. Ook dat werd 
door Van Werkhoven 

opgespoord. Dat dagboek 
van Van Lamoen geeft 
bijzonder veel inzicht in 
het postwezen tijdens de 
bevrijding van de stad in 
de maanden september 
en oktober van het jaar 
1944. Vele Bosschenaren 
namen in die dagen hun 
intrek in de schuilkelder 
onder het hoofdpostkan
toor: 63 mensen bivak
keerden daar dagen-en 
nachtenlang! Ook hier 
weer ondersteuning door 
unieke foto's. 
En dan moeten we 
nog beginnen aan deel 

uitgiften, padvinderspost, 
zwerfpost en post van en 
naar het Konzentration
slager Herzogenbusch. 

Kortom: dit boek mag 
absoluut niet ontbreken 
in de boekenkast van een 
ieder, die zich met filate
lie en/of postgeschiede-
nis bezig houdt. Ook de 
Bosschenaar, die alles wil 
weten over de geschiede
nis van zijn stad en ieder, 
die geïnteresseerd is de 
Tweede Wereldoorlog: 
zij zullen dit boek in één 
adem uitlezen. 
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twee van het boek. Aan 
de hand van (afbeel
dingen) van brieven, 
kaarten, stempels, foto's, 
enveloppen, pamflet
ten en brieflcaarten uit 
binnen- en buitenland, 
slaagt Van Werkhoven er 
in, via optische analyse, 
een zeer boeiende recon
structie te geven van de 
postgeschiedenis uit die 
jaren. Dat deze aanpak 
zo'n succesvol en boeiend 
resultaat zou opleveren, 
had niemand kunnen 
en durven vermoeden. 
De lezer valt van de ene 
verbazing in de andere. 
Voor zeer velen onbekend 
materiaal passeert de 
revue. Wist U dat er een 
'Arbeitseinsatz' was voor 
honden? U kunt het hier 
allemaal tegenkomen. 
Ik noem tenslotte nog 
-in willekeurige volg
orde- een aantal andere 
thema's: Duitse censuur, 
K-nummers, Rode 
Kruispost, SS- Feldpost, 
krijgsgevangenenpost, de 
Jodenvervolging, nood-

An das Hed. Cleeriuslnatl-ttxat 

Het boek van Huber 
van Werkhoven wordt 
gepresenteerd bij de 
opening van de nationale 
postzegeltentoonstel-
hng op 28-29- s'ï 30 mei 
2010 in de Brabanthallen 
te 's-Hertogenbosch, 
ter gelegenheid van het 
80-jarig bestaan van de 
's-Hertogenbossche 
filatelistenvereniging 
Hertogpost. 

Huber van Werkhoven. 
Postverkeer in barre tij
den. Postin 's-Hertogen
bosch tijdens en rondom 
de Tweede Wereldoorlog 
(1933-1948). 

Rene Kok, Rosmalen. 

Wafermolen te Ttenhoven 
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Koop nu het W K 2010 boekje* 
als blijvende herinnering aan 
de WK kwalificatiereeks van het 
Nederlands elftal. Het boekje 
bevat mooie foto's, informatie, 
het W K speelschema en natuurlijk 
9 postzegels van trainer en spelers. 

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

^Verkrijgbaar variaf 11 mei 2010 

http://ofwww.tntpost.nl/postzegelboekje


CHIPOST 
AMSTERDAM - NEW YORK 21 MEI 1946 V.V. 

Op 21 mei 1946 stond de 
net afgeleverde Doug
las DC41009 PHTAR 
'Rotterdam' gereed voor 
vertrek. De DC4 stond 
opgesteld op het gere
pareerde platform van 
Schiphol, het tegenwoor
dige Schiphol Oost. De 
belangstelling was groot 
daar de KLM met deze 
vlucht de eerste lucht
vaartmaatschappij van 
het Europese vasteland 
was die een geregelde 
luchtdienst op New York 
zou gaan onderhouden. 
Deze lijndienst zou voor
lopig twee keer per week 
worden gevlogen, met de 
dinsdag en zaterdag als 
vertrekdag. De vlucht zou 
via Glasgow (Prestwick), 
Gander (Newfound
land) naar New York (La 

Guardia Field) gaan. De 
DC41°°9 die op deze 
route werd ingezet, was 
uitgerust met vier Pratt 
& Whitoey motoren van 
1.450 pk elk waarmee een 
kruissnelheid van 330 km 
per uur gehaald kon wor
den. Er konden 44 passa
giers mee. Op deze vlucht 
waren dit o.a. de heer Ede 
van der Pais, waarne
mend burgermeester van 
Rotterdam, de algemeen 
secretaris van de KLM 
de heer Slotemaker met 
echtgenote en de blinde 
echtgenote van de tweede 
piloot Rossi. De heer en 
mevrouw Rossi grepen 
deze vlucht aan om er 
hun huwelijkreis van te 
maken. Gezagvoerder 
op deze vlucht was Evert 
van Dijk (bekend van de 

vluchten met de beroem
de vliegenier Kingsford 
Smith). 

De terugvlucht werd 
niet met de PHTAR 
uitgevoerd maar met 
de PHTAS. De PHTAR 
had bij de landing in 
New York hard moeten 
remmen, omdat er een 
vliegtuig in de weg stond, 
waardoor er twee banden 
sprongen. De terugvlucht 
kon door de geleden 
schade niet dezelfde dag 
worden aangevangen met 
dit vliegtuig. De (terug) 
vlucht met de PHTAS 
was de afleveringsvlucht 
van dit vliegtuig. De KLM 
kreeg op initiatief van 
Plesman van president 
Truman in het kader van 
de Marshallhulp in totaal 

18 DC4's. Op deze vlucht 
zat een Amerikaanse 
bemanning maar ook een 
Amerikaanse orchidee
enhulde voor H.M. de 
Koningin. 

Voor deze vluchten was 
het mogelijk om (speci
ale) post mee te geven. 
De stukken dienden 

Bronnen: 

voorzien te zijn van een 
duidelijk in het oog 
springende aanwijzing 
'Per ie transAtlantische 
vlucht K.L.M.'. Personen 
die geen relatie hadden 
in New York konden hun 
post adresseren aan het 
'Post Office New York'. 
De terugzending van de 
heen verstuurde post ge
beurde per boot. Er wer
den verschillende brieven/ 
kaarten ter beschikking 
gesteld (waarvan enkele 
voorbeelden hier, foto 
2,3 en 4). De totale post 
voor de heenreis bedroeg 
256 kg. 

Dimitri Rentenaar 

Luchtpostcatalogus van Nederland en Overzeese 
Rijksdelen van de Nederlandse vereniging van Aero
Philatelisten 'De Vliegende Hollander', uitgave 2005 
Luchtvaartblad Vliegwereld, jaargang 1946 
PTT dienstorder H. 322bis 
Catalogus 'Uit de geschiedenis van het luchtpost
vervoer' van J. Boesman 
Boek Nederlandsche Luchtvaarders 
Weekblad 'De Spiegel', 8 juni 1946 nr.35 
www.bloggers.nl/aerophilatelie 
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Speciaal uoor dezcgEle^enheid uitge^cueri 
KLM brief 

KLM timetoble Transatlantische Dienst 
april 1945 
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Zuieedse post mEEjjeLlogen op im eerste 

KLM ulucht 

Cloissione tegel vaXQtQtvtn door 
de Porceleyne Fies, met Engelse 

tekst V wiTBicKüftM »;;;̂ ~ I 

Retourbrief verzonden uan Neu; York naar 
Amsterdam 
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Koartgevlogen uan Amsterdam noar Prestunck 

Foto uan de aankomst tc La Guardia 

Koelrtrommel uitijcgeuen ter 
gelegenheid uan deze eerste KLM 

ulucht 

http://www.bloggers.nl/aerophilatelie


RAPP AUCTIONS 
SWITZERLAND 
TICINO AND OTHER PHILATELIC GEMS 
1 TO 4 JUNE 2010 
For decades, Peter Rapp AG has been holding extremely successful stamp auctions with magnificent, 
internationally competitive offers. Discerning collectors and professional stamp dealers have always 
been particularly appreciative of the highquality single lots and, especially, of the many fully intact, 
original collections and untouched investment holdings that Rapp Auctions have been offering. 
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We accept consignments 
at any time. Please 

contact us at your earliest 
convenience. 
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RappAuctions  Festival of Stamps 
Our June 2010 auction again will be considered a major international event in philately. 
The singlelot offer abounds with selected rarities in superlative quality. In addition 
we will again be offering an unparalleled range of huge, extremely valuable collections, 
including several awardwinning exhibits. 

♦ SWITZERLAND  the Swiss offer is headed by the sensational 
Ticino Collection of Classic Switzerland, one the most valuable Switzerland 
collections ever, with an incredible abundance of world rarities, including 
items that are «presumed lost» in the literature. Stored away for decades, many 
Ticino gems never were publicly available before. 

The Bodensee / Lake Constance Collection, an enormous 
18431970 Switzerland Collection, is one of many additional Swiss highlight. 

» EUROPE  the Neersen Castle Collection is one of the very best collections 
of Europe in 40 years of Rapp auction history. 

♦ USA  a huge estate with exquisite classic items and an extremely valuable 
stock holding (including airmail) 

» UK and British Commonwealth  huge collections, rare official stamps, and 
many top items such as Kenya/Uganda £20.00 in exceptional quality 

* GERMANY  numerous and very substantial general and specialized collections 

* CLASSIC AUSTRIA  the Emperor Franz Joseph Collection 
In a special catalogue we are offering hundreds of covers and pieces, many of them 
with spectacular cancellations on the 1850 to 1867 classic Austrian stamp issues. 

* ALL WORLD  Huge collections and holdings from all major areas 

♦ COINS  dozens of valuable collections of gold and silver coins 

Our 3volume deluxe catalogue will be mailed in early May. New customers please send 
EUR 20.00, GB £ 15.00, CHF 30.00, USD 30.00. 

For profusely illustrated previews, including the Ticino Collection, and registration 
for online live bidding by internet, please visit www.rappauktionen.ch. For early hotel 
reservation, please call 0041 71 923 77 44. 

PETER RAPP AG | International Auctions for stamps & coins 

Toggenburgerstrasse 139 | P.O. Box 276 j CH9500 Wil, Switzerland 
Tel. 0041 71 923 77 44 | Fax 0041 71 923 92 20 
www.rappauktionen.ch | info@rappauktionen.ch 
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/ / EEN VROUW DIE 'NEE' ZEI 
De Duitse naoorlogse cultus 

rond de verzetstrijdster Sophie Scholl 

n 

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

Het begon - filatelistisch gezien 
- allemaal heel normaal. Op 
7 september! 961 bracht de 
DDR een serie van vijf zegels uit 
w/aarop in totaal zeven Duitse 
verzetshelden te zien zijn die 
hun strijd tegen het regime van 
Hitler met de dood moesten 
bekopen. Onder hen ook, samen 
op een zegel, Hans en Sophie 
Scholl. fatb. 2). Het lijkt een 
passende zegel: Hans en Sophie 
samen op een zegel te midden 
van andere verzetsstrijders. Het 
IS precies het plaatje van de 
eerstedagenvelop: geen van de 
verzetstnjders spnngt eruit -
Sophie al helemaal niet: ze kijkt, 
de ogen neergeslagen, w/at verle
gen naar beneden, (afb. 3) Dit is 
niet de houding van iemand die 
aandacht, eer en roem zoekt. Dit 
is niet de houding van een 'held'. 
Wie wil kan genoeg slechts over 
de DDR zeggen, maar op deze 
zegel - op deze eerstedagen
velop - is maar weinig aan te 
merken. Sophie SchoTl is naar 
werkelijkheid afgebeeld: ze was 
een verzetsstrijder, geen twijfel 
aan, maar als verzetstrijder 
was ze - bij leven althans - niet 

Enkele uren, voordat Joseph Goebbels op 18 februari 

1943 in het Sportpalast in Berlijn zijn wereldberoemde 

rede zal houden, waarin hij het Duitse volk vraagt of het 

de 'Totalen Krieg' wil, verspreiden broer en zus Hans en 

Sophie Scholl (afb.i) in de universiteit van München het 

zesde Flugblatt van de Duitse verzetsgroep Die Weisse 

Rose. Het zou het laatste vlugschrift blijken: Hans en 

Sophie Scholl worden betrapt, gearresteerd en binnen vier 

dagen ter dood gebracht. Na hun dood ontstond vooral 

rond Sophie Scholl een ware heldencultus die ook zijn 

weerslag in postzegels zou vinden. 

belangrijker, invloedrijker of 
van groter gewicht dan andere 
verzetsstrijders. 
Nog geen drie jaar later, op 20 
juli 1964, herdenkt ook West-
Duitsland Sophie Scholl met 
een zegel. (aro. 4). De zegel is 
onderdeel van een serie van 

acht zegels. Elke zegel is gewijd 
aan een Duitse verzetstrijder. In 
deze reeks wordt Sophie Scholl 
losgeweekt van haar broer. Hans 
Scholl speelt in de hele serie 
geen enkele rol. Nog vreemder 
is het dat Sophie OOK is opge
nomen in het blok dat van de 

serie verscheen. Natuurlijk mag 
Sophie in het blok niet ontbre
ken, ze zit tenslotte in de serie. 
Maar op het blok staat in het wit 
onder de zegels: óem deutschen 
Wiederstand zum Jahrestag des 
2oJuli -1944/1964. Bedoeld is 
de aanslag op Hitler van 20 juli 
1944, waarbij Hitler slechts licht 
gewond raakte. Het vreemde 
is: Sophie Scholl heeft met die 
aanslag niets, maar dan ook 
helemaal niets van doen. Hans 
en Sophie Scholl werden al op 
22 februari 1943 - ruim eenjaar 
voor de aanslag! - onthoofa... 
Met andere woorden: in dit blok 
heeft Scholl helemaal niets te 
zoeken. De tekst op een Erst-
tagsbrief met naast de zegel 
van Sophie Scholl ook die van 
Ludwig Beck (afb. 6) gaat niet op 
de aanslag in {'Dem Deutschen 
Widerstand gegen den National
sozialismus zum Gedenken'); het 
Stempel wel, maar dit is dan ook 
het eerstedagstempel dat ook 
voor het blok gebruikt is. 
Is er ook in toenmalig West-
Duitsland wat verbaasd op de 
zegel van Scholl en haar plaats in 
de sene en het blok gereageerd? 

Afb 3 Eerstedag
envelop DDR mi 
849 -^53, '961 
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DIE JUNGEN ANTIFASCHISTEN 
GEHÖRTEN ZUJENEN DEUTSCHEN. 
»IE AUFSTANDEN, 
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VOR DAS LEBEN STELLTEN 
UND DEM FASCHISMUS 
MUTIQ DIE STIRN BOTEN. 
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Als de Bundesrepublik Deutsch
land (BRD) in januari 1983 her
denkt, dat het die maand vijftig 
jaar geleden is, dat Hitler aan de 
macht kwam, gebeurt dat niet 
met een zegel van Sophie Scholl, 
maar met een zegel met een 
witte roos  onmiskenbaar een 
venA/ijzing naar de verzetsgroep 
Die Weisse Rose  en de tekst: 
Verfolgung und Widerstand 1933
1945. (afb. 7) Ook de eerstedag
envelop verwijst niet specifiek 
naar Sophie Scholl, (aro. 8) Op 
de achterkant van de envelop 
heet het in de verklarende tekst 
zelfs: "Die Weiße Rose' mannte 
s/c/i eine kieine Gruppe Mündner 
Studenten um die CescJnwister 
Sclioll." Een niet in één woord te 
vertalen woord, 'Geschwister', 
maar het is natuurlijk 'broer en 
zus.' Ook de verklarende teksten 
op de twee maxikarte (afb. 9 en 
lo) spreken van 'die Geschwister 
Sophie und Hans Scholl' die 
'Mitglieder'lidwaren van Die 
Weisse Rose. De 20e juni komt 
nergens meer ter sprake  het 
zou, als gezegd, ook een mis
plaatste verwijzing zijn geweest 
 en nergens wordt Sophie in de 
spotlights gezet. Het heeft er alle 
schijn van dat de weg die met 
dezegel van 20juli 1964 was 
ingeslagen weer verlaten is. 
Maar niets is minderwaar. Op 14 
februari 1991 verschijnt er weer 
een WestDuitse zegel met een 
afbeelding van Sophie Scholl. 
(afb. n) De zegel is onderdeel 
van een serie die tussen 1986 en 
1994 in fases verscheen  een 
zogenaamde Dauerserie  einen 
Frauen der deutschen CesMcinte 
heet. De titel is officieel neutraal, 
maar als je in deze serie met 
een zegel vereerd bent, betekent 
dat natuurlijk datje 'van belang' 
bent geweest in de deutsche 

Aftt 1 Links Hans Scholl, m het midden Sophie Scholl 

Geschichte, je leven is, om het 
met Gerard Reve te zeggen, 
'niet onopgemerkt gebleven.' 
Er verschijnen drie eerstedage
nenveloppen met de zegel van 
Sophie Scholl. Eén daarvan is 
ontworpen door Gerd Aretz, die 
ook de zegel ontwierp (afb. 12). 
Hij gebruikt de naam van de 
serie [Frauen der deutschen Ge
schichte) en laat het hierbij. Bij de 
andere twee enveloppen gebeurt 
dat niet. Op de een heet de serie 
ineens "Dauerserie 'berühmte 
Frauen'" (afb. 13), op de ander 
"Bedeutende Frauen." (afb. 14) 
Het geeft precies weer, hoe er in 
de laatste jaren van de 20e en 
de eerste jaren van de 21e eeuw 
in Duitsland over Sophie Scholl 
gedacht wordt: zij is Kort gezegd 
een van de belangrijkste Duitse 
vrouwen van de 20e eeuw. Het 
leven van Sophie Scholl is ver
filmd, zij wordt met  soms ge
deeldemonumenten herdacht, 
er zijn diverse studies over haar 
verschenen, haar brieven zijn uit
gegeven. De lezeressen van het 
tijdschrift Brigitte verkozen haar 

tot de belangrijkste vrouw van 
de 20e eeuw en op de zestigste 
gedenkdag van haar terechtstel
ling  22 februari 2003  is een 
borstbeeld van haar onthuld in 
het Walhalla bij Regensburg, 
de 'nationale erehal' voor grote 
Duitsers, tussen 1830 en 1842 in 
opdracht van koning Lodewijk I 
van Beieren gebouwd. Scholl was 
de vijfde vrouw die deze eer te 
beurt viel, onder andere keizerin 
Maria Theresia (17171780) en 
tsarina Catharina de Grote van 
Rusland (17291796) gingen 
haar voor  in die categorie hoort 
Scholl dus volgens de Duitsers 
thuis. 

Feest en lijkrede 
Een goede maand, voordat de 
wereld van 'de daad' van Hans 
en Sophie Scholl hoorde, begon 
Traudl Junge  eigennaam: Ger
traud Humpshaar werk als se
cretaresse van Adolf Hitler. Haar 
eerste serieuze werk bestond uit 
het op 30 januari 1943 vastleg
:en  op de typemachine  van 
et dictaat van een toespraak 

van Hitler. Hij zou deze op die 
dag, de tiende verjaardag van 
zijn machtsovername, voor het 
Duitse volk houden. Hitler deed 
ruim een uur over het dictaat, 
maar hij moet er voordat hij 
met het dicteren begon langer 
over nagedacht hebben. De 
toespraak was een feestrede en 
een lijkrede ineen. Het feest was 
de tiende verjaardag van zijn 
machtsovername; het lijk was 
het Duitse Zesde Leger dat zich 
 tot groot afgrijzen van Hitler
een dag later zou overgeven bij 
Stalingrad. Junge deeahaar werk 
zonder vragen te stellen, zoals 
ZIJ tot op letterlijk het laatste uur 
haar werk voor Hitler zou blijven 
doen zonder vragen te stellen. 
Na de oorlog heeft zij in het 
dagelijks leven niet veel last van 
haar verleden. Het is algemeen 
bekend wat haar functie was 
tijdens de oorlog, maar haar 
wordt een duidelijk alibi gegeven: 
'Je was nog zo jong...' Natuurlijk 
zijn de geallieerden geïnteres
seerd in haar verhaal, maar dan 
vooral in de feiten en de sfeerte
keningen. Wat deed Hitler waar 
en wanneer? Hoe was hij? Naar 
haar eigen motieven wordt niet 
gevraagd: ze was nog zo jong... 
Maar Junge zelf komt door 
haar kritiekloze houding tijdens 
de oorlog in diepe psychische 
problemen. Ze krijgt ernstige de
pressies, die ze het hoofd biedt 
door wat iedereen steeds tegen 
haar zei: 'Je was nog zo jong...' 
Soms helpt het, soms niet. Haar 
schuldgevoelens worden steeds 
concreter  en dan is het ineens 
met het lange tijd zo geruststel
lende alibi  'Je was nog zo jong' 
 ook gedaan: "Ik moet destijds 
al vaak langs de gedenksteen 
voor Sophie Scholl in de Franz
JosephStraße gelopen zijn 
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zonder deze op te merken. Op 
een dag viel mijn oog erop en 
toen realiseerde ik me, dat zij in 
1943 was terechtgesteld op het 
moment, dat mijn leven bij Hitler 
pas echt begon. Ik was diep 
geschokt. Sophie Scholl was aan
vankelijk ook bij de Hitlerjugend, 
een jaar jonger dan ik, en zij had 
meteen in de gaten, dat ze met 
een misdadig regime van doen 
had. Daar ging mijn excuus." 
Het verhaal van Junge geeft een 
van de mogelijke verklaringen 
van de populariteit van - en hel-
dencultus rond - Sophie Scholl: 
zij deed wat vele anderen, om 
wat voor reden dan ook, nalieten. 
Scholl deed wat iedereen, besefte 
men zich decennia later, ook had 
moeten doen: nee zeggen tegen 
een moord- en misdadig regime. 

Nog duidelijk - en preciezer 
- werd dit verwoord door de 
Duitse schrijfster Crete Weil in 
het dankwoord, dat zij uitsprak 
nadat zijn in 1988 de Geschwis-
ter-Scholl-prijs had ontvangen. 
I n 1943 had - naar ze zelf 
zei - alleen de zorg om haar 
oude moeder Crete Weil nog 
van zelfmoord weerhouden. 
Eerst had ze met haar man in 
1936 Nazi-Duitsland moeten 
ontvluchten, daarna had ze in 
1940 in Amsterdam de Duitse 
inval in Nederland mee moeten 
maken en op 17 september 1941 
was haar man door de Nazi's in 
Mauthausen vermoord. Alsof 
al dit persoonlijke leed nog niet 
genoeg was werd ze ook nog 
verteerd door de steeds sterker 
wordende - en door de Nazi-
propaganda vakkundig aange
wakkerde - indruk, dat het hele 
Duitse volk als één man achter 
Hitler stond. Het 'hele Duitse 
volk'? Elke schrijver of schrijfster 

Ajb 10 Maxikarte 2 met Bund mi 1163 19S3 

die ooit, om wat voor reden dan 
ook, het eigen land ontvlucht is, 
heeft het wel een keer gezegd: 
een auteur kan, door zijn 
verbondenheid aan de taal, het 
eigen land nooit helemaal kwijt 
raken. "Overleven had alleen zin 
als ik schreef En schrijven kon ik 
alleen in het Duits", aldus Weil. 
Maar Duits was de taal van het 
Duitse volk...Het 'foute' volk. 
Weil: "Toen kwam de dag dat ik 
op mijn onderduikadres op de 
BBC en Radio Oranje hoorde 
van de daad van Sophie en Hans 
Scholl... en terwijl ik zat te huilen 
begreep ik: Sophie Scholl, dat 
was ze, een vrouw die nee zei... 
Dat was ze, het antwoord op 
mijn vraag: Niet het 'hele Duitse 
volk', maar Sophie en Hans 
Scholl hadden het bewezen. Ik 
kon, ik mocht leven, en mijn 
verlangen werd steeds sterker: ik 
wilde terug naar Duitsland." 

Het is een opmerkelijke zin:'... 
niet het hele Duitse volk, Sophie 
en Hans Scholl hadden het 

bewezen...' Met deze opmerking 
hangt Weil de schuld op - en 
daarmee de toekomst -van een 
heel volk aan twee personen - en 
gezien het verhaal hierboven: 
soms zelfs maareen persoon. 
Weil doet dit op het moment dat 
'heel Duitsland', 'heel het Duitse 
volk' zijn ziel en zaligheid met 
veel kaoaal juist aan twee andere 
personen - Coebbels, en in hem 
Hitler-ophangt. Het moet Weil 
als zeer symbolisch zijn voorge
komen dat de actie van Hans en 
Sophie juist plaatsvond op de 
dag, dat Goebbels zijn toespraak 
hield. Wat Coebbels van Hans en 
Sophie Scholl en hun actie vond? 
In zijn dagboek is hij volkomen 
helder over zijn ideeën: "In 
München zijn enkele studenten 
als staatsvijanden ontmaskerd. 
Ze hebben op grote schaal an-
tioorlogspropaganda bedreven, 
werden aangeklaagd en ter 
dood veroordeeld. Ik ben ervoor 
dat de doodvonnissen worden 
voltrokken." Was hij bang dat 
meer Duitsers stiekem dezelfde 
gedachte als Weil had zouden 
knjgen? Dat de machthebbers 
bang waren voor de gedachte, 
dat Hans en Sophie Scholl in 
zekere zin voor (niet: namens!) 
een heel volk spraken en handel
den - opgang zou vinden, blijkt 
duidelijk uit wat het studen-
tenbestuur deed op de avond 
van de begrafenis van Hans en 
Sophie Scnoll. Het bestuur riep 
op tot een 'betuiging van trouw 
aan de Führer' om zo duidelijk 
te maken, dat de leden van de 
Weisse Rose 'typische eenlingen' 
waren, van wie 'de misdadige 
handelswijze... geenszins mag 
worden gegeneraliseerd.' Ofwel: 
de mensen moesten vooral niet 
denken, dat Hans en Sophie 
Scholl uiting gaven aan een 

gedachte die wel meer mensen 
in het geheim hadden, maar 
die zij alleen niet durfden uit 
te spreken. En als dat nog niet 
genoeg is: het is ook precies het 
commentaar, dat de Münchener 
Neuesten Nachrichten als com
mentaar had op de daden van 
de Scholls: "De veroordeelden 
hadden als typische eenlingen, 
door huizen met staatsvijandige 
eisen te besmeuren en door 
hoogverraderlijke vlugschriften 
te verspreiden, op schaamteloze 
wijze de veerkracht en het weer
standsvermogen van het Duitse 
volk geschonden. Met het oog 
op de heroïsche strijd van het 
Duitse volk verdienen dergelijke 
individuen niets anders dan 
een snelle en eerloze dood." 
Natuurlijk speelde in deze vrees 
het moment - als gezegd - een 
misschien wel cruciale rol. Het 
Duitse leger had zijn grootste ne
derlaag ooit moeten incasseren, 
het beeld van de feilloze Führer 
begon barstjes te vertonen. De 
Duitse bevolking was als niet eer
der in het Derde Rijk ontvankelijk 
voor 'tegenstemmen.' Natuurlijk 
voelden de Nazi's - toch de 
meesters van de cultusvorming -
dit haarfijn aan. Het enige wat ze 
konden doen was snel ingrijpen 
om deze cultus zo vakkundig 
mogelijk de kop in te drukken. 
Tijdens hun heerschappij lukte 
dat redelijk- na hun oncfergang 
waren ze kansloos en kreeg 
Scholl alsnog de eer en roem die 
haar - als we Crete Weil mogen 
geloven - toekomt. 

Zo gezien lijkt de naoorlogse 
cultus rond Sophie Scholl bijna 
een positieve tegenhanger-of 
een soort fotonegatief- van de 
Hitlercultus die Duitsland zolang 
in zijn greep hield. 
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Professioneel philatelist en commissionair 
hdNVPH, PTS, IFSDA en AAA 
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Gespecialiseerd in Nederland, Ned.Indië Cura9ao en Suriname. 
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Complete luxe brief verstuurd op 
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Amsterdam (a.k.® a z. Amsterdam 
19081854), gefrankeerd met een 
hoekrandstuk 3b, pos. 55, afge

stempeld halfrond EnschedeB. 

€ 2.575 

BRIEF}« 

AFZENDER z^//<r' yjroc^j^. 
0> '^^^■Äa'z^^^n (ff^ 

Expresse verzonden brief

kaart van Leimuiden (14

101924) naar Woensel bij 
Eindhoven. De briefkaart is 
op 14101924 tussen 16.00 
en 17.00 uur gepost en nog 
dezelfde avond om 22 00 
uur tevergeefs aangeboden. 
Op 1510 tussen 4 en 5 
uur 's ochtends is de kaart 
opnieuw bezorgd en hier

voor is 7 et port berekend. 

€475 

email: info @bouscher. nllwww. bouscher. nl 



Messchaertstraat 12I1077WS Amsterdam tel: 020-6795952/fax: 020-6794780 

'f. 

BRIEFKAART 

Afzender A. F E N S , 
.izeragraclit 3, 

'^j^&i.iA^ 

AAN 

. . ^ 

1 

1 ] 

Briefkaart verstuurd bin

nen Eindhoven op yV-Yl-

1918 door de Vereeniging 
"De Nederlandsche Pad

vinders", afd. Eindhoven & 
a. G. met een mededehng 
over uitstel van een "vossen

jacht". € 325 

ï3 ftPR.M, 

y»*
^ ■ • — »  ^ 

(3^ <Zh^e/2yp^*^^ ^^ 

gnrf 0ver de IJssel 
nd door cens.uuf 

^)t.CAU..^^ Cu 

. A. Boogmans Brood en 
Banketbakkerl] 

K 781 Bloemstraort No. 49  Worp Deventer 
Telefoon 2658 

Envelop bezorgd 
door de Brand

weer Deventer 
op 13041945, 
verantwoordelijk 
voor de Postdient 
over de Ijssel. 

€575 



ANSKHTKAAITMIH ItUnUl m 
P E T E R C U I J P E R S , U T R E C H T 

Het versturen van een ansicht
kaart is in de eerste plaats een 
vorm van communicatie die 
verkozen is boven niet commu
niceren of anderszins com
municeren. De vraag is gesteld 
of naast de betekenis van de 
gedrukte kaart (massaproduct) 
en de geschreven toevoegingen 
(individuele boodschap) ook nog 
een derde aspect relevant kan 
zijn: de vorm van de frankering. 
In dat geval zou er, behalve de 
maximafilie, nog een heel ander 
raakvlak tussen de filatelie en het 
verzamelen van ansichtkaarten 
zijn. Als voorbeeld is genoemd 
de militaire verzending van post, 
met name in oorlogstijd. Uit de 
militaire frankering blijkt name
lijk, dat afzender en/of ontvanger 
nauw/er bij de oorlog betrokken 
zal zijn dan de gemiddelde land
genoot. Een inhoudelijke analyse 
van deze kaarten kan dan inzicht 
geven in de standpunten ten op
zichte van de oorlog, of althans 
de politiek correcte vormen van 
die standpunten. 

Duitse ooiiogskaarten 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
(29 juli 1914 -11 november 1918) 
mochten Duitse militairen en 
hun familie elkaar gratis brieven, 
pakjes en ansichtkaarten sturen; 
in andere landen w/as het trou
wens ook zo geregeld. De Feld
post beschikte hiertoe over een 
netw/erk van 141 (later uitgebreid 

In het vorige artikel is betoogd, dot een ansichtkaart 

zich niet onderscheidt van andere poststukken door de 

frankering en de postale gang van zaken als zodanig, en 

ook niet doordat ze een exponent is van de relatie tussen 

afzender X en geadresseerde Y. Het laatste geldt im

mers ook voor de envelop van een brief, zij het dat deze 

doorgaans slechts één aanwijzing geeft voor de aard van 

die relatie: de gebruikte titulatuur in de adressering. De 

ansichtkaart biedt in dat opzicht meer aanknopingspun

ten, namelijk ook nog de handgeschreven tekst van de 

afzender en de voorgedrukte kaart zelf. Deze is door de 

afzender specifiek voor de geadresseerde uitgekozen. 

tot 740) postkantoren, die deels 
mobiel waren en nauw samen
werkten met de civiele kantoren. 
De Feldpost heeft volgens Chris
tine Brocks 28,7 miljard poststuk
ken verzonden, waarvan naar 
schatting een kwart ansichtkaar
ten. Er werden bovendien veel 
beschreven ansichtkaarten per 
gesloten envelop verstuurd, vaak 
hele series. Technisch gezien zijn 
dat echter ongelopen kaarten. 
Feldpostkaarten zijn filatelis-
tisch interessant vanwege hun 

stempels (de postale en militaire) 
die een onuitputtelijk verzamel-
gebied vormen. Bovendien zijn 
kaarten uit toenmalige frontge
bieden op zich natuurlijk fasci
nerend. Maar in het kader van 
dit artikel gaat het meer om een 
totaalbeeld: in hoeverre gaven de 
verzonden kaarten samen een 
afspiegeling van wat 'de mensen 
van toen' dachten, hoopten, 
wilden. In deze jaren waren er 
weinig telefoons en verstuurde 
elk huishouden tientallen kaarten 

DU112, Frohe Ostem, Feldpost van 4 apnt 7915 
(MBL Import 34) wt Berlijn aan een Fräulein Verder 
onleesbaar De uniformen op deze fotomontage zijn 

puurfantasie 

per jaar voor felicitaties en verder 
voor van alles en nog wat. De 
honderden uitgevers waren on
derworpen aan militaire censuur 
(twijfelgevallen werden centraal 
beoordeeld), maar in principe 
werkten ze commercieel en kwa
men ze met kaarten, waarvan ze 
hoopten, dat er vraag naar was. 
Over de spiegelfunctie van het 
aanbod van kaarten zijn in alle 
landen boeken verschenen. Hier
onder ook uitstekende werken 
over de Eerste Wereldoorlog. 
Het is geen enkel probleem om 
fraaie kaarten ter illustratie van 
welk betoog dan ook te vinden. 
In het algemeen blijft nogal on
derbelicht hoe representatief die 
afgebeelde kaarten eigenlijk zijn. 
Zelfs in de beste studies is soms 
wel de helft van de kaarten onge
lopen, hetgeen een steekproefal 
tamelijk dubieus maakt. Daarom 
kan een filatelistische inbreng al
leen maar tot verbetering van de 
steekproeven en verheldering van 
de feiten leiden. 

Oorlogsgerelateerd 
Het filatelistische criterium is 
'militair verzonden', dat wil zeg
gen: door de Feldpost van het 
Duitse keizerrijk (dus ook de Bei
erse, maar niet de Oostenrijkse). 
Zoals gezegd, krijgen we met 
de Feldpost een gegeven in de 
schoot geworpen, dat inhoude
lijk relevant is. De verzenders en 
ontvangers van deze post waren 

,>m 
DU102, officier (midden) neemt appel affotokaart, 
op 2 sept igi6per Feldpost verzonden aan een heer 
in Laurensberg hei Aachen Verder helaas onleesbaar 

DU102, Fraulein Feldgrau (PH 
'i^o&li), door een familielid in 

1915 per Feldpost verzonden 
aan een pionier in Hanau. 

DU102, Étain in puin (Willy Koehler, Metz, no 6), 
dooreen soldaat op 24jan 7915 vanuit Biely verzon

den aan Herrn Max in een dorp m Sachsen 

DUn2 Die herzlichsten 
Pfingstgrusse (met IJzeren 
Kmis, litho, HWB K 40c)), 

Feldpost aan familie m 
Ludivigshafen, circa 7915 De 
plaats van verzending werd 
vaak. in het vage gehouden. 

DU102, Die letzte Mass (beker bier) 
vonv Abschied (K Bauer, München, 
miiitarambtlich genehmig, Nr 
5077J. Van soldaat aan zun Vetter, 
tevens Kaufmann, in Miltenberg 
aan de Rijn, Feldpost van 7 dec 1975 

DÜ102, Aus der Front zurückkehrende Soldaten (K 
30), uit Frankreich opiSdec igi^ aan een wohlge

boren neer in Munster 



immers geen gewone steekproef 
uit het Duitse volk, maar recht
streeks belanghebbenden bij de 
krijgsmacht. 
Christine Brocks schrijft, dat 
de overgrote meerderheid 
van ansichtkaarten bestond 
uit stads- en dorpsgezichten, 
wenskaarten en allerlei fantasie-
kaarten, waaronder de zoetige, 
kitschige liefdeskaarten van de 
Dienstmädchenlyrik, en dat dit 
in de oorlog niet anders werd. 
Volgens de rubriek 'nieuwe 
uitgaven' in het toenmalige 
vakblad Papier-Zeitung was 
misschien wel 90 procent van 
de ansichtkaarten niet oorlogs-
gerelateerd. 'En al vele maanden 
voor het einde van de oorlog 
vanaf begin 1918', aldus Brocks, 
'trokken de ansichtkaarten zich 
van het strijdtoneel terug en 
wijdden ze zich weer aan mooie 
dingen, zoals dameshoofden 
en Kinderkopjes, landschappen 
en bloemenkransen, helemaal 
zonder eikenloof Ijzeren Kruisen 
en Duitse kleuren.' 
Binnen de grote bulk van de 
Duitse ansichtkaarten die 
tijdens de Eerste Wereldoorlog 
zijn verzonden, hebben we te 
maken met een tweedeling in 
'militair' en 'civiel verzonden' en 
in 'oorlogsgerelateerd' en 'niet 
oorlogsgerelateerd'. Dat leidt 
tot een hoofdindeling in vier 
categorieën. Als we dit combine
ren met de zes typen kaarten die 
we hebben onderscheiden voor 
periode 1 (Eerste Wereldoorlog) 
kunnen we een schema maken 
van 24 vakjes. We weten niet hoe 
omvangrijk de inhoud van de 
diverse vakjes is, maar bijvoor
beeld wel, dat de zes vakjes voor 
de 'oorlogsgerelateerde Feldpost' 
samen minder dan vijf procent 
van het geheel omvatten, name
lijk minder dan de helft van de 

DU102, Lehen und Treiben im Schützengra
ben, sene: Wirklichkeitsbilder vom Weltkrieg 

(CMT2S1). 

naar schatting tien procent van 
alle oorlogsgerelateerde kaarten. 
Het is niet de bedoeling in dit 
artikel met conclusies over de 
opvattingen van het Duitse 
of Franse volk over de Eerste 
Wereldoorlog te komen. Het 
gaat om de methodiek die 
wordt gebruikt om tot conclu
sies teKomen. Hierin zou toch 
minstens onderscheid moeten 
worden gemaakt tussen de vier 
hoofdgroepen van kaarten: civiel 
gelopen, wel of niet oorlogsgere
lateerd, resp. Feldpost gelopen, 
wel of niet oorlogsgerelateerd. 

Niet oorlogsgerelateerd, 1914-1918 

beeld een Nieuwjaarskaart met 
eikenloof of een kinderkaart met 
als soldaat verklede kinderen 
oorlogsgerelateerd is. Alles wat 
patriottisch en militair is tellen 
we gewoon mee. 
Ansichtkaarten zijn een bericht 
van een persoon aan een an
dere. Iedereen kan meekijken en 
meelezen. Het mag dan worden 
aangenomen dat tekst en beeld 
zich binnen de marges van het 
politiek correcte bevinden en 
dat alles wat daarvan afwijkt 
onmiddellijk opvalt. Dus als er 
oorlogszuchtige c.q. pacifistische 

Civiel gelopen 
ni 101 
112 102 
113 103 

Feldpost 
111 
112 
113 

101 
102 
103 

Oorlogsgerelateerd, 1914-1918 

Liviei gelopen M^ßHß^mEm. 
I l l 101 
112 102 

Feldpost ; 
111 
112 

l ^ p ^ H H 
lO l 
102 

W^VP* 

,̂a,l,,,i 

Binnen de formele indeling in 
de 24 soorten is er nog ruimte 
genoeg voor een nadere thema
tische verdeling. Als het gaat om 
openlijke of besmuikte opinies 
van het volk over de oorlog, 
is het relevant om te weten 
hoeveel procent van de kaarten 
in het geheel niet oorlogsgere-
lateera is en om dit percentage 
te kunnen vergelijken met dat 
in Frankrijk of Engeland. Het 
oorlogsgerelateerde moet blijken 
uit het voorgedrukte deel van 
de kaart. Het is ondoenlijk om 
geschreven teksten te gaan lezen 
en ontleden, te meer omdat in 
deze teksten de oorlog zo goed 
als genegeerd wordt. Maar het 
zal duidelijk zijn, dat bijvoor-

kaarten worden verstuurd, dan 
wordt dat kennelijk normaal 
gevonden often minste geac
cepteerd. Bij de militaire post 
van en naar de soldaten zal dat 
ongetwijfeld tot een politiek nóg 
correcter gebruik van de open 
ansichtkaarten hebben geleid. 
Ook zullen de afzenders vanaf 
het front en vanuit de kazerne-
winkels slechts een beperkte 
keuze van voorgeselecteerde 
kaarten hebben gehad. De lokale 
censuur, ook van de tekst, door 
militaire commandanten kwam 
daar nog bij. 
Het valt niet mee om kwantitatief 
betrouwbare uitspraken te doen, 
maar Brocks en Killian hebben 
het tenminste geprobeerd. Wat 

idemta^szipe, stempels van K(aiserliche) 
D(eutsche) Feldpostexpedition van 8 dec. igiS 

en van Sachs. Feldartülene, 27ste regiment, 8ste 
batterij, uit 'Franl<reich' voor Cuido. Verder is dit 

Sütterlinschrifi vrijwel onleesbaar 

DUi02, Der Deutsche war und ist enz (Nr 
1013J, Feldpost van 2^juni igi6 van Waiter aan 

(lieber) Herrn Kilian in Miltenberg Stempel. 
'Feldpostadresse des Absenders: Bayer Res 

Feldart. Rgt. j , 5 Satte', behorende tot Feldpost 
5. Bayer Res. Div.' Het laatste deel van deze rie
del was op de Feldpoststempels terug te vinden. 

DUio^, Morgen will mem Schatz abreisen 
(RalK m L, 83^/1), eerste uit een serie van zes 
Standaardromantiek. Geretourneerde kaart 

van circa 7977 van Clara aan een Gefreiter, die 
echter bij Feldpost 2241 onbekend was. 

Idem, adreszijde. Stempel K L) heldpostamt en 
van een Beiers legeronderdeel. Pionier schrijß 

naar Fri. Fritzi in Löbnitz an der Linde (Anhalt). 

de kaarten zelf betreft heeft 
Brocks zich echter in hoofd
zaak beperkt tot ongelopen 
en zelfs weggecensureerde 
kaarten. Kwantitatief ook niet 
echt betrouwbaar is de verder 
zeer mooie studie van Katrin 
Killian. Ze heeft weliswaar 1051 
oorlogsgerelateerde kaarten 
geanalyseerd en gedocumen
teerd, waarvan echter de helft 
ongelopen, dat wil zeggen buiten 
alle 24 vakjes om. Het ging om 
een deel (sic) van een toch al 
tamelijk willekeurige particuliere 
collectie die aan haar museum 
was geschonken. De kaarten zijn 
een lust voor het oog, dat wel, 
maar zo moeilijk is het toch echt 
niet om een betere, gewonere 
steekproef (en van gelopen kaar
ten) bij elkaar te krijgen, maar dit 
terzijde. 
De inhoudelijke kant van haar 
studie is echter boeiend genoeg. 
Ze onderscheidt 21 'motieven', 
zoals de soldaat onderweg (65), 
frontlinies (127), dood (78), 
partnerschap (130), soldaten-
portretten (112), propaganda 
tegen de vijand (71), kinderen 
in uniform (32). Niemand weet 
of de tussen haakjes geplaatste 
aantallen toevalsuitkomsten in 
deze steekproef zijn, dan wel een 
reële frequentieverdeling weer
geven. In het laatste geval zou 
dit weer een uitgelezen kans zijn 
om een vergelijking te maken 
met de kaarten in Frankrijk en 
Engeland, waar betrouwbare ge
gevens overigens eveneens nog 
ontbreken. Het gaat bij de door 
Killian onderscheiden 'motieven' 
overigens niet om symbolen, 
emblemen, stereotypen en der
gelijke, zoals de puntige Duitse 
helm, eikenloof het Ijzeren 
Kruis, de keizer, vlaggen, linten 
en grafkruisen. Zulke clichés 
of iconen werden door haar en 
ook door Brocks wel binnen de 
motieven onderscheiden. 
Het zal nooit meevallen om 
van de enorme hoeveelheden 
ansichtkaarten - waarom het gaat 
- een dwingend overtuigende 
steekproefsamen te stellen, 
maar een heldere verdeling in 
subcategorieën, mede op basis 
van een postaal kenmerk (mi
litair gelopen), kan wel helpen. 
Om dit nader te adstrueren zal 
in de derde en laatste aflevering 
worden ingegaan op de Franse 
oorlogskaarten. 

Lit. -
Christine Broci<s, Die bunte Welt "^ 
des Krieges (2008, dissertatie). z: 
Katrin Killian e.a., Der Erste Welt- * 
krieg in deutschen Bildpostkarten ^ 
(CD, Deutsches Hist. Museum " 
Berlin, 2002). 2 
C.H. Krüger, De jaren ic)i4-ic)i8in "" 
oude ansichten (igGy). A B * 
Hans van Lith, Ik denk altijd aan J ) 4 

jou; prentbriefkaarten tussen front 
en thuisfront, 1974-7978 (2006). 

OU702, Ran an den Feind' fWS+SSg^ 
Feldpost van iy maart TgTG 



PORTZEGELS OP STUK, 
ALTHANS STUKJES 

L U U K G O L D H O O R N , U T R E C H T 

Eén van de gevolgen van die ver
keerde filatelistische gedachte
gang is het woord 'strafport'. De 
in 1870 in Nederland ingevoerde 
portzegels hadden tot doel 
net verschuldigde port bij de 
ontvanger van een (vooreerst) 
lokale briefte innen. In 1871 
werd boven het normale port 
een toeslag gevraagd ter dekking 
van de extralcosten die de post 
moest maken om een onge
frankeerd poststuk te bezorgen. 
Dit verhoogd port werd in de 
volksmoncTstrafport genoemd. 
Maar in geen enkel officieel 
PTT document wordt dit woord 
genoemd. 

Omdat verzamelaars tot onge
veer 1940 portzegels uitsluitend 
zagen op brieven, briefkaarten 
(meestal in een vensterenvelop) 
en drukwerken en daar de toen
malige PTT ook niet erg scheutig 
was met het verstrekken van 
informatie was het verklaarbaar 
dat verzamelaars nietwisten 
dat portzegels ook voor vele 
andere doeleinden door de PTT 
werden gebruikt. Hoewel cijfers 
ontbreken vertegenwoordigden 
de aantallen op poststukken 
slechts een fractie van het totale 
aantal gebruikte portzegels. En 

S P E C I F I C A T t E A 
wtpni nmhuMlid fAft voor «■ hlirtij un|«tia<l>» 

/ ^ . ituki i /y 
J Uu*, I y J~ /./r 
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■1' ^^ ji / 
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hfo 1 formulier 3^3 

tKJNNHS vm 

Jarenlang hebben filatelisten geprobeerd uit het hun be

schikbare materiaal de postale geschiedenis te verklaren. 

Het is de verdienste (niet de enige overigens) van Jan 

Dekker geweest ons voor te houden, dat de omgekeerde 

weg bewandeld moest worden: werk niet van buiten naar 

binnen, maar van binnen naar buiten, oftewel ga uit van 

de historische bronnen. 

in al die overige gevallen was er 
geen sprake van een nalatigheid 
van de afeender, dus hoefde er 
ook niet iets extra's betaald te 
worden. 
Het eerste tipje van deze sluier 
liggend over het andere gebruik, 
kwam in 1929 met de introductie 
van de antwoordstukken, in de 
beginjaren ook wel machtigin
gen genoemd. 
Bedrijven die gebruik maakten 
van deze dienst kregen dagelijks 
aantallen van dit soort stukken 
binnen. Elk stuk werd apart van 
portzegels voorzien. Later kwam 
de gedachte op een formulier 
te ontwerpen waarop het totaal 
van het bij één ontvanger van 
deze antwoordstukken te innen 

POST EN TÊLÊGRAAFKANTOOR UTRECHT 

.,_ — 
/J 

^ili^,' y 

Afs 2 m Utrecht gebruiktformuher voor 
antwoordstukken 

b*Ml«rtrt» l(fc»*.,Jj'^'>^»  : ' j . . » IIIM 1.III. 1 . ^ ^ 
1. M̂ »*t m i^/^V'iM burtetft" M peul 4«»tl Uta . 

Afb 10 fragment van een buitenlands postpakketformulier 
Afb 3 niet afgeweekte 

portzegel op een fragment 
van het formulier 88 

port door portzegels werden 
gekweten. Het duurde overigens 
tot 1952 voordat zo'n formulier 
officieel werd geïntroduceerd. 
(afb. 1) Alleen enkele grote kan
toren, Amsterdam, Rotterdam, 
den Haag en Utrecht lieten ze 
al vanaf 1938 aanmaken, (afb. 
2). Dat was voor het eerst dat 
verzamelaars zagen dat portze
gels ook op andere stukken dan 
brieven, briefkaarten of drukwer
ken konden voorkomen. 

Toch waren gebruikte portzegels 
altijd makkelijk te verkrijgen en 
bovendien tegen lage prijzen. 
Dat duidde dus op een ander 
gebruik. En dat was een groot 
aantal interne PTTdiensten, 

f res. 

Afb 4 een fragment na het afweken van 
de portzegel 

iti. 

l 

„ 

T 

TotuU {Il . . 

waarvoor portzegels nodig 
waren. De formulieren, waarop 
deze geplakt werden kwamen 
niet buiten de muren van PTT; ze 
werden gearchiveerd en na ver
loop van tijd vernietigd, echter 
eerst nadat de zegels er van afge
knipt waren. Deze zegels werden 
vanaf 1889 in dezgn. Rijksveilin
gen '' aan de man gebracht. 
Dat het om veel zegels ging 
bewijzen de verslagen die na 
afloop van die veilingen werden 
gepubliceerd. Zo werden op 
3 november 1892 zo'n 22.300 
portzegels van 1 tot 25 cent en 
119 van één gulden geveild voor 
ƒ369,96, ruim i>2 cent per stuk! 
In de volgende jaren werden een 
of twee veilingen gehouden met 
ongeveer dezelfde hoeveelheid 
portzegels. Op die manier zijn 
alleen al van ae emissie 1881 op 
deze manier meer dan honderd
duizend portzegels van 1 tot 25 
cent en ongeveer twaalf duizend 
portzegels van één gulden in 
de handel gekomen. Niet alle 
verslagen van de Rijksveilin-
gen zijn bewaard gebleven, en 
daarom is het niet mogelijk 
betrouwbare schattingen voor de 
overige emissies te geven. Dat is 
ook niet zo belangrijk, omdat de 
totalen in de miljoenen lopen. 

8 

'< 
Afb y frag/^ent van het formulier 2^3* 

waarvan de portzegels zijn afgeweekt 
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Afb 5 reconstmctie van het formulier l 
waarop portzegels zaten 

Afb. 6: formulier 88 



Voorbeelden van het gebruik in de 
interne diensten zijn: 

a. het opnieuw bestellen van 
postpakketten (vanaf 1882). 

b. de kosten verbonden met 
het door de post laten innen 
van kwitanties. Deze dienst 
bestond al vanaf 1871, maar 
tussen 1892 en 1896 werden 
daarbij portzegels gebruikt. 

c. inklaringsrecht op uit het bui

tenland ontvangen pakketten 
(vanaf 1903) ̂ ' 

d. het bewaren of opnieuw bestel

len van postpakketten (vanaf 
1919). 

e. ongefrankeerd verzonden post

pakketten (vanaf 1932 verant

woording met frankeerzegels, 
vanaf 1935 met portzegels). 

Zoals gezegd de portzegels 
op deze formulieren werden 
afgeknipt en via de Rijksveilingen 
inliet algemeen door de handel 
gekocht en afgeweekt, echter met 
uitzondering van de oranje post

pakketformulieren in gebruik voor 
het ongefrankeerd verzenden van 
postpakketten. Afweken van die 
laatste stukken in (te) warm water 
veroorzaakt namelijk een oranje 
waas op de zegels. 
Omdat de tarieven waarvoor deze 
portzegels werden gebruikt veelal 
eindigden op o of 5, kwamen de 
portzegels van die waarden in gro

ten getale in de handel. Voor 1892 
waren de postpakketten daarvoor 
verantwoordelijk, tussen 1892 en 
1896 kwamen daar de portzegels 
bij die nodig waren bij de afhande

ling van de Kwitantieaienst. 
De waarden 15,20 en 25 cent van 
de emissie 1881, resp. vertegen

woordigend het port voor pakket

ten tot 1, van 1 tot 3 en van 3 tot 5 
kilo zorgden dus voor veel zegels'' 
van die waarden. 
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A/b. 8formulier 2S}* 

*OReSK**«T 

VDfiO! NËDeï̂ tANOSCME POSTEniJEN. 

Aß 15. een fragment van hetfonvulier P}8 

flfh. 16; postpakketkaart P3S 

Bij de kwitantiedienst werd het 
geïnde bedrag overgemaakt 
onder inhouding van het postwis

selrecht voor dit bedrag. Dat recht 
was een veelvoud van 5 cent. Pa

ren, strippen en blokstukken, ook 
van de één gulden, zijn hoofdza

kelijk hiervoor gebruiftt. 

Zo nu en dan wordt een niet 
afgeweekt zegel gevonden op een 
herkenbaar deel van het gebruikte 
formulier. Dankzij de formulieren

verzameling aanwezig in het Mu

seum voor Communicatie is het 
mogelijk het complete formulier 
te tonen, en daarmee de gebruiks

mogelijkheden van portzegels 
te documenteren. Helaas is ook 
die verzameling bij lange na niet 
compleet, zodat vraagtekens 
overblijven. Soms blijk echter dat 
herdrukte formulieren gedurende 
een lange tijd inhoudelijk niet al te 
veel van elkaar verschillen zodat 
in die gevallen toch een bevre

digend antwoord gevonden kan 
worden. 

In de afbeeldingen worden de 
gehele formulieren getoond en de 
fragmenten, waarop de zegels ge

plakt zijn. Voor postpakketten die 
terug of doorgezonden moesten 
worden bestond het formulier 88. 
(Afb. 3) toont een niet afgeweekte 
zegel dat zat op zo'n formulier. 
In de volgende afbeelding (4) is 
het zegel afweekt en het fragment 
dus zichtbaar. 
Een aantal zegels werd afgeweekt 
en daaruit kon een gedeeltelijke 
reconstructie van het formu

lier worden gemaakt, (afb. 5). 
Tenslotte toont afbeelding 6 een 
compleet formulier. 
Voor de kwitantiedienst werden 
de portzegels geplakt op een 
formulier 253'. Afbeelding 7 laat 
een herkenbaar fragment van dit 

Afb. g formulier iff' waarop geen plaats 
meer is voor portzegels 

formulier zien, het complete for

mulier wordt getoond in (afb. 8). 
Na 1896 werden geen portze

gels meer bij de kwitantie dienst 
gebruikt en het formulier werd 
daaraan aangepast. De tekst 
"plaats voor de portzegels" is nu 
verdwenen (afb. 9). 
Inklaringsrecht werd verantwoord 
op de buitenlandse postpakket

kaart. Een fragment toont (afb. 
10). Als de extra kosten voor 
expressebestelling van stukken 
die buiten de bestelkringvan het 
ontvangende postkantoor besteld 
moesten worden niet bekend 
waren, werd een formulier 84 
(afb. n ) meegezonden. Daarop 
moest net te min verantwoorde 
met portzegels worden gekweten. 
Tot heden zijn geen fragmenten 
gevonden. Het formulier heeft 
bestaan tussen 1892 en 1938 toen 
het variabele afstandsrecht werd 
vervangen door een vast bedrag. 
Met DO 235 van 1918 werd 
bepaald, dat te min verantwoorde 
porten en rechten voortaan met 
portzegels op het formulier 318 
moesten worden geplakt. Uit het 
opschrift blijkt, dat het formulier 
voor alle verzendingen gebruikt 
moest worden, inclusief de te min 
verantwoorde porten bij expresse 
zendingen. Dat lijkt vreemd, 
want daarvoor bestond een apart 
formulier (zie boven). Maar dat is 
slechts schijn, formulier 84 moest 
gebruikt worden in die gevallen, 
dat de kosten onbekend waren; 
formulier 318 was bedoeld voor de 
gevallen dat het postkantoor een 
fout maakte. In (afb. 12) wordt 
een fragment getoond uit 1918, 
in (afb. 13) het gehele formulier 
uit 1941. 

Een voorbeeld van portzegels op 
een formulier voor net ongefran

keerd verzenden van een postpak

Ap. 14. postpakketkaart voor ongefrankeerde 
verzending PßD 
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ket toont (afb. 14). Er zaten zoveel 
zegels op dat het bijna compleet 
is. 
Een fragment van een gefrankeerd 
postpakket dat opnieuw besteld 
moest worden, toont (afb. 15), en 
een compleet formulier (afb. 16). 

Ook in de filatelie is er niets 
nieuws onder de zon en ook dit 
artikel heeft een voorganger. De 
heer A.M.A. van der Willigen 
publiceerde nl. in het meinum

mer van dit blad van 1968 op 
biz. 224 een artikeltje over "een 
aardige posthistorische vondst". 
Het betrof een 1 gulden "han

gend haar"zegel geplakt op een 
fragment van het formulier 252. 
De zegel was afgestempeld met 
het klein rond stempel Utrecht 
R.P.S.B. 13 januari 1898. En ook 
dat formulier werd gebruikt bij 
de kwitantiedienst. Maar, zoals 
hiervoor gemeld, niet meer met 
portzegels. 
De conclusie kan luiden, dat 
afweken pas moet gebeuren als 
duidelijk is, dat de zegel niet zit op 
een herkenbaar postaal fragment. 

' Vóór I88Q werden de bij het Hoofdbe

stuur van de Posterijen binnenkomen
de (binnen en buitenlandse) zegels in 
verzegelde balen ter vernietiging naar 
de papiermolen gebracht. 

' Vanaf ic)25 konden ook brieven belast 
worden met een inklaringsrecht. Die 
portzegels werden op de brief geplakt. 

' Dat is dan ook de reden dat de cata
loguswaarden van deze zegels gezien 
hun verstrekte aantallen, relatief laag 
genoteerd staan. Van de 20 cent port 
werden bijvoorbeeld ongeveer net 
zoveel zegels aangemaakt als van de 
frankeerzegel één gulden Hangend 
Haar. 
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SAMENSTELLING. 
DRS. lACQUES SPIIKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

NIEUWE UITGIFTEN 

China (Volksrepubliek) 
Op een reis door Zuid-
China ontdekte lezer W.J. 
Beers een typisch Chinees 
postwaardestuk: een 
entreebewijs, dat tevens 
dienst kan doen als brief
kaart. De folkloristische 
show die hl] zag was zeer 
de moeite waard, schrijft 
de heer Beers; de contro-
lestrook heeft men geluk
kig niet afgescheurd.ia,b 

Duitsland 
Deutsche Post gebruikt 
voor eigen maihngs vaak 
grote enveloppen (for
maat C4) met in het zegel

beeld een vrouwenportret. 
Ik kan er weer enkele 
laten zien. De eerste werd 
gebruikt voor het verzen
den van een catalogus 
met benodigdheden voor 
zakelijke klanten. Het 
portret in het zegelbeeld 
is identiek aan dat op de 
catalogus. 2,3 Waar de 
beide andere enveloppen 
voor gebruikt zijn, kan 
ik niet achterhalen. Op 
de ene envelop ziet men 
het GoGreen-logo en een 
afzenderadres, op de an
dere niet. 4,5 Alle drie de 
enveloppen zijn voorzien 
van een typografische 
afstempeling met 'Bonn 
353113'-

Een briefkaart ter gele
genheid van de 325e ge
boortedag van lohann Se
bastian Bach (1685-1750) 
verscheen op 11 maart 
2010. De kaart is voorzien 
van het zegelbeeld € 0,45 
'Thomanerchor Leipzig' 
en werd voor verzending 
naar Nederland bijgefran-
keerd met een bloemen-
zegel van € 0,20. 6 

Eveneens op 11 maart 
verscheen een envelop 
met als thema 'Televisie'. 
Zowel de 150e geboorte
dag van tv-pionier Paul 
Nipkov (portret) en 75 
jaar reguliere tv-uitzen-
dingen in Duitsland (foto 

van een van de eerste 
omroepsters) worden op 
de envelop in herinnering 
gebracht. Voor het zegel
beeld IS gebruik gemaakt 
van de postzegel € 0,55 
'Bernhard Grzimek', 
waarop een tv-beeld te 
zien is van de grote die
renkenner met een aap. 
De envelop is bijgefran-
keerd met een automaat-
strook van €0,15. 7 

In Duitsland worden veel 
enveloppen gefabriceerd 
met een zegelbeeld 'Plus-
brief Individuell', te verge
lijken met de Nederlandse 
Persoonlijke Postzegels. 
Een opvallend mooi exem
plaar is aflOTmstig van een 
Vrijmetselaarsloge uit Ber
lijn, de 'Grosse Landesloge 
der Freimaurer von Deut
schland'. Het afgebeelde 
gebouw IS vermoedelijk 
het hoofdl<wartier van de 
vereniging. 8 

Een Plusbrief-vensteren-
velop met zegelbeeld € 
0,55 'Post' lijkt na de hier
voor gemelde postwaar-
destukken misschien wat 
gewoontjes, maar voor 
verzamelaars van echt 
gelopen materiaal is hij 
zeker de moeite waard. 9 

Finland 
Drie nieuwe postwaarde-
stukken met natuurmotie
ven werden op 26 maart 
2010 gepresenteerd, op de 
nationale tentoonstelling 
LAPOEX 2010 in de stad 
Lahti. 
Het eerste is een briefkaart 
met als onderwerp het Ver-
sijarvi-meer bij Lahti. Dit 
meer is gemiddeld zes me
ter diep en op het diepste 
punt 42 meter. De omtrek 
van het meer - waarin zo'n 
50 eilanden liggen - is 181 
kilometer. 10 
Op een tweede briefl<aart 
ziet men een witrug-



specht, die voorkomt in 
de provincie Päijät-Häme. 
iia,b I 
Het derde postwaardestuk j 
is een vouwbrief en toont 
de 'vliegende eekhoorn', 
een bedreigde diersoort. 
Het dier maakt zweef
sprongen van boom tot 
boom en kan daarbij bijna 
100 meter overspringen. 
Het houdt daarbij zijn 
poten uitgestrekt en ge
bruikt zijn staart als roer. 
De verkoopprijs van de 
drie postwaardestukken , 
bedraagt € 1,40 per stuk. 

Hongarije > 
Uit Sopron ontving ik een 
binnenlandbriefkaart met 
bij frankering en maar 
liefst drie gelegenheids-
stempels. Correspondent 
J. Kovacs bezocht de 
tentoonstelling ALPOK- f 
ADRIA, waar deze nieuwe i 
briefkaart gepresenteerd i 
werd, en liet er een i 

filatelistisch souvenir van 
vervaardigen.12 

Polen 
Dankzij lezer P. Uiten-
bogaart kan ik u een 
aantal moderne Poolse 
briefkaarten laten zien. 
Informatie over deze 
kaarten is moeilijk te 
vinden. Ze zijn - gezien 
de maandaanduidingen 
op de kaarten - allemaal 
uitgebracht in 2009, 
maar ze komen maar zeer 
gedeeltelijk overeen met 
de lijst die ik in december 
2009 heb afgedrukt. The
matisch zijn de kaarten 
vaak interessant, en de 
kwaliteit van ontwerp en 
druk is opvallend goed. 
Alle kaarten hebben een 
nominale waarde van 1,55 
Zloty. 

TWee kaarten met Poolse 
objecten op de UNESCO-
lijst van Werelderfgoed 

(VII2009) 13,14 
go jaar Politie (VII2009) 15 
Natuurpark (VII2009) 16 
Poolse vluchtelingen in 
Hongarije, V̂ O II (VIII 
2009) 17 
Gustaw Herling-Grudzin-
ski (VIII2009) 18 
150e geboortedag Tadeusz 
Zielinski (IX 2009) 19 
Diplomatieke betrekkin
gen Polen-Roemenië 
(X 2009) 20 
Diplomatieke betrek
kingen Polen-USA (X 
2009)21 
100 jaar Poolse Automo-
biel-club (XII2009) 22 

Portugal 
Vorig jaar (mei 200g) liet 
ik u een Portugese voor
gefrankeerde C5-envelop 
zien van de 'Correio 
Verde' (Groene Post). 
Van die envelop, bestemd 
voor zendingen tot en met 
twee kg, is een ondertus
sen een nieuwe versie 

verschenen. Het belang
rijkste verschil is een veel 
bredere groene rand aan 
de bovenzijde. 23 

Zwitserland 
Het Kunsthaus in Zürich 
werd ontworpen door 
architect Karl Coelestin 
Moser (1860-1936). Het 
gebouw, voltooid in 1910, 
werd de zetel van de Züri
cher Kunstgesellschaft. 
Op een voorgefrankeerde 
prentbriefkaart (uitgifte
datum 22 april 2010) is 
een foto van het gebouw 
te zien zoals het eruitzag 
in 1920. In het zegelbeeld 
van de kaart (100 rappen) 
is een moderne sculptuur 
te zien. 24 

Het circusspektakel 'We
reldcircus 2010' in Geneve 
heeft Nederland als ere
gast en Italië als speciale 
gast. Tot de hoogtepunten 
van het spektakel behoren 

een tentoonstelling over 
de beroemde Zwitserse 
clown Grock en voorstel
lingen van circus Knie. 
De Zwitserse Posterijen 
brachten op 22 april een 
briefkaart uit met op de 
beeldzijde een koorddan
ser en in het zegelbeeld 
het affiche van 'Wereldcir
cus 2010'. 25 

Ten slotte kwam - even
eens op 22 april - een 
briefkaart uit ter gelegen
heid van de tentoonstelling 
LUNABA10 in Luzern. 
Voor de beeldzijde is ge
bruik gemaakt van de eer
ste Bundesfeierkarte, uit 
1910, waarop de nationale 
helden Wilhelm Teil en 
Arnold Winkelried te zien 
waren. De adreszijde van 
de LUNABA-kaart is mo
dern, met een zegelbeeld 
van 100 rappen en een 
matrixcode daarnaast. 26 
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10̂  SAMENSTELLING: 
WALTER M.A. DE ROOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

VOETBALBOEKJE WK MET 
1 / 5 STAATSLOT 

Nederland 
Toon Hermans gemd met 
prestî eboekje 
Alweer maak ik melding 
van twee door de NVPH 
genegeerde uitgiften: 
boekjes met persoonlijke 
zegels. Allereerst het 
op 22 april verschenen 
boekje naar aanleiding 
van de tiende sterfdag van 
kleinkunstenaar Toon 
Hermans. Het boekje be
vat negen postzegels van 
44c en is verluchtigd met 
veel fraaie foto's en een 
overzichtelijke biogra
fie. De oplage bedraagt 
15.000 boekjes en de 
prijs is, zoals gewoonlijk, 
€9.95. 

Het 25e prestyeboekje met 
persoonlijke zegels 

Voetbalboekje 
Weldra barst het voet
balgeweld in Zuid-Afrika 
los. TNT Post zorgt, 
samen met de KNVB en 
de Staatsloterij, voor een 
voorafje. In het boekje 
staat beschreven en geïl
lustreerd hoe Nederland 
zich door de voorrondes 
bewoog. 
Het speelschema van het 
oranje team ontbreekt 
evenmin. En op de negen 
44-centzegels prijken 
Bert van Marwijk en zijn 
sterren. 
Ook dit exemplaar kost 
€ g.95. Bijzonder is, dat 
het boekje een code bevat 
ter verkrijging van 1/5 
staatslot. De oplage be

draagt 125.000 boekjes. 
Een aantal dat ongewoon 
hoog is voor dit soort 
boekjes. 

Rode Kruis 1987 
Het gebeurt nog altijd, 
dat er van jaren geleden 
verschenen uitgiften 
varianten opduiken. Zo 
vond verzamelaar Van 
Vlokhoven in een nog niet 
eerder geopend jaarpak
ket van 1987 een Rode 
Kruisboekje (PB 36), 
waarbij de beide 75-cent
zegels een duidelijke 
kleurafwijking vertonen. 
De achtergrondkleur aan 
de buitenzijden (links, 
rechts en boven) van deze 
zegels is groen in plaats 
van lichtgrijs. 

Aland 
Speelgoed 
Het bedrijf Aland Plasto 
is fabrikant van kleurig 
plastic speelgoed. De post 
kom op 10 mei met een 
boekje, waarin daar drie 
voorbeelden van worden 
gegeven: een groene 
scooter, een kiepauto in 
rood en blauw en een 
tweetal eenden in geel en 
rood. Om het plasticef-
fect te versterken zijn de 
speelgoedjes voorzien van 
een uv-laagje. 

Speelgoed uit Aland 

Voorzijde uan het uoetbalboekje. 

Het boel<je bevat driemaal 
de drie zegels met de 
vermelding 'Europa' 
(=850. 

Canada 
Canada wint^oud op eî en 
bodem 
Het was mooi gepland in 
Canada: in de kluizen van 
de post in Ottawa wacht
ten de velletjes en boekjes 
op de eerste gouden 
medaille voor Canada. 
Een geheime operatie die 
een risico inhield omdat 
je een overwinning niet 
kunt plannen. 
Gelukkig, op 14 februari 
ontving de freestyleskier 
Alexandre Bilodeau een 
gouden medaille, de 
eerste tijdens Spelen op 
Canadese bodem. Het 
boelcje bevat tien postze
gels van 57c. 

Tien gouden medailles m een 
boekje. 

Vriendschap Canada - Israël 
Al zestig jaar lang onder
houden Canada en Israël 
speciale vriendschaps
banden. 
Op 14 april werd dit nog 
eens bevestigd met de 
uitgifte van een speciale 
postzegel van $ 1.70. De 
zegel is uitsluitend ver
krijgbaar in boekjes met 
zes stuks. 

Eeuurfeest marine Canada 
Canada grenst aan maar 
liefst drie oceanen en 
beschikt over de langste 
kustlijn ter wereld. 
Geen wonder, dat het 
land al 100 jaar over 
een zeemacht beschikt. 
Een postzegelboekjes 
met tien zegels van 
57c steekt dit jubileum 
niet onder stoelen of 
banken. 

De zegels in het manneboekje van 
Canada hebben tu;ec motieuen. 

het uerleden (oud oorlogsschip) en 
het heden (modern̂ -egat) 

Zeeleuen 
Samen met Zweden 
komt Canada op 13 mei 
met twee zegels, waarop 
voorbeelden staan van het 
leven in de zee. Afgebeeld 
zijn de zee-otter en de 
bruinvis. Beide komen veel 
voor langs de wesd<ust van 
het land. De 57-centzegels 
zijn verkrijgbaar in een 
velletje van twee en een 
boekje van acht stuks. 
Omdat de uitgifte samen 
met Zweden geschiedt, 
leidt het tot enkele op
merkelijke aspecten: het 
is het eerste boekje sinds 
2004 met gegomde zegels. 
Daarnaast is de Zweedse 
elliptische perforatie toe
gepast (terwijl de Zweden 
hun velletje van ahorn-
bladperforatie voorzagen). 

Fotouiedstrijdjauna 
Het blad Canadian 
Geographic organiseerde 
vorig jaar - samen met het 
Canadese Natuurmuseum 
- een fotowedstrijd, waar
bij het de bedoeling was 
dieren in het wild te foto
graferen. Uit het resultaat 
ervan (6400 foto's) koos 
men er vijf voor vereeu
wiging op een postzegel. 
Ze zijn verkrijgbaar in een 
postzegelboekje dat zal 
verschijnen op 22 mei, de 
dag ook van de herope
ning van het museum. 

ROTARY 
INTERNATIONAL 
SERVICE ABOVE SEtF SEHVIR DABORD 

Canada uias het tweede land ter 
uiereld met 'Rotanans'. 

Rotary in Canada 
De Rotarybeweging, 

opgericht in de Verenigde 
Staten in 1905, kwam 
naar Canada in 1910 toen 
er de Winnipeg Rotary 
Club werd gevestigd. Ook 
dit eeuwfeest verdient 
postale aandacht. Het 
gaat om een postzegel 
van 57c, die vanaf 18 juni 
alleen in boekjes met acht 
stuks verkrijgbaar zal zijn. 

Cyprus 
Europa 
Al vele jaren doet Grieks 
Cyprus mee met de uit
gifte van Europa-zegels. 
Tevens al vele jaren met 
een boekje. De twee 
Europa-zegels hebben 
een waarde van € 0.51 en 
verschijnen op 5 mei. De 
boekjes bevatten vier van 
deze paren en hebben 
een verkoopprijs van 
€4.08. 

Duitsland 
Opnieuu) herdrukboekje 
Al eerder meldde ik drie 
Duitse boekjes waarbij 
de tekst op de achterzijde 
gewijzigd was: de tekst 
'Der grune Punkt' en de 
codering 'VGA 1703/VP' 
ontbreken. Dat betrof de 
boekjes 65 (Vierjaarge
tijden), 68 (Hambacher 
Eest) en 75 (Vuurtorens). 
Nu is daar boelqe 73 uit 
2008 bijgekomen. Het is 
het zogenaamde Rizzi-
boekje, een boekje met 
twintig wenszegels van 
55c. 

Wenszegels 
Nieuwe wenszegels 
verschenen op 11 maart. 
De twee zegels van € 0,55 
hebben als afbeelding 
een regenboog en een 
stoomschip. Beide waren 
lange tijd een belangrijk 
communicatiemiddel, 
net als de post nu. De 
regenboog kondigde in 
het oude Griekenland 
een boodschap van de 
goden aan en het schip 
was tot in de vorige eeuw 
het enige middel om in 
contact te komen met een 
wereld overzee. 
Beide zegels zijn vanaf 12 
augustus ook verkrijg
baar in een zelfklevende 
versie in boekjes met tien 
stuks. 

Faeröer 
Europa 
De twee Europa-zegels 
van de Faeröer, inmiddels 
verschenen op 26 april, 
zijn ook in een boekje 
verkrijgbaar. Dat bevat 
vier van elk: 10.00 en 
12.00 kr. Afgebeeld zijn 
illustraties in kinder
boeken van Faeröerse 
schrijvers. 



Groot-Brittannië 
Festival of Stamps 
Op 8 mei, de openingsdag 
van het postzegelspekta
kel te Londen, verschijnt 
een prestigeboekje, 
waarin afbeeldingen van 
zegels uit de periode 
George V (1910-1936) te 
zien zijn. Het gaat dan 
natuurlijk alleen om 
zegels waarop zijn hoofd 
voorkomt. Het boekje be
vat veel documentatie en 
vier zegelvelletjes met een 
wirwar aan bedenksels 
en creatieve samenstel
lingen: 
1. driemaal £ i.oo en 
driemaal ie klas, hoofden 
George V en Elizabeth II; 
2. tweemaal Seahorse £ 
i.oo; 
3. viermaal ie klas Empire 
Exhibition en 
4. tweemaal ze klas, vier
maal ie klas en tweemaal 
50p (Elizabeth II). 
Het geheel komt uit op £ 
II.15, de verkoopprijs van 
het boekje. 

1910 ^ & 1936 
I KING GEORGE V I 

• ROYAL MAIL BOOK OF STAMPS ^ 

De omslag van het boekje heeft 
grote overeenkomst met boekjes 

uit 1935 tg V hetziluercn 
jubileum (Catalogusnummers 

BBiSenBBzS) 

Britain alone 
Vijf dagen later, ook nog 
tijdens de tentoonstel-
hng, wordt het vierde 
prestigeboekje van het 
jaar ten doop gehouden. 
Deze enorme en kostbare 
overdaad roept ook in 
Engeland veel weerstand 
op. 

alweer een grote ver
scheidenheid aan zegels 
met betrekking tot deze 
gebeurtenissen, plus 
een 'gemengd machin-
paneeltje'. En dat laatste 
- een specialiteit van de 
Britse post - is alleen ver
krijgbaar in zo'n boekje. 
Prijs van het geheel is 
£9 .76 . 

zijn daar enkele voor
beelden van vereeuwigd. 
Het gaat om twee zegels 
van 75 kr (het tarief voor 
binnenlandse brieven tot 
50g) en twee van 165 kr 
(tarief Europa tot 50g). 
Beide waarden zijn alleen 
in boekjes van vier stuks 
verkrijgbaar. De boekjes 
zijn vervaardigd door de 

Mooie plaatjes ook op de kajt uan de nieume boekjes uan Guernsey. 

Guernsey 
Abstract Guernsey 2 
De post van Guernsey 
vervolgde op 18 maart met 
een tweede serie postze
gels die plekjes van het ei
land een mysterieus tintje 
geven. Het zijn weliswaar 
foto's, maar kleuren en 
schaduwen geven ze een 
magisch karakter. 
Het is de eerste uitgave 
volgens het systeem van 
'pricing in proportion': 
tarief is afhankelijk van 
gewicht en afmetingen. 
Iets wat we ook in Neder
land in versimpelde vorm 
kennen. Past het al dan 
niet door de opening van 
de TNT brievenbus op 
straat? 
Twee waarden komen ook 
in boekjes met zelfkle
vende zegels voor: GY 
large (= 48p, twee zegels: 
haventje in Sark en rot
sen) en UK large (= 58p, 
Westkust en scheepshel-
hng). Boekjes met vier 
zegels (£ 1.92 c.q. £ 2.32) 
en met vijftig zegels 
(£ 24.00 c.q. £ 29.00). De 

Het thuisjront 

Tussen de nederlaag van 
Frankrijk in 1940 en de 
Duitse invasie in Rusland 
in 1941 stonden de Britten 
er even alleen voor. Met 
grote eensgezindheid en 
onvermoede krachten 
werd de strijd aangegaan. 
Het boekje Britain Alone 
is gewijd aan de velen die 
deelnamen aan de Opera
tie Dynamo (evacuatie bij 
Duinkerken) en het mas
sale 'thuisfront' in 1940. 
Het prestigeboekje bevat 

serie Abstract Guernsey 
I uit 2008 had overigens 
boekjes met tien en met 
honderd zegels! 

IJsland 
Verjonging uissersuloot 
Omdat er van de IJslandse 
vissersvloot na de Tweede 
Wereldoorlog weinig 
meer over was, liet de re
gering in Engeland veer
tig trawlers bouwen. In 
een serie van vier zegels, 
verschenen op 18 maart. 

Nederlandse drukker 
Enschedé. 

Europa 2010 
De motieven van de 
Europazegels van dit jaar 
zijn gebaseerd op twee 
IJslandse kinderboeken. 
Eén ervan verhaalt over de 
Noordse mythologie, het 
andere vertelt het verhaal 
van een jongetje met zijn 
teddybeer. Ook deze ze
gels zijn alleen in boelcjes 
verkrijgbaar; tienmaal 
löskr (tarief Europa) en 
tienmaal 22okr (tarief 
buiten Europa). Verschij
ningsdatum is 6 mei. 

twee boekjes uit met elk 
zes 5.oor-zegels die de 
aandacht vestigen op het 
grote probleem van de 
smeltende ijskappen van 
Noord- en Zuidpool. 
Afgebeeld zijn een 
poolbeer en pinguïns in 
bedreigende situaties. 
De oplagen zijn bij dit 
soort boekjes altijd erg 
laag: dit keer 250 stuks 
van elk. 

Noorwegen 
Sandejjord en de walvisvangst 
De Noorse stad Sande-
fjord is onlosmakelijk 
verbonden met de 
scheepvaart en de wal
visvangst. De plaatselijke 
postzegelclub (Sandef-
jord Filatelistklubb) 
geeft al sinds tien jaar 
postzegelboekjes uit die 
alles met de geschiede
nis van de walvisvaart te 
maken hebben. Ze werkt 
samen met de (lokale) 
Noorse post. Zodat ook 
het logo van de post op de 
kaftjes staat. 
Dit jaar verschenen de 
boekjes op 10 april. Ze 
hebben de New Fortuna 
Bay, Zuid Georgië, als 
motief Het station in 
deze baai was maar elf 
jaar in gebruik, omdat na 
een fusie de activiteiten 

De beide IJslandse boekjes met Europazegels. 

India 
Bescherming Noord- en 
Zuidpool 
Nog steeds komen post-
districten in India met 
eigen postzegelboekjes. 
Zo gaf Uttarakhand Postal 
Circle op 19 december 
van het afgelopen jaar 

ArcUc Preservalion 

in Stromness Harbour 
werden voortgezet. De 
boekjes elk twee A-post 
zegels met dezelfde mo
tieven als op de boekjes-
kaften: New Fortuna Bay, 
gevangen walvis en een 
varende en een zinkende 
walvisvaarder. 

äldi fid«; >jRri*l 
Stamp Booklet 

Nieuujsgierigc berenfamilie 

Portugal 
Openbaar vervoer 
Voor de vierde maal komt 
Portugal met een serie 
nieuwe permanente ze
gels 'Openbaar Vervoer'. 
De zelfklevende zegels 
zijn sinds 24 maart ook in 
boekjes verkrijgbaar. 
Er zijn drie verschillende: 
loox N (post binnenland, 
32c), 50X A (priority post 
binnenland, 47c) en 50X E 
(post Europa, 68c). 

Zweden 
Feest! 
Een Zweeds boekje van 24 
maart bevat tien zelfkle
vende wenszegels met 
de vermelding 'brev', 
momenteel 6 kr, het tarief 
voor brieven binnenland. 
Het zijn wenszegels in 
vier verschillende teke
ningen: een bruidstaart, 
twee liefdesvogels, twee 
handen en een stapel 
champagneglazen. 

'm 
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Hetjeest begint al mrt het 
gebruiken van een toepasselijke 

postzegel. 

Zwitserland 
Panorama van de Slag bij 
Murten 
In 1476 overwonnen bij 
IMurten de Zwitserse 
Eedgenoten een leger van 
Karel de Stoute, hertog 
van Bourgondië. Deze 
cruciale veldslag is vier
honderd jaar later door 
de schilder Louis Braun 
vereeuwigd in een indruk
wekkend panoroma. 
De Stichting Pro Patria 
laat op haar jaarlijkse 
postzegelserie vier frag
menten van dit 94 meter 
brede schilderij zien. De 
serie verscheen op 6 mei. 
Twee van de vier zegels 
zijn ook in een boekje 
verkrijgbaar; zesmaal 
85+40C en viermaal 
100+50C. 

Een uluchtende Karel de Stoute op 
dezegel uan 85+40C 



HERTOGPOST 2010 
WAAR POSTZEGELSPEKTAKEL 

P E T E R T E U R L I N G S , ' S - H E R T O G E N BOSC H 

Hertogpost 2010 wordt georga
niseerd ter ere van het 80-jarig 
bestaan van de 's-Hertogen-
bossche Filatelistenvereniging. 
De organisatie is in handen van 
Stichting Hertogpost met mede
werking van de NVPH, KNBF en 
TNT POST Daarnaast zijn Jeugd-
filatelie Nederland en de Globe 
aanwezig met activiteiten voor 
de jeugd. Verder zijn ook Bos
sche stichtingen en verenigingen 
aanwezig op uitnodiging van de 
organisatie: Jheronimus Bosch 
Art Center, Oeteldonkse Club 
van 1882, Kring vrienden van 
's-Hertogenbosch, Genootschap 
ter bevordering van het gebruik 
van de naam 's-Hertogenbosch. 
Ook zij geven een extra bijdrage 
aan deze nationale postzegelten
toonstelling. 

Boekpresentatie 
Tevens zal de presentatie plaats
vinden van een boek waarnaar al 
geruime tijd met veel belangstel
ling wordt uitgezien: "Postverkeer 
in barre tijden". (Zie verder de 
Boekenplank elders in dit blad) 

£R% KRING VRIENDEN 
l ä f f l P VAN s-HERTCGENBOSCH 

Z. Nationale postzegel-
= tentoonstelling 
"- Tijdens Hertogpost 2010 zal een 
r Nationale postzegeltentoonstel-
: i ling plaatsvinden met meer dan 
^ ^ honderd topverzamelingen in de 

l i r t '^^*^g°'''sën I en II. Daarnaast la 
ten twintig leden van de Bossche 
postzegelvereniging iets zien van 
hun eigen verzameling. Enkele 
van hen doen reeds mee in de 
categorieën I en II. 

Hertogpost 2010 is een nationaal postzegelevenement 

voor de verzamelaar en het hele gezin. Hieronder worden 

alle activiteiten genoemd die er voor zorgen dat het voor 

de bezoekers, vrijwilligers en standhouders een feest 

wordt. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Het evene

ment wordt gehouden op 28, 29 en 30 mei in de Peelhal 

van de Brabanthallen te 's-Hertogenbosch. 

26e Dag van Jeugdfilatelie, 
zaterdag zg mei 2010 
Jeugdfilatelie Nederland (JFN) 
viert deze dag tijdens Hertog
post 2010. 
Het thema 'Geschiedenis, over 
vroeger en mi!' zal een interes
sante tentoonstelling zijn, 
waaronderde FilaMarathon 
2010, een Filagram 2010, een 
puzzeltocht langs de kaders, 
een postzegelberg met gratis 
postzegels, JuniorPlaza, Cum-
puterhoek, infostand Stampkids 
Club, spellencircuit, videopre
sentaties enz. enz. Ook aan de 
stempelverzamelaars is gedacht! 
Het spellencircuit maakt deel uit 
van junior Plaza, dat samen met 
Jeugdfilatelie Nederland wordt 
opgezet. Op zaterdag en zondag 
zal om 14.30 uur een jeugdvei-
ling worden gehouden. 

Korteweg-trofee 
Met de Korteweg-trofee wordt 
de nagedachtenis geëerd van de 
eerste hoofdredacteur van dit 
maandblad, P.C. Korteweg (1888-
1970), een veelzijdig filatelist, 
auteur en publicist en drager van 
diverse filatelistische onderschei
dingen. Deze trofee heeft sinds 
1984 tot doel het stimuleren en 
belonen voor het tonen van een 
collectie op een nationale- of 
internationale postzegeltentoon
stelling die door de presentatie 
en/of inhoud baanbrekend 
en inspirerend is voor andere 
verzamelaars. De Kortewee-
trofee wordt aangeboden door 
de Nederlandsche Postzegelvei
ling, Weesp, aan de Bond die 
het uitreikt. De jury bestaat uit 
leden van het Costerus-Kapittel 
die zijn voordracht indient bij het 
Bondsbestuur. 

Voor de laatste keer wordt de 
unieke verzameling 'Olympia-
dezegels van 1928' van Laurentz 
Jonker uit Zwolle getoond. 
's-Hertogenbosch heet in carna
valstijd Oeteldonk, waarover een 
speciale internationale inzending 

's-Herto2enbosch' door Adam van 
der Linden, 'Hetpuntstempel 57 
van 's-Hertogenbosch' door Rene 
Taselaar, 'Crisisjaar200g' Ruud 
Verbeme en 'Bossche Cinderella's' 
door Huber van Werkhoven. 

Standhouders 
TNT Post staat op Hertogpost 
2010 met nieuwe en oudere 
uitgiften van Nederland, postze-
gelooekjes, prestigeboekjes en 
speciale beurspostzegels voor dit 
postzegelfestijn met bijzondere 
poststempels. 
De NVPH is aanwezig met 
diverse veilinghuizen, professio
nele postzegelhandelaren en in
ternetaanbieders. Ook een aantal 
buitenlandse standshouders zijn 
uitgenodigd. In totaal zijn er zo'n 
vijftig standhouders. Deutsche 

'Postzegels vieren ook carnaval' 
wordt tentoongesteld van Al 
Brull uit Eygelsnoven. 
Cees van Hoek, al meer dan 
vijftig jaar lid van de 's-Hertogen-
bossche Filatelistenvereniging, 
zal tijdens Hertogpost 2010 zijn 
nieuwe handboek en catalogus 
voor "De kleine uurstempels van 
Nederland" uitbrengen. Cees van 
Hoek zal persoonliiTc aanwezig 
zijn om een en ander nader toe 
te lichten voor geïnteresseerden. 

De speciale tentoonstellingscata
logus kost € 15. Naast de platte
grond, advertenties, indexen van 
de getoonde verzamelingen en 
inzenders, wordt een aantal bij
zondere artikelen gepubliceerd, 
zoals 'Van LMnschot Bankiers uit 

Post Briefmarken staat er met de 
nieuwste uitgiften uit Duitsland 
met een speciaal gelegenheids-
stempel van Hertogpost 2010. 

Prestigeboekjes 
Tijdens Hertogpost 2010 
verschijnen er twee speciale 
prestigeboekjes van de Bos
sche wereldberoemde schilder 
Jheronimus van Aken (postuum 
Jeroen Bosch genoemd), een 
samenwerking met TNT Post, 
de 's-Hertogenbossche Filate
listenvereniging en het Jheroni
mus Bosch Art Center In een 
beperkte oplage zullen zij alleen 
verkrijgbaar zijn aan de verkoop
stand van de 's-Hertogenbos
sche Filatelistenvereniging met 
een speciaal stempel. 



Persoonlijke postzegels 
Speciale persoonlijke postze
gelvelletjes zijn verkrijgbaar 
van jheronimus Bosch die 
in 2016 geëerd wordt met de 
nationale herdenking van zijn 
500ste sterfdag. Ter gelegenheid 
van het 80jarig bestaan van de 
'sHertogenbossche Filatelisten
vereniging zullen er persoonlijke 
'Bossche' postzegelvelletjes 
verschijnen. De serie 'Bossche ge
bouwen en vergezichten' zal alleen 
verkrijgbaar zijn tijdens deze drie 
dagen en de oplage is beperkt. 
In samenwerking met de 
vereniging "Oeteldonkse Club 
van 1882" verschijnen een aantal 
postzegelvelletjes. In samen
werking met de Kring Vrienden 
van 'sHertogenbosch en het 
Genootschap ter bevordering 
van de naam 'sHertogenbosch 
zal er ook een persoonlijk 
postzegelvelletje verschijnen. 
Deze persoonlijke postzegels, 
prestigeboekjes en stempels zijn 
alleen verkrijgbaar bij de stands 
van de 'sHertogenbossche 
Filatelistenverenging. 

Exclusieve albumbladen 
In samenwerking met uitgeve
rij DAVO zullen er voor deze 
persoonlijke postzegels speciale 
aanvullingsbladen verkrijgbaar 
zijn. Deze albumbladen passen in 
de bestaande DAVOsystemen. 

Gespecialiseerde verenigingen 
Tijdens Hertogpost 2010 zijn 
gespecialiseerde verenigingen 
aanwezig, zoals de Nederlandse 
Academie voor Filatelie, Filatelis

tische Contactgroep OostEuro
pa, Nederlandse Vereniging voor 
Thematische Filatelie, Neder
landse Postzegelvereniging 'de 
Plaatfout', Po &. Po, Postzegel
kring LatijnsAmerika, Contact 
&, Studiegroep ie emissie 1852 
Nederland en Studiegroep Vel
randbijzonderheden. 

Gratis postzegelberg 
Tijdens de beurs kan naar 
hartenlust gesnuffeld worden in 
de postzegelberg. Alle gevonden 
postzegels mogen gratis worden 
meegenomen. Er is een aparte 
postzegelberg voor de jeugd en 
voor volwassenen. 

Nietfilatelistische activiteiten 
Al bijna zestig jaar krijgt elke pas
sagier die vliegt in KLM's World 
Business Class een Delfts blauw 
miniatuur, gevuld met jenever, 
jaarlijks geeft de KLIVI rond 7 
oktober een nieuw miniatuur uit 
ter ere van de oprichtingsdatum. 
Tijdens Hertogpost 2010 zijn alle 
negentig huisjes te bezichtigen. 
De organisatie heeft een foto
wedstrijd uitgeschreven: Wie 
maakt de mooiste foto met de 
wuppiemascotte en katoenen 
tas van Hertogpost 2010. De 
bezoekers wordt gevraagd de 
mooiste foto's uit te kiezen. 
De winnaar krijgt een dinerca
deaubon voor twee personen 
aangeboden. 

Goeddeel 
Een speciale postzegel van de 
Wensstichting Shamajo wordt 
uitgegeven. Deze stichting zet 
zich in voor meervoudige gehan
dicapte mensen. De opbrengst 
van de deze persoonlijke postze
gel is voor de stichting. Tijdens 
de beurs zal deze wensstichting 
aanwezig zijn meteen stand. 

Organisatie en informatie 
Stichting Hertogpost werkt voor 
Hertogpost 2010 samen met 
de Gezamenlijke Stuurgroep 
Evenementen (CSE), het samen
werkingsverband van de Bond 
(KNBF), de Nederlandsche 
Vereenigingvan Postzegelhan
delaren (NVPH) en TNT Post. 
Nadere informatie is te vinden 
op www.hertogpostevent.nl. Het 
correspondentieadres is Stich
ting Hertogpost, Commissaris 
van Voorst tot Voorstlaan 7, 
5224 CN 'sHertogenbosch, 
tel: 073  656 76 80 of digitaal: 
info @ hertogpostevent.nl. 

Sm ■ ' 

Openingstijden voor publiek 
Vrijdag 28 mei 201 o i i .oou t /m iS.oou 
Zaterdag 29 mei 2010 lo.oou t /m 17.0OU 
Zondag 30 mei 2010 lo.oou t /m i6.oou 

Activiteiten tijdens Hertogpost 2010 

Vrijdag 28 mei 2010 (80jarige 'sHertogenbossche Fiiatelistenvereniging) 
10.00U Opening voor genodigden 

Boekpresentatie "Postverkeer in barre tijden" 
n.oou Open voor publiek 
18.00U Sluiting 

Zaterdag 2C} mei 2010 (Bossche schilder jheronimus Bosch) 
lo.oou Open voor publiek 
n.oou Opening 26e Dag van dejeugdfilatelieen prijsuitreiking 
13.00U Algemene bondsvergadering KNBF (besloten) 
13.30U Finale Filagram 
n7.oou Sluiting 

Zondagge mei 2010 (Carnaval in 'sHertogenbosch: Oeteldonk) 
lo.oou Open voor publiek 
16.00U Sluiting 

H 01 HERTOGPOST 2010 Infomiatiestand 
H 02 Verkoopstand vijfcent en dubbeltjes zegels 
H 03 'sHFV boekenverkoop 
H04 HERTOGPOST 2010 verkoopstand 
H05 HERTOGPOST 2010 verkoopstand 
H06 'sHFV boekenverkoop 
H 07 Jheronimus Bosch Art Center 
H08 HERTOGPOST 2010 verkoopstand 

H 09/10 Han Ruyters (groeten uit....) 
H U Cees van Hoek Zwitserland 
H 12 Nederlandse Academie voor RIatelie 
H 13 Bonds Keurings Dienst 
H 14 KNBF 
H 15 Maandblad Filatelie 
H 17 Deutsche Post AG Briefmarken 
H 20 Scouting 100 jaar 

H 21/22 3FN 
H 21/22 'sHFV Stampkids 
H 21/22 Spellengroep de Globe 

P 01 Organisatie Postex Apeldoorn 
P 02 Wensstichting Shamajo 
P 03 Organisatie Fllatellebeurs Loosdrecht 
P 04 Organisatie Brlevenbeurs Gouda 
S 01 René Hillesum Philaguide Codes 
S 02 Filatelistische Contactgroep Oost Europa 
S 03 Nederlandse Vereniging voor Thematische RIatelie (NVTF) 
S 04 Nederlandse Postzegelvereniging "De Plaatfout" 
S05 PO&PO 
S 05 Postzegelkring LatijnsAmerika 
S 07 Contact & Studiegroep Ie emissie 1852 Nederiand 
S 08 Studiegroep Velrandbijzonderheden 
S09 KLM Huisjes 
S 10 Genootschap ter bevordering van de naam 'sHertogenbosch 
S i l OCvan 1882 
S 12 Regio 8 KNBF 
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Stand Nr. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 
NVPH 

Naam 
DAVO B.V. Uitgeverij 
Kniffl<a Philatelie 
Kniffka Philatelie 
Kniffl<a Philatelie 
Kniffka Philatelie 
Opscholtens Postzegelhandel C. 
Postzegelhoes 't 
Smits Philately 
Smits Philately 
Bouscher 
Sussmann 
Stamps DNS 
Marigny Philatelie 
Ton ter Vrugt 
Fllcon Groothandel Nederland & O.G. V.O.F. 
M + RGüntherAG 
Ruud Vergossen Filatelie 
Ruud Vergossen Filatelie 
van Mastrigt Coins & Stamps Rotterdam 
C.M. Mw. van der Burg 
Ankersmit 
K. den Hertog Postzegelhandel 
Postzegelhandel Mast 
Postzegelhandel Dirk van Rossum 
R. van Lingen Postzegelhandel 
Geertzen Philatelie 
Geertzen Philatelie 
de Man-Werkendam v.o.f. 
Europost Breda 
Europost Breda 
Aix Phila Shop 
Aix Phila Shop 
Rijnmond Postzegelveiling 
Importa B.V. 
Vansteenkiste 
Vansteenkiste 
Boogaard, Van den 
A. van de Pol Postzegelhandel 
Dutchstamp 2000 B.V. 
Vincennes Philatelie 
Vincennes Philatelie 

Woonplaats 
Deventer 
Neukirchen - Vluyn 
Neukirchen - Vluyn 
Neukirchen - Vluyn 
Neukirchen - Vluyn 
Rotterdam 
Maasbree 
Utrecht 
Utrecht 
Amsterdam 
Marseille Cedex 08 
Hoom 
Paris 
Wamsveld 
Hilversum 
Honv 
Valkenswaard 
Valken swaard 
Rotterdam 
Gorinchem 
Hüttikon 
Vianen 
Papend recht 
Zellik-Asse 
Zaandijk 
Waarder 
Waarder 
Werkendam 
Breda 
Breda 
Kaarst 
Kaarst 
Rotterdam 
Uden 
Ingelmunster 
Ingelmunster 
Amsterdam 
Eindhoven 
Ede 
Vincennes 
Vincennes 

Routebeschrijving 
Brabanthallen 's-Hertogenbosch 
IS per auto goed bereikbaar via 
de A2 en A59 en ligt op een uur 
rijden van Apeldoorn, Amster
dam, Den Haag, Bergen op 
Zoom, Venio, Roermond, Rot
terdam en Antwerpen. Brabant
hallen Is via de A2 en de A59. 
Komt u per auto, volg de ANWB 
borden rond 's-Hertogenbosch. 
Het gebruik van een navigatie
systeem rond 's-Hertogenbosch 
wordt afgeraden. Brabanthallen 
's-Hertogenbosch is goed per 
trein bereikbaar. Vanaf's-Herto
genbosch Centraal Station is het 
15 minuten lopen naar Brabant
hallen. Neem de stationsuitgang 
aan de achterzijde en volg de 
borden'Brabanthallen'. Ook zal 
eem speciale Hertogpost-bus 
regelmatig gratis pendelen tus
sen de Brabanthallen en's-Herto-
genbosch Centraal Station. Bij de 
Brabanthallen zijn invalidenpar
keerplaatsen vlakbij de ingang. 



WERDEN ER WERKELIJK GEEN NIEUWE STEMPELS GELEVERD? 
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In 1870 werd één 2-letter-stempel 
geleverd, formaat 22.0 mm. Men 
zou nog kunnen veronderstellen dat 
het kleinrondstempel (22.0 mm) 
van 1879, ondanks een iets dikkere 
buitenbus, hetzelfde stempel is. (De 
nieuwe uurkarakters werden op 13 
januari 187g geleverd) 

Maar ik houd het eenvoudigweg 
voor onmogelijk, dat ditzelfde 
stempel tien jaar later, tenminste 
van 1889 tot 1895, in een kleiner 
formaat (21.5 mm) en van 1893 tot 
1903 weer in een 22.0 mm-formaat 
verschenen is (nu met een duidelijk 
dikkere buitenbus), om tenslotte 
in i8g8 ook in het formaat van 22.4 
mm op te duiken! 

Zo denk ik ook, dat het volledig is 
uit te sluiten dat het 2de kleinrond
stempel van 13 jan 1879, tot een for
maat 20.7 mm zou zijn veranderd. 

Eveneens acht ik een ombouw 
van een 3 e stempel BODEGRAVE 
zonder N, (11 mei 1883), voor zeer 
onwaarschijnlijk. En dan moet 
men ook nog zich afvragen waar 
de betreffende aantekeningen in de 
stempel-boeken gebleven zijn. 

Op de afbeeldingen staan 6 scans van 
stempelafdrukken gevonden voor BO
DEGRAVEN met de passende cirkelfor
maten en 2 vergelijkende scans met het 
kleinste en het grootste cirkelformaat. 

Uit deze drie voorbeelden blijkt al 
overduidelijk, dat er meer stempels 
en/of vroegere kleinrondstempel-
karakters moeten zijn verstrekt dan 
is beschreven in de stempelboeken. 

Dit is een deel van de inleiding voor 
het eerste deel van een door mij 
geheel nieuw opgezet Handboek en 

Catalogus voor de 'Kleine uurstem
pels' van Nederland. 
Een 'must' voor alle tweeletter-, 
kleinrond- en andere stempel-verza-
melaars. Het laat zien hoeveel er bij 
deze stempels nog is te ontdekken 
en uit te vinden. 
Het handboek is tijdens HERTOG-
POST 2010 op 28, 29 en 30 mei 
a.s. verkrijgbaar voor 14,50. Het 
boek presenteert in beknopte vorm 
duizenden nog nooit eerder gepu
bliceerde typen en afwijkingen van 
deze stempels. 
Tevens kan men zich in een work
shop 'Hoe meet men een stempel?' 
vertrouwd maken met mijn nieuwe 
methode om stempels te meten. 

Cees van Hoek 

PADVINDERIJ VOOR 
MEISJES 100 JAAR 

Dit jaar is het 100 jaar 
geleden, dat de padvinde
rij voor meisjes officieel 
werd opgericht. Onge
veer drie jaar nadat de 
Britse luitenant-generaal 
Robert Baden-Powell een 
zelfde organisatie voor 
jongens in het leven had 
geroepen. Baden-Powell, 
die voor het Britse leger 
diende in India en Afrika, 
baseerde het ontstaan 
van de organisatie op zijn 
boek 'Verkennen voor 
jongens'. Hij schreef dit 
boek naar aanleiding 
van zijn ervaring met 
verkenningsacties tijdens 
militaire acties in Afrika. 
Een trainingskamp voor 
jongens naar aanleiding 
van zijn boek leidde in 
1907 tot de oprichting 
van een padvindersorga
nisatie. Een organisatie 
die inmiddels wereldwijd 
over alle continenten is 

° verspreid. 

— Tijdens een eerste offici-
s ele bijeenkomst in 1909 
™ in het Londense Chrystal 
u Palace waren ook enkele 
< kleine groepjes meisjes 
^ aanwezig. Zij vertegen-

• . . woordigden honderden 
3 5 4 ^"'̂ '̂̂ ^ meisjes die ook lid 

van de organisatie wilden 
worden. Dit leverde in 
vele kringen gemengde 
reacties op. Men was het 
immers niet gewenst. 

dat meisjes in enkellange 
rokken zich bezighielden 
met hardlopen, kamperen 
en andere activiteiten die 
destijds bij het padvin-

dersleven behoorden. 
Sommige criticasters 
spraken zelfs van 'een 
schadelijke nieuwe ont
wikkeling'. Maar in 1910 

kwam de organisatie, die 
als 'Girl Guides' werd 
aangeduid, van de grond. 
Baden Powell's zus Agnes 
kreeg de leiding en enige 
jaren later kwam ook zijn 
vrouw Olave bij de 'club'. 
Zij werd in 1918 be
noemd tot 'Chief Guide'. 
Momenteel zijn meer dan 
tien miljoen meisjes en 
(jonge) vrouwen lid van 
cle padvindsterbeweging. 
Ter gelegenheid van het 
eeuwfeest hebben vele 
posterijen bijzondere 

postzegels uitgegeven. 
Groot-Brittanniè, Man, 
Bermuda en Ascension 
hebben met een speciale 
postzegelemissie reeds 
aandacht aan het loo-jarig 
bestaan geschonken. On
getwijfeld zullen er nog 
meerdere landen volgen. 
Op het souvenirvelletje op 
bijgaande eerste dag enve
lop van Ascension staan 
de portretten van Lord 
Baden Powell, zijn vrouw 
Olave en zijn zus Agnes. 

REKENINGRIJDEN? 

Ook al in de jaren dertig 
werd de mobiliteit belast. 
De fiscus hief zgn. "per-
soneele belasting" onder 
andere op automobielen. 
Het wettelijke tarief was 
2% van de waarde, maar 
plaatselijk kon daarvan 
worden afgeweken. Soms 
leidde dat tot klachten, 
waarover ir. Reitsma 
publiceerde in De Eco
nomist van december 
1937: "Onophoudelijk 
wordt tegenwoordig de 
klacht vernomen, ook van 
onverdachte zijde, dat het 
autoverkeer te zwaar, ja 
onredelijk zwaar wordt 
belast. Is deze klacht 
echter wel gegrond ? 
Kan er sprake van zijn, 
dat de fiscus er speciaal 
op uit is om het geheele 
autowezen meer veeren 
uit te trekken dan eenige 

andere tak van bedrijf of 
vorm van uitspanning ?" 

Momenteel blijkt het 
Nederlandse publiek hier 
anders over te denken dan 
toen - getuige het onder
zoek van de ANWB deze 
winter naar het rekening
rijden. 
In 1935 had de Han
delsmaatschappij "Stille 
Zuidzee" kennelijk enige 
weerzin, zodat een be
lastingschuld ontstond. 
De fiscus stuurde een 
aanmaning - met weinig 
zorg over privacy - per 
dienstkaart (model ASD 
807; blijkbaar kon de lo
kale ontvanger zijn eigen 
huisstijl bepalen). Op 14 
september 1935 schreef 
de fiscus: "... nodig ik 
U uit, alsnog binnen 
10 dagen [...] aan Uwe 

.'xnsï; AMSTERDAM ( 

verplichting tot betaling 
te voldoen". Zo niet, dan 
volgde een dwangbevel 
(via de deurwaarder). De 
fiscus rekende voor deze 
waarschuwing een prijs 
van 25 cent! 
De kaart was dienstpost 
en dus portvrij. Hij werd 
's middags afgestempeld 
op kantoor Amsterdam 
Centraal Station, dat ken
nelijk dichterbij lag dan 
het hoofdkantoor achter 
het Paleis op de Dam. 
Het vlagstempel maakt 
reclame voor de aanschaf 
van Zomerzegels ten 
bate van de "Cultureele 
en Sociale zorg". Het 

was het eerste jaar van 
de zomerzegels. De serie 
werd niet ineens op de 
markt gebracht; de beide 
laagste waarden vanaf 17 
juni en de 6 en 12 V2 cent 
vanaf 20 juni. Ze waren 
verkrijgbaar t.m 12 okto
ber 1935, vandaar dat het 
vlagstempel in september 
nog zinvol was. Niet dat 
een bedrijf met belas
tingschuld verleid kon 
worden om toeslagzegels 
te gebruiken, maar het 
postkantoor stempelde 
dienstkaarten net zo goed 
als ansichtkaarten... 

Klaas Egas, Lisse 



VUURTORENS 
IN NEDERLAND 
Het 25^ DAVO Themaboek neemt u 
mee langs 33 vuurtorens in ons land 
Deze prachtige uitgave is rijk geïllustreerd en bevat naast de 
postzegelvelletjes 'Breskens', een kaart met fietsroutes 
rondom acht vuurtorens en waardebonnen voor gratis koffie. 

Doe mee aan de prijsvraag: 
'de mooiste vuurtoren van 
Nederland' en maak kans 
op fantastische prijzen. 

De verkoopprijs is €24,95 inclusief 2 postzegelvelletjes ( l gestempeld, 1 postfris) 

Het Themaboek 'Vuurtorens in Nederland' is verkrijgbaar bij de postzegelhandel, 
Bruna, www.tntpost.nl/collect en www.davo.nl/vuurtorens 

Gazelle 
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http://www.tntpost.nl/collect
http://www.davo.nl/vuurtorens


YUURTORENZEGEL: NIET ALLEEN 
VOOR VERZAMELAARS 

Vuurtorens fascineren. Niet 
alleen op postzegels. Langs de 
Nederlandse kust zijn nog vele 
vuurtorens te zien, sommige nog 
actief Onze kust is berucht van
wege zijn langzaam oplopende 
zandige kusten en verraderlijke 
zandbanken. Geen wonder dat 
er al eeuwenlang melding wordt 
gemaakt van vuren voor de 
scheepvaart. Soms gewoon op 
het strand, soms bovenop een 
gebouw. Waarschijnlijk bouwden 
de Romeinen al een vuurtoren 
in de buurt van Katwijk. Vissers 
kwamen veilig met hun buit 
thuis dankzij de grote vuren op 
de stranden. 

VUURTORENS OP EEN RIJ 
Over vuurtorens valt nog veel 
meer te vertellen. 'Daarom gaat 
het vijfentwintigste Themaboek 
van DAVO over vuurtorens,' 

DOOR N O O R T J E K R I K H A A R , WEESP 

Bijna elk land in de wereld dat - al is het maar een poor 

meter - aan zee grenst, heeft wel een vuurtorenpost

zegel uitgebracht. Sinds 27 april kunnen liefhebbers een 

bijzonder exemplaar aan hun verzameling toevoegen: 

TNT Post gaf op die datum een postzegelvel uit waarop 

de vuurtoren van Breskens staat. Deze toren is de oudst 

overgebleven gietijzeren vuurtoren von Nederland. 

vertelt jolanda Ouwehand, pro
ductmanager bij TNT Post. 'Het 
postzegelvel met de vuurtoren 
van Breskens was een mooie 
aanleiding om alle vuurtorens 
letterlijk op een rij te zetten. Van 
de Noordzeekust van Zeeland 
tot en met de Waddeneilanden 
en de vroegere Zuiderzee zijn 

NOG MEER NEDERLANDSE 
VUURTORENS OP POSTZEGELS 

Op het postzegelvel van de vuurtoren van Breskens (zie de pagina 
hiernaast, rechtsboven) staat niet de eerste vuurtorenpostzegel van 
Nederland. Op 13 september 1994 gaf TNT Post namelijk al een 
serie van drie postzegels uit. Daarop staan de vuurtorens van Ame
land (80 cent), Terschelling (70 cent) en Vlieland (90 cent). 
De vuurtoren van Ameland met zijn karakteristieke rood-witte 
banen is het meest markante bouwwerk van Ameland. Deze vuur
toren, Bornrif genoemd, werd in 1880 in opdracht van koning Wil
lem III gebouwd. Toen er na de Tweede Wereldoorlog tijdelijk een 
zwakker licht op de toren kwam, werd Bornrif ook wel Schemer
lamp genoemd. Bovenin de toren kun je de authentieke werkkamer 
van de vuurtorenwachter bezoeken. 
De Brandaris is de oudste, nog bestaande, vuurtoren van Neder
land. De eerste Brandaristoren werd in 1323 gebouwd. In 1570, 
nadat het water steeds meer eiland had ingenomen, stortte deze 
vuurtoren in zee. De nieuwe toren, die nu al mee dan vier eeuwen 
oud is, lijdt onder het weer en de zoute lucht. Voortdurend on
derhoud moet een tweede drama voorkomen. De Brandaris kreeg 
in 1907 als eerste vuurtoren in Nederland elektrisch licht. Deze 
vuurtoren heeft ook een speciale vogelverlichting om te voorkomen 
dat vogels tegen de toren vliegen. 
Boven op de hoogste duin van Nederland, de Vuurboetsduin, 
staat de Vuurduin. Hoewel deze vuurtoren op Vlieland zelf maar 
zeventien meter hoog is, torent hij 54 meter boven de zeespiegel 
uit. Naast de toren staat een uitkijkpost op palen. Het licht van de 
vuurtoren brandt steeds twee seconden en is daarna twee seconden 
uit. De lampen en het glas staan stil en worden elke twee seconden 
door een soort gordijn afgeschermd. 

de Nederlandse vuurtorens 
beschreven.' Bijzonder is de 
fietskaart die bij het boek Vuur-
torems in Nedeiiaind hoort. Daarin 
staan mooie tochten langs acht 
bekende vuurtorens. Met waar
debonnen voor een gratis kopje 
koffie onderweg. Wie meedoet 
aan de verkiezing van de mooi
ste vuurtoren van Nederland 
maakt kans om Cazeließetsen, 
een Twinny Load fietsdrager of 
een ontspannen weekje in het 
Hogenhoom vakantiepark op 
Texel te winnen. 'Een filatelis-
tisch boek dat voor niet-verza-
melaars ook de moeite waard 
IS,' concludeert een enthousiaste 
Jolanda Ouwehand. 'Wie weet, 
trekken we nog veel mensen over 
de streep. De vuurtorenpostze
gel staat natuurlijk in het boek. 
Zo ontdekken ook niet-filatelisten 
hoe leuk postzegels zijn.' 

DE VUURTOREN VAN BRESKENS 
Aan de monding van de Schelde 
staat de gietijzeren vuurtoren 
van Breskens. Gietijzer werd in 
het midden van de negentiende 
eeuw in ons land voor het eerst 
als constructiemateriaal gebruikt. 
Het was de Nederlandse 
architect Quirinus Harder die dit 
materiaal voor deze en andere 
vuurtorens koos. Hij ontwierp 
de vuurtorens in opdracht van 
het Rijk. De achtkantige, zwart
wit geschilderde vuurtoren van 
Breskens begeleidt samen met 
andere vuurtorens het scheep 
vaartverkeer tussen de Noordl 
en Antwerpen. De zo karakteris
tieke zwart-witte banden zijn er 
pas na de Tweede Wereldoorlog 
opgeschilderd. Tijdens de oorlog 
werd het vaste licht van de toren 
gedoofd. 
Na de oorlog kreeg de 
vuurtoren een licht dat één ver
duistering per tien seconden telt. 

'GLOW IN THE DARK' 
De vuurtoren van Breskens is 



Rechts, een heel bijzonder 
velletje (verschijningsdatum: 
2] apriljl), mei volop sym
boliek en als extraatje 'glow 
In the dark', een velletje dat 

zowel postzegelverzamelaars 
als vuurtorenenthousiasten 

zal aanspreken. 

gekozen vanwege 
de oervorm van de 
toren en de grafische 
mogelijkheden die de 
achtkantige vorm en 
de opvallende witte en 
donkergrijze kleurban-
den bieden. Marcel van 
der Heyden, samen 
met Ton van de Ven 
van Büro Marcel van der 
Heyden verantwoorde
lijk voor het ontwerp 
van het velletje, paste 
het glow 'm the dark-e^ecX toe. 
'Door dit eflïct lichten de stra-
lenbundels van de vuurtoren op 
het postzegelvel op in het don
ker, net zoals het echte licht van 
een vuurtoren,' zegt Marcel. 'Zo 
benadrukken we de functie van 
de vuurtoren als lichtbaken in de 
nacht. Links op het postzegelvel 
zie ie de Nederlandse kustlijn 
als het ware bij nacht vanuit 
de lucht. Elke nog werkende 
vuurtoren is weergegeven door 
een oplichtende stip. De stip van 
de vuurtoren van Breskens is iets 
groter.' 

OFFICIEEL TINTJE 
De ontwerpers lieten zich mede 
inspireren door de betekenis van 
postzegels als waardepapieren, 
waardoor het postzegelvel een 
officieel tintje kreeg: 'De functie 
van waardepapier nebben we 
benadrukt met een duidelijke 
vlakverdeling en een kenmer
kend grafisch ontwerp. Daarin 
komen de cirkelvormen terug 
van de zogenoemde Fresnel-
lenzen van de vuurtoren, de 
driehoekige uitbeeldingen van de 
stralenbundels en de grafische 
elementen van de vuurtoren als 
gebouw. Het donkergrijs van de 
banden van de toren hebben we 
gecombineerd met bijpassende 
stemmige pasteltinten voor de 
verschillende vlakken op het 
postzegelvel.' 

UNIEKE VORMEN 
Er werd gespeeld met vierkan
ten, rechthoeken, driehoeken en 
cirkels. Hoewel de vormen op 
het eerste gezicht sterk op elkaar 
lijken, zijn er geen twee het
zelfde. Marcel van der Heyden: 
'Behalve de kleurverschillen heb 
je onder andere afbeeldingen 
van de lens waar het licht door
heen straalt. En je hebt donkere 
afbeeldingen, dus zonder licht. 
De afbeeldingen van de lenzen 
kregen een extra vernislaagje. De 
cirkelvormige lijnen van de len
zen komen ook terug in de naam 
van het postzegelvel. Die staat 
tegen een zwarte achtergrond.' 
De halve vierkanten hebben niet 
alleen een grafische functie: ze 
vormen OOK een achtergrond 
voor het weergeven van informa
tie over de vuurtoren, waaronder 
de officiële coördinaten, het 
bereik van 14 zeemijlen, het licht-
karakter en de hoogte. Het licht 
van de vuurtoren van Breskens 
heeft elke tien seconden een 
korte onderbreking. 

DANKBAAR GEBRUIKT 
Vuurtorens zijn geen achterhaald 
of ouderwets navigatiemiddel. 
Ook nu nog maken schippers 
dankbaar gebruik van de lichten 
langs de kust. Ook al beschikken 
de meeste zeewaardige schepen 
over moderne navigatiemiddelen 
als radar, kompas, satellietna-

THEMABOEK: 
NU TE KOOP 

HetThemaboek 
Vuuitorem m Nederland 
is verkrijgbaar bij 
de postzegelhandel, 
Bruna en ook via de 
website www.tnVgost. 
nl/collect (Idik onder het 
kopje 'Bent u geïnte
resseerd in de mooiste 
postzegels?' op de 
oranje button en kies 
daarna uit het menu 
dat linl<s op de web
pagina staat de optie 
'Themaboclcen'). 

vigatiesystemen, weerberichten 
en gegevens omtrent getijde en 
stroming, vuurtorens zijn nog 
steeds een vertrouwd herken
ningspunt voor de zeeman. 
Ze worden vooral gebruikt als 
controle op de plaatsbepaling-
apparatuur aan boord. Ook de 
recreatieve vaart maakt dankbaar 
gebruik van onze vuurtorens. 
Toeristen kunnen in veel vuur
torens niet alleen genieten van 
het uitzicht, maar ook hun hart 
ophalen aan de geschiedenis 
ervan. Die geschiedenis gaat bij 
veel vuurtorens verder dan alleen 
alles wat er is gebeurd met het 
gebouw alleen... 

WAARDEVOLLE 
VUURTOREN 

Het Nederlandse bankbiljet 
van 250 gulden, dat op 7 ja
nuari 1986 in omloop kwam, 
werd al gauw 'vuurtoren' 
genoemd. Het biljet is gete
kend door R.D.E. Oxenaar en 
geïnspireerd door de Wester-
liclit-toren op Schouwen-Dui-
veland, bij het plaatsje Nieuw-
Haamstede. Toen er in 1935 
vlakbij de toren een vliegveld 
werd aangelegd, kreeg deze 
vuurtoren zijn karakteristieke 
rood-witte spiraalvormige 
schildering. Zo stak de toren 
goed aftegen de duinbodem. 
De schilder, Coomans uit 
Haamstede, had niet kunnen 
vermoeden dat deze opvallen
de schildering jaren later zou 
dienen als inspiratiebron voor 
het bankbiljet. De 'vuurtoren' 
was in gebruik tot de komst 
van de euro in 2002. 

http://www.tnVgost
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Opgaven voor deze rubriek 
in het juli /augustusnummer 
2010 (verscliijnt 6 juli 2010) 
moeten uiterlijk op i juni 
2010 in het bezit zijn van de 
redactie van 
'Filatelie', Postbus 84, 
3645 ZK Vinkeveen of op die 
datum per email 
(redartie@defilatelie.nl) 
zijn ingezonden. 

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

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

mer vermeld. Emailadressen 
of adressen van websites 
worden niet opgenomen. 
Onvolledige opgaven van 
evenementen kunnen helaas 
niet verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts 
vermeld als ze ten overstaan 
van een deurwaarder of 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. 

TENTOONSTELIINGEN 
EN MANIFESTATIES 

2010 

8 mei: 
Filanumis 2010. Combinatie

beurs met 80 standhouders, 
Expo Houten, Meidoornkade 
24, 3992 AE Houten. Tele

~ foon 0505033926. 
K Meer informatie: 

www.whevemmenten. eu 

815 mei: 
London 2010 Festival of 
Stamps. Business Design 
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Centre, Islington. Info: www. 
iondon2010.or5.uk 

28, 29 en 30 mei: 
Hertogpost 2010, nationale 
postzegeltentoonstelling, 
Brabanthallen, Diezerkade 2, 
5222 AK 's Hertogenbosch. 
www. hertoäpostevent. nl 

27 en 28 augustus 2010: 
Hollandfila 2010, handels

beurs, Veluwehal, Nieuwe 
Markt 6, 3771 CB Barneveld. 

i  io oktober: 
Lissabon. Postural 2010, 
FlPtentoonstelling. Hal i van 
de Associacao Industrial Por

tuguesa, Parque des Nacoes. 
Onegeveer 3.000 kaders, alle 
tentoonstellingsklassen. 

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

22, 23, 24 oktober: 
Weert. Raja 2010  Limphilex 
XL, organisatie pzv Filatelica 
Weert e.o. Cat.2 en 3 ten

toonstellmg in de Philips van 
Horne Scholengemeenschap, 
Wertastraati , Weert. 

27 tot en met 31 oktober: 
Johannesburg (ZuidAfrika). 
Joburg 2010, i n t e r n a t i o n a l e 
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. 
Hall 1 van h e t S a n d t e n 
C o n v e n t i o n C e n t r e . Ca. 
1.500 k a d e r s , Erehof, 
expos i t i e van m a t e r i a a l ui t 
d e arch ieven van d e Zuid

Afr ikaanse pos te r i j en , ca. 
100 h a n d e l a r e n s t a n d s . 
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 412505 , Cra igha l l , 
2 0 0 2 4 ZuidAfrika, inJo(5) 
jobufä20iostampshou;.co.za 
o f iüiüU).joburä2oiostamp

shou;.co.za. 

2011 

28 april  1 mei: 
Luxemburg: Philalux, 
FEPAtentoonstellinfl. Foire 
Internationale, Luxemburg

Kirchberg. Klassen: Themati

sche en traditionele filatelie; 
postgeschiedenis, literatuur 
en jeugd. 
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RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

8 mei: 
Dromen. 'Open Hof', De 
Zuid 1,13301630. Tel: 0321

314305

Hendrik Ido Ambacht. San

dido, Reeweg 79,1216. Tel: 
0786814441. 

Hilversum. 'De Koepel', 
Kapittelweg 399a, 1016. Tel: 
0355386170. 

Hoofddorp. ANBOgebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4, io i6 . Tel: 
0235613929. 

Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal i, 12301630. Tel: 
0228513450. 
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Gezellig rondsnujfelen en even 

KerkradeWest. Cathari

nahoes, Lambertistraat 12, 
101230. Tel: 0455415088. 

Leusden. De Til, Hamers

veldseweg 30,131615. Tel: 
0334943220. 
Maassluis. Koningshof 
Uiverlaan 20,1216. 
Tel: 0105916747. 

Zeist. Graaf Adolflaan 9, 
Kerkebosch bij CCZ, 101530. 
Tel: 0654344840. 

9 mei: 
AnnaPaulowna. Ontm. 
Centr. Veerbrug, Sportlaan 
21, 93013. Tel: 0223531518. 

Boxtel. Den Tijberzaal, 
Vmbocollege, Baanderhe

renweg 2,1013. Tel: 0411

688620. 

Wijchen. Brede School 
'Noorderiicht', Roerdomp

straat 76,1013. Tel: 024

6413608. 

13 mei: 
Kloetinge. Amicitia, Schim

melpenninckstraat 14,1017. 
Tel: 0113227945. 

15 mei: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, tel: 0297

343885/340257. 

Apeldoorn. Het Bolwerk, 
Ravelijn 55,1016. Tel: 055

3558600 of 0630718411. 

Boskoop. 'De Stek', Puttel

aan 148 (naast Aldi), 1317. 
Tel: 0182615136. 

Groningen. Sporthal Hoog

kerk, Zuiderweg 70, 93016. 
Tel: 0505033926. 

Hilversum. 'De Koepel', 
Kapittelweg 399a, 1016. Tel: 
0355386170. 

Woudenberg. De Camp, 
Bosrand 1517,131630. 
Tel: 0332863510. div:s(3) 
uionadoo.nl 

16 mei: 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,101230. 
Tel: 0224298416. 

Veghel. Wijkgebouw 'De 
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bijpraten tijdens de Antverpia 

Golfstroom', van Dieraen

straat ia, 9301230. Tel: 
0413367786. 

18 mei: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Slotema

ker de Bruineweg 272, vanaf 
141430. Tel: 0243974654. 

20 mei: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat 33, vanaf 19. Tel: 
0455415088. 

21 mei: 
Leiden. Buurthuis 't Spoortje, 
Bernhardkade 10,192130. 
Tel: 0715611719. 

22 mei: 
Enkhuizen. Wijkcentrum IJs

selzand, Anjerstraat i, 1317. 
Tel: 0229852837. 

Hilversum. 'De Koepel', 
Kapittelweg 399a, 1016. Tel: 
0355386170. 

29 mei: 
AmsterdamNoord. Huize 
Antonius, Kamperfoelieweg 
207,1017. Tel: 0299421957 
of 0206627264. 

Bodegraven. 'Rijngaarde', 
Rjjngaarde i, Dronenwijk, 
9301630. Tel: 0653260579. 

HardinxveldGiessendam. 
Hervormd Centreura, 
Talmalaan 9,1016. Tel: 06

20111834. 

Hilversum. 'De Koepel', 
Kapittelweg 39ga, 1016. Tel: 
0355386170. 

Katwijk. Wijkgebouw De 
Wiek, Fresiastraat 19,1016. 
Tel: 0715173995. 

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

Tiel. Gebouw AVGN, 
Scheeringlaan 4a, 1316. Tel: 
0344623545. 

Woerden. AlBarid, Ver. ge

bouw Excelsior, Singel 45a, 
93015. Tel: 0348418770. 

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

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

Huissen. Cultureel centrum 
'de Brink' , Brink 8,1015. 
Tel: 0263271979. 

Wijk bij Duurstede. Viking

hal, Karolingersweg 234, 
111530. Tel: 0622650760. 

31 mei: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Burg. Slotema

ker de Bruineweg 272, vanaf 
191930. Tel: 0243974654. 

5 juni: 
Oosterhout (Zuid). Wijkcen

trum De Bunthoef, Bloemen

hof 2,1416. Tel: 

Waalwijk. Buurthuis Bloe

menoord, Blomenoordplein 
3, 913. Tel: 0416337982. 

6 juni: 
Eindhoven. Hotel van der 
Valk, Aalsterweg 322,1016. 
Tel: 0306063944. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

II mei: 
WK Voetbal 2010 

22 j u n i : 
Mooi Nederland Leeuwarden 
Mooi Nederiond 2010 

mailto:redartie@defilatelie.nl
http://www.whevemmenten
http://iondon2010.or5.uk
http://uionadoo.nl


MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82, 2518 AD 
's Gravenhage, telefoon: 
070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax: 070-3608926 
Internet: www.muswm nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdagvan 10-17 "i"̂ . 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-pIussers 
6 euro (identiteitsbewijs 
verplicht). Kinderen tot 3 jaar 

ANTVERPIA 2 0 1 0 
Van de maand april heeft 
u nog één stempel tegoed. 
Dat betreft het bijzondere 
poststempel dat in de 
stand van TNT Post werd 
gebruikt tijdens Antverpia 
2010 in Antwerpen van 9 
tot en met 12 april 2010. 
Het stempel toont het 
fraaie Centraal Station 
van Antwerpen. 

ANTVERPIA 

Het huidige stationsge
bouw Antwerpen Centraal 
werd gebouwd tussen 
1899 en 1905 als kopsta-
tion. Het station bestaat 
uit een stalen perronover
kapping en een stenen 
stationsgebouw. De 
stalen perronoverkapping 
werd ontworpen tussen 
1895 en 1899 door ingeni
eur Clement van Bogaert 
en is 43 meter hoog. 
Deze hoogte was destijds 
nodig om de stoom van 
de locomotieven op te 
vangen. De lengte is 186 
meter en de breedte 66 
meter en bood ruimte 
aan 10 kopsporen. Het 
stenen stationsgebouw 
werd gebouwd tussen 
1899 en 1905 door Louis 
Delacenserie (bijgestaan 
door Charles Poupaert) in 
eclectische stijl (een com-

gratis, 4- t/m 12-jarigen 4 
euro. CJP 5 euro. Museum-
kaart gratis. Andere kortin
gen: zie www.musQom.nl 

Studiezaal Postwaarden 
Eenmaal per maand is er 
gelegenheid om origineel 
materiaal uit het depot 
van de postwaarden te 
bestuderen. U kunt het 
materiaal in het depot 
alleen op afspraak bezich
tigen. De eerstvolgende 
onderzoeksdag is op 
donderdag 25 maart. In 
april en mei zullen er 
geen onderzoeksdagen 
zijn, omdat we dan weer 
postwaarden gaan digita
liseren. 
Als u materiaal wilt bestu-

binatie van stijlelementen 
uit vroegere perioden). 
Delacenserie liet zich 
inspireren door het sta
tionsgebouw van Luzern 
en het Pantheon in Rome. 
Het hoogste punt van 
het station is een grote 
koepel met een hoogte 
van 75 meter. Het station 
werd op 11 augustus 1905 
geopend. 

In 2007 werden het 
gerestaureerde gebouw 
en de nieuwe onder
grondse sporen geopend. 
Na verval was het nodig 
het gebouw compleet te 
restaureren en onder
gronds werden sporen 
aangelegd. Antwerpen 
Centraal was niet langer 
meer een kopstation. De 
internationale treinen 
vanuit Nederland maken 
geen kop meer in Antwer
pen, maar kunnen meteen 
doorrijden na een korte 
stop. In de toekomst zal 
de nieuwe HSL er ook 
stoppen. 

HERTOGPOST 
Tijdens Hertogpost zijn 
maar liefst drie ver
schillende bijzondere 
poststempels in gebruik. 
Alle dragen zij de da
tumcombinatie 28-29-30 
mei 2010. Dat betekent 
dat alle stempels op alle 

deren, neem dan contact 
op met Monique Erkelens 
of Harriet van der Veen 
(telefoon 070-3307563 
of 3307567) of stuur een 
mailtje aan m£rkelens(3) 
muscom.nl of hudueen© 
muscom.nl. 

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

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! 

dagen in gebruik zijn bij 
de stand van TNT Post. 

Waarschijnlijk weet 
iedereen wel dat in 
carnavalstijd de naam 
's-Hertogenbosch wordt 
veranderd in Oeteldonk. 
De (groene) kikker of 
de kikvors is een veel 
gezien symbool tijdens 
Carnaval in Oeteldonk. 
In tegenstelling tot wat 
veel mensen denken is de 
kikker niet een verwijzing 
naar het woord 'Oetel' in 
Oeteldonk, maar meer 
een symbool voor het Oe-
teldonkse moeras. Oetel 
is namelijk helemaal geen 
synoniem voor kikker/ 
kikvors, maar een schert
sende verwijzing naar de 
Bossche bisschop Gods
chalk uit Den Düngen, die 
eind ige eeuw fel tegen 
het 'heidense' Carnavals
feest gekant was. Van 
den Oetelaar was een veel 
voorkomende achternaam 

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 (u)U)u;. 
knbf.nl) en hetaankhkken 
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 

in Den Düngen in die tijd. 
Oetel is derhalve schert
send bedoeld in de naam 
'Oeteldonk'. Overigens 
is 'donk' een verwijzing 
naar moeras (droge plek 
in het moeras). Het stem
pel toont de kikker gelegd 
metstrijkkralen. 

Het tweede stempel 
toont de zogenaamde 
schaatsvogel die 'meester' 
Jeroen Bosch schilderde 
in het linker gedeelte van 
het Antonius-drieluik, 
ook De verzoeking of De 
temptatie van de heilige 
Antonius genoemd. Het 
hangt in het Museu Na-
cional de Arte Antiga in 
Lissabon. 

iBosch' 
eigenlijke 
familie
naam was 
Van Aken. 
Vanaf 
omstreeks 
1490 sig
neerde hij 
zijn werk 
echter met 
'Jhero-
nimus 
Bosch'. In 

1504 wordt hij voor het 
eerst onder die naam ver
meld in de Hertogelijke 
boekhouding, namelijk 
als 'Jerronimus Van Ae-
ken'. Het aannemen van 
de artiestennaam Bosch 
is een aanwijzing dat hij 
op dat moment buiten 
's-Hertogenbosch bekend 
was, maar het zou er ook 
op kunnen wijzen dat hij 
enige tijd in een vreemde 
stad heeft gewoond. Op

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 (biblio-
tlieek@knbf.nl). 
De Bondsbibliotheek... 
een surfbezoekje waard! 

vallend is dat Bosch pas 
na zijn dood in 1545-1546 
als 'meester' vermeld 
wordt, terwijl zijn veel 
onbekendere broer al in 
1493 wel zo genoemd 
wordt. 
Voor het ontwerp van het 
stempel heeft onder
staande afbeelding als 
voorbeeld gediend: 

Het laatste Hertogpost
stempel toont een afbeel
ding van puntstempel 57. 
Het zal niemand verbazen 
dat dit nummer hoort 
bij de stad 's-Hertogen
bosch. 

,^o%post^ 

Alle stempels zijn ontwor
pen door Birza Design uit 
Deventer. 

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

http://www.muswm
http://www.musQom.nl
http://muscom.nl
mailto:bibliotlieek@knbf.nl
mailto:bibliotlieek@knbf.nl
mailto:k.verhulst@ziggo.nl


NEDERLANDSTALIGE TIJDSCHRIFTEN: JOHN DEHE 
BUITENLANDSE BLADEN: EDWIN MULLER 

NEDERIANDSTAUGE 
TUDSCHRinEN 

Censuur in Frankrijk 
Het is een beetje wrang, 
dat de meest verschrik
kelijke periodes in de ge-
sciiiedenis voor filatelisten 
vaak de meest interessante 
zijn. Oorlogsomstandig
heden zijn altijd goed voor 
bijzondere postzegels 
of mysterieuze stempels 
op brieven. Of we het nu 
over de belegering van 
Parijs hebben in 1870-1871 
(Ballon Monte!) of over de 
twee wereldoorlogen die 
de twintigste eeuw schok
ten: filatelisten en historici 
kunnen er veel 'plezier' 
aan beleven. 
Verzamelaars van, bijvoor
beeld. Groot Brittannië, 
Duitsland en Frankrijk zijn 
in dit opzicht bevoorrecht. 
De bewogen geschiede
nis van deze landen biedt 
ongekende filatelistische 
kansen. Frankrijk heeft bij 
de uitgifte van zijn post
zegels altijd veel aandacht 
geschonken aan mensen 
die in de geschiedenis van 
het land een rol van bete
kenis gespeeld hebben. 
In de 164e aflevering van 
Marianne, het bulletin 
van de contactgroep van 
Frankrijk-verzamelaars, 
staat een verhaal dat ons 
iets leert over de ingewik
kelde postale situatie in 
Frankrijk, nadat dat land 
in 1940 door de Duitsers 
bezet was. Joop de Ruiter 
beschrijft de werkzaam
heden van de Duitse cen-
suurbureaus in Frankrijk 
gedurende de Tweede We

reldoorlog. Brieven naar 
het buitenland moesten 
aan het loket van het post
kantoor worden aangebo
den en geschreven zijn in 
een 'officiële' taal (Duits, 
Engels, Frans, Spaans, 
etc). Post werd geopend 
en gesplitst in verschillen
de categorieën: zakelijk, 
particulier, veldpost, post 
van/voor krijgsgevange
nen. Na lezing werden de 
brieven met sluitstroken 
gesloten. Op die stroken 
treffen we verschillende 
soorten stempels aan die 
aangeven, waar de censuur 
plaatsvond. Verdachte 
informatie werd gere
gistreerd. In bijzondere 
gevallen werd de informa
tie doorgegeven aan het 
hoofdkantoor in Berlijn. 
De Ruiter belicht de 
gebruikte stroken en 
stempels én de postale 
problemen die de bezet
ting met zich meebracht. 
Veel buitenlandse post 
werd door de Duitsers 
in Frankfurt en Keulen 
gecensureerd. In Frankrijk 
waren vier censuur-
kantoren: Parijs, Lyon, 
Bordeaux en Nancy. Dat 
laatste kantoor werd opge
richt toen door de opmars 
van de geallieerden de 
andere kantoren niet meer 
konden functioneren. 
Interessante materie. 

Feest in Den Bosch 
De 'Hertogpost' is niet 
alleen de naam van 
het maandblad van de 
's-Hertogenbossche Fila
telisten Vereniging, maar 
ook van de grote tentoon-

IIFRTOGPOST 

stelling die deze maand 
wordt georganiseerd. De 
jubileumtentoonstelling is 
de belangrijkste gebeur
tenis in het jaar, dat de 
vereniging haar tachtigste 
verjaardag viert. 
De vereniging heeft 
een mooi verzorgd en 
gevarieerd clubblad. De 
lezers kunnen nog geld 
verdienen ook. Cees van 
Hoek heeft een bedrag 
van € 50 over voor iemand 
die hem (vóór 20 mei) 
een afdruk kan laten zien 
van het kleinrondstempel 
van 's-Hertogenbosch 
met een datum voor 10 
november 1877. Van Hoek 
is op zoek naar de dag 
dat het tweeletterstempel 
vervangen werd. Check uw 
stockboeken! 
Huber van Werkhoven 
ontdekte het gedenkboek 
'Postzegelkunde en Post-
wezen', dat uitgegeven 
werd ter gelegenheid van 
de tachtigjarige invoe
ring van de Nederlandse 
postzegels én het tienjarig 
bestaan van ons Neder-
landsch Maandblad voor 
Philatelie. Hij belooft in 

de komende afleveringen 
van Hertogpost aandacht 
te schenken aan een aantal 
artikelen uit dit boek. 
Hij begint met het mooie 
verhaal van de 'Kamper 
noodporten', gehalveerde 
portzegels van 5 en i cent 
(1921). 
Terugkerende rubrieken 
in Hertogpost zijn het 
'Poststuk van de maand' 
en 'Vreemde afstempelin
gen'. CorGilhaus schrijft 
over de activiteiten van 
Sepac, de 'Small European 
Postal Cooperation'. En
kele kleine landen, Aland, 
Faeröer, Gibraltar, Groen
land, Guernsey, Jersey, 
Liechtenstein, Luxemburg, 
Man, Malta, Monaco 
en IJsland, brengen bij 
hetzelfde thema postze
gels uit. Op 16 september 
20og kwamen zij met een 
gemeenschappelijke emis
sie over de mooiste plelqes 
van Europa. Een begelei
dende folder geeft extra 
informatie over de zegels 
en biedt de mogelijkheid 
informatie aan te vragen 
over de postale activitei
ten van de deelnemende 
landen. 

Een filatelistische Canon 
De 'Canon van Nederland' 
is een uitgewerkte lijst 
met onderwerpen die met 
elkaar de geschiedenis 
van Nederland vertellen. 
Verleden jaar kwam ik 
in contact met Charles 
Lourens, die het plan had 
opgevat om die Canon met 
behulp van postzegels en 
stempels in beeld te bren
gen. Het leek een prachtig 
project te gaan worden: 
een unieke combinatie van 
filatelistische kennis en 
vaderlandse geschiedenis. 
Veel personen en instan
ties hadden hun medewer
king toegezegd, maar toch 
gaat het waarschijnlijk niet 
lukken, in ieder geval niet 
in de vorm die Lourens 
voor ogen stond. Geld is 
als altijd (voorlopig?) een 
te grote hindernis. Maar 
Charles is een doorzetter 
en werkt intussen aan een 
afgeslankte versie van zijn 
plan en mikt daarbij vooral 
op de jeugd. We zullen van 
hem horen! 
In verschillende Neder
landse steden hebben ze 
mtussen hun eigen Canon 
opgezet en zijn stadsge
schiedenissen gepubli

ceerd die op de Canon 
geënt zijn. Dat gebeurde 
bijvoorbeeld in Nijmegen 
(200g). In Novloposta, het 
periodiek van de Nijmeeg
se filatelisten, kunnen we 
lezen dat daar het plan ge
rezen is om die Nijmeegse 
Canon filatelistisch vorm 
te geven: niet alleen met 
postzegels, maar ook 
met andere filatelistische 
elementen (stempels, 
poststukken, etc.) 
Er is een werkgroep op
gericht om dit plan verder 
uit te werken, waarbij 
een scherp oog gericht is 
op de PR-mogelijkheden 
van het project. Op deze 
manier kunnen postzegels 
(en andere facetten van 
filatelie) meer bekend
heid krijgen onder de 
Nijmeegse bevolking. De 
schooljeugd kan zien dat 
postzegels in werkstukken 
een aardige rol kunnen 
spelen. 'Een uiteindelijk 
resultaat zou ook kunnen 
zijn om de collectie in het 
Huis van de Geschiedenis 
van Nijmegen in de Mari-
enburgkapel, of in het Re
gionale Archief en diverse 
scholen tentoon te stellen. 
En wie weet levert dat weer 
een aantal enthousiaste 
nieuwe leden op.' Voor 
wie meer wil weten over 
onze vaderlandse Canon: 
www.entoen.nu. 

Hulp in nood 
De inzet van het voor
woord van de 58e 
aflevering van Waalzegel, 
Nijmegen, is wat somber 
van toon: 'Wij hebben 
onze vereniging weer 
eens doorgelicht en wij 
werden er niet vrolijker 
van.'Rondzending en 
financiën blijken de hete 
hangijzers. De contributie 
is bij lange na met meer 
toereikend om de jaar
lijkse hoge kosten te dek
ken. Vooral de contributie 
die aan de NVPV betaald 
moet worden (in 2011 30 
euro per lid) is een knel
punt. Het bestuur is van 
plan het hoofdbestuur van 
de NVPV uit te nodigen 
om eens aan de verza
melde leden uit te leggen 
wat er voor die 30 euro 
geboden worden. Het 
rond krijgen van de finan
ciën, dat is een probleem 
waar meer verenigingen 

http://www.entoen.nu
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mee worstelen. 
Zorgen of niet, het full 
colour periodiek van 
Waalzegel ziet er prima 
uit, met een uitgebreid 
en boeiend artikel van 
Alan Bartlett over de 
redding van geallieerde 
krijgsgevangenen en 
geïnterneerden op Java 
en Sumatra. Het artikel is 
eerder verschenen in The 
Netherlands Philatelist 
en vertaald door Rob van 
Bruggen. 
Het artikel beschrijft de 
pogingen van hulporga
nisaties als Rapwi en Am-
acab om in de chaotische 
periode na de capitulatie 
van Japan hulp te bieden 
aan de mensen die vast 
zaten op Java en Sumatra. 
Terwijl wij in Nederland 
de bevrijding vierden, 
maakten vele geïnterneer
den nog bange maanden 
mee, doordat zij bedreigd 
werden door Indonesi
sche opstandelingen. 'De 
strategie van de extremis
ten op Java was om de el
lende van geïnterneerden 
te laten voortduren, door 
hen voedsel, water, medi
cijnen en andere rantsoe
nen te ontzeggen, zodat 
de Nederlanders niet in 
staat zouden zijn om hun 
gouvernement over Indië 
opnieuw te vestigen.' 
De Rapwi (Recovery of 
Allied Prisoners of War 
and Internees) trachtte in 
de chaos te redden wat er 
te redden viel, regelend en 
bemiddelend op te treden. 
Bekend zijn de poststuk
ken met Rapwi-stempels 
die de rol in het post
vervoer laten zien. Ook 
instanties die het werk 
van de Rapwi overnamen 
(Amacab, KDP en Rode 
Kruis) komen kort aan 
bod. Een mooi verslag, 
rijk geïllustreerd, over een 
angstige periode. 

Kim en kastelen 
Het 'Mededelingenblad' 
van de postzegelvereni
ging Drielandenpunt 
(Vaals) bevat onder meer 
een 'concurrent' van de 
rubriek Wij Lazen Voor U. 

Bij 'Inkomende post' geeft 
de redactie een korte be
spreking van interessante 
artikelen uit binnengeko
men verenigingsbladen. 
Een aardige service aan de 
leden, die de artikelen bo
vendien kunnen opvragen 
bij de redactie. Zouden 
meer verenigingen kun
nen doen. 
Het maart/april-nummer 
van 'Drielandenpunt' laat 
zien dat de Nederlandse 
grenzen gemakkelijk 
overschreden worden. 
Joke Vermeulen schrijft 
over het Lam Gods 
retabel van de gebroeders 
Van Eyck in de Gentse 
Sint-Baafskathedraal, 
met mooie illustraties in 
kleur. In een ander artikel 
belicht zij enkele postale 
verwikkelingen in Wenen 
in april 1945. 'Toen de 
strijd om Wenen in 1945 
nog woedde, gooide men 
nog steeds hoopvol post 
in de brievenbussen -
misschien zou de post 
toch ergens de ontvanger 
nog bereiken. En inder
daad: op 20 april 1945 
begon men de overvolle 
brievenbussen te legen en 
de zendingen, voor zover 
mogelijk, te bezorgen.' 
Overgenomen met toe
stemming van de auteur is 
een stuk van de hand van 
Harry Bleus. Hij verkent 
het postzegelgebied Bel
gisch Limburg en zet de 
zegels op een rij die op de 
een of andere manier be
trekking hebben op deze 
provincie. Dat zijn er een 
stuk of vijftig, een mooie 
greep daaruit passeert 
de revue. Het gaat om 
afbeeldingen van kloos
ters, kerken en andere 
gebouwen, winterhulp-
zegels, een poolreiziger, 
een oude krijger. Musea 
en andere toeristische 
attracties worden gevolgd 
door enkele sportfenome-
nen. Uiteraard hoort Kim 
Clijsters ook in dat rijtje 
thuis: 'Ze demonstreert 
op de zegel haar beruchte 
spreidstand'. Berucht of 
beroemd, we krijgen het 
allemaal in kleur te zien. 

BUITENUNDSE BLADEN 

Op reis met kapitein 
Cook 
Het wereldbeeld van de 
Europese mens is sterk 
verandert ten opzichte van 
500 jaar geleden. We pak
ken nu net zo makkelijk 
het vliegtuig naar bestem
mingen, waarvan we ooit 
het bestaan niet eens ver
moedden. Tijdens talloze 
zeereizen is langzaam 
maar zeker de wereld, 
zowel letterlijk als figuur
lijk, in kaart gebracht. 
Degenen onder u die elk 
weekend de lotgevallen 
van de Beagle volgen, 
begrijpen wat ik bedoel. 
Een van de grootste zee
vaarders ooit is kapitein 

zegels via de bekende 
Amerikaanse internetvei
lingen geen probleem is. 
Het liep trouwens slecht 
af met deze kapitein. Na 

enige schermutselin
gen met inlanders over 
proviand, is hij gedood en 
in stukken gesneden. De 
stukken Cook die de be
manning later terugvond 
hebben een zeemansgraf 
gekregen in de Stille 
Oceaan. 

(Japi_ 

James Cook. Gedurende 
drie reizen heeft hij niet 
alleen een groot deel van 
Australië, Nieuw-Zeeland 
en de zuidelijk Stille Oce
aan verkend, hij had voor 
die tijd al grote stukken 
van Newfoundland en de 
monding van de Hudson 
bezocht gedurende de 
zevenjarige oorlog. Ook 
heeft hij enkele keren de 
Zuidpoolcirkel gekruist. 
Geen wonder, dat veel 
landen op filatelistische 
wijze eer hebben bewezen 
aan deze ontdekker. Het 
doel van zijn reizen ging 
overigens verder dan ont
dekken en claimen voor 
de kroon, net als op de 
Beagle reisden voortdu
rend wetenschappers van 
verschillende disciplines 
mee. De American Phila
telist van maart 2010 heeft 
een uitgebreid voorpa
gina-artikel, waar door 
middel van vele fraaie 
zegels (de oudste reeds in 
1888 uitgegeven door New 
South Wales.) zijn levens
verhaal wordt verteld. Veel 
afbeeldingen hierbij van 
zijn reizen, reisgenoten 
en fraaie driemasters. Bij 
het artikel worden keurig 
alle Scott-catalogusnum-
mers vermeld, zodat 
het bemachtigen van de 

Één zegel een collectie ??? 
Verderop in het blad 
wordt gesproken over een 
zogenaamde een-zegel 
collectie. Dit klinkt in 
eerste instantie als een 
contradictie-in-terminis, 
een zegel maakt toch geen 
collectie. Wat hier echter 
bedoelt wordt, is het 
bouwen van een collectie 
rondom één zegeltype. 
Als voorbeeld wordt in dit 
geval de i cent Franklin 
genomen uit 1898. De 
auteur toont hoe zijn 
verzameling is geëvolu
eerd. Hij is begonnen met 
een bladzijde, waarop 
de zegel is getoond "au 
naturel" en met opdruk
ken Guam, Phillipijnen, 
Cuba en Puerto Rico uit 
de Spaans-Amerikaanse 
oorlog. Vervolgens 
ontdekt hij bij bezoek aan 
beurzen, dat het diverse 
gebruik van deze zegel 
op poststukken minstens 

zo boeiend is. We zien 
brieven met enkelfranke-
ringen, dubbelfrankerin-
gen en zelfs vijfvoudige 
frankeringen met deze 
zegel naar Europa. Hij 
duikt nog dieper in het 
onderwerp als hij ontdekt 
dat er ook brieven moeten 
bestaan met een speciaal 
tarief naar Canada en 
Mexico. Canada is zo 
gevonden, maar Mexico 
blijkt moeilijk te vinden. 
Al met al een inspirerend 
en enthousiast geschre
ven artikel, dat in elk 
geval mij doet denken 
welke Nederlandse zegel 
zich zou lenen voor een 
dergelijke tour-de-force. 

Sanität-Kompagnie 
Veldpost blijft een geliefd 
verzamelobject. Met name 
de stukken uit de beide 
wereldoorlogen hebben 
vaak een karakter dat het 
leven aan het front een 
stuk dichterbij lijkt te 
brengen. De Belgische 
Germania van januari 
2010 besteedt aandacht 
aan de 'Sanitäts-Kompag
nien' van het Duitse leger 
tijdens de Eerste Wereld
oorlog. Duitse veldpost 
uit deze wereldbrand is 
over het algemeen goed 
te vinden. Het schrijven 
van kaarten naar het 
thuisfront was immers 
een goede manier om de 
verveling in de loopgraven 
te verdrijven. Post van de 
brancardiers en hun col
lega's is echter een stuk 
schaarser. Kaarten met 
troepenstempels van dit 
soort eenheden is per de
finitie gezocht, ongeacht 
het strijdende land. Het 
Duitse leger kende tegen 
de 250 van deze eenhe
den, welke gedurende 
de oorlog verschillende 
stempels gebruikten en 
bovendien nog van naam 
veranderden. Geen won
der, dat dit onderwerp de 
mogelijkheid biedt om 
een unieke verzameling 
op te bouwen, waar men 
nooit klaar mee is. 

Verbinding verbroken 
De bond beschikt in Baarn 
over een schitterende 
bibliotheek. In principe 
zijn vrijwel alle door mij 
besproken tijdschriften 
daar terug te vinden. 
Ik mag er zelf graag 
'rondvlooien' en loop 
soms ook tegen boeiende 
tijdschriften op die niet 
in mijn standaardpakket 
zitten. Zo kwam ik in de 
Postal History (Journal of 
the Postal History Society 
van Groot Brittannië) van 
december 2009 een artikel 



tegen over verbroken 
postverbindingen vanuit 
Nederland en zijn kolo
niën in oorlogstijd. Uiter
aard wordt er begonnen 
met de beide wereldoorlo
gen. JVlet name post naar 
België en Frankrijk blijkt 
menigmaal het slachtoffer 
te worden van de oorlogs
omstandigheden. Vaak 
kan post niet bezorgd 
worden door de situatie 
op het strijdtoneel, maar 
er zijn ook bijzondere 
verordeningen. Zo was het 
tijdens de Tweede Wereld
oorlog niet toegestaan om 
prentbriefkaarten vanuit 
Nederland naar België te 
versturen. Vervolgens gaat 
het artikel verder met een 
aantal poststukken welke 
zo weggelopen lijken uit 
het recent verschenen 
boek van Po & Po over 
luchtpost in oorlogstijd. 
Zowel vanuit Nederlands 
OostIndië als uit de 
West, is tijdens de Tweede 
Wereldoorlog een deel van 
de luchtpostverbindin
gen verbroken. Brieven 
worden geretourneerd 
met de mededeling, dat de 
verbinding verbroken is, 
maar dat tegen inleveren 
van de op de brief geplakte 
coupon, het wel mogelijk 
is een andere route te pro

beren. Het reeds betaalde 
geld wordt dan verrekend. 
Ook buiten oorlogstijd 
lopen postverbindingen 
niet altijd even soepel. Een 
mooi voorbeeld wordt ge
toond in de vorm van een 
brief naar Israel uit 1985. 
Deze is per abuis naar Iran 
verstuurd, en is terug naar 
Nederland gegaan met de 
mededeling: "There is no 
postal relations between 
Iran and Israel". 

Nederlandse namen over 
de grens... 
Delen van het huidige 
Guyana waren ooit gekolo

niseerd door de Neder
landers. Hoewel deze 
gebieden later onder Brits 
bewind zijn gekomen, heb
ben deze kolonisten toch 
hun sporen nagelaten. 
Netherlands Philately vo
lume 34 besteed aandacht 
aan postkantoren in het 
huidige Guyana met Ne
derlandse namen. In de ja
ren '80 verscheen een grote 
hoeveelheid opdrukzegels 
(het opdrukken van zegels 
is de nationale sport van 
Guyana) met namen van de 
vroege koloniale post
kantoren uit de jaren '60 
van de 19e eeuw. We zien 

hierop namen als Beterver
wachting, New Amster
dam, Hague, De Kinderen, 
Weldaad, Schepmoed 
en Uitvlugt. In datzelfde 
nummer een overzichts
artikel over een typisch 
Nederlands fenomeen; de 
roltandingszegels. 

Het Rode Kruis helpt 
zoeken 
De studiekring eerste 
en tweede wereldoorlog 
plaatst in haar eerste 
nummer van 2010 een 
artikel over de dienst 
opzoekingen van het In
ternationale Rode Kruis. 

Het Rode Kruis verleent 
sinds de FransDuitse 
oorlog in 1870 diensten 
aan hen die informatie 
zoeken over verwanten in 
krijgsgevangenschap. In 
augustus 1914 wordt het 
"International Prisoners 
of War Agency" opgericht 
dat eind 1918 enkele hon
derden mensen in dienst 
had. Deze dienst werd 
voortgezet in de tweede 
wereldoorlog voor alle 
landen die dat toelieten. 
Omdat de Sovjet Unie 
in die tijd de Geneefse 
conventie niet had gete
kend, kregen de ontelbare 
Russen in Duitse krijgsge
vangenschap geen bezoek 
van het Rode Kruis. 
Niettemin is er een enorm 
archief opgebouwd met 
informatie en correspon
dentie uit de tweede we
reldoorlog. Tot op de dag 
van vandaag wordt hier 
nog gebruik van gemaakt. 
Ook wordt het systeem 
vanaf 2004 aangevuld met 
de gegevens van 2 miljoen 
steekkaarten uit Duitse 
staatsarchieven met 
gegevens van Russische 
krijgsgevangenen. Ter il
lustratie wordt een aantal 
Rode Kruis correspon
dentiekaarten getoond. 

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

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

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

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

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

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

Een advertentie van drie 
regels kost 10 euro; voor elke 
regel meer betaalt u 3.50 
euro. Vermelding van uw 
naam en adres (of naam en 
telefoonnummer) in de ad

=. vertentie is verplicht. Alleen 
~ abonnees van Filatelie mogen 
ti een kleine annonce plaatsen. 
— Plaatsing onder nummer 
^ kost vier euro extra. 

= ATTENTIE! 

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

~ ~ T opgenomen wenst te zien: 

J / i o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

Ondergetekende 

Naam: 

Straat en nummer:.. 

PC+Plaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer: 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ a B a i 
■■■■■■■■11 

I 
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). 

Ten name van:. 

Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie'. 
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3ASCC spec. cat. ZuidAfrika 2010 69,00 

Yvert Jaaroverzicht 2009 
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22,50 

Michel Europa deel 1 MiddenEuropa editie 2010, m kleur 54,00 
Michel Overzee deel 1.2 MiddenAmerika 2010 62,00 
Michel Overzee deel 7 Australië, Oceanië & Antarctica 2010 79,00 
Aanbieding: Michel Overzee 7 Australië editie 2006 33,00 
Gibbons spec, cat Concise GrootBrittannië 2010, kleur 42,00 
Gibbons catalogus Antarctica 2010, in kleur 22,50 
Maury spec. cat. Franse Gebieden in Afrika 2010, in kleur 42,90 
Harris catalogus USA & Canada 2010, in kleur 29,90 
VST catalogus Australië 2009 in kleur 21,00 
ACS catalogus NieuwZeeland 2010 in kleur 12,50 
Vlastos spec. cat. Griekenland 2 delen 2010 in kleur 39,90 
Fischer speciale catalogus Polen 2010 in kleur 24,90 

10,80 Groth supplement WWF 6/2010 

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

Nederlands grootste en meest spectaculaire 
postzegelwinkel. Cronjéstraat 68, Haarlem, 

Openingstijden: di. t/m za. 1018u 
op internet: 
www.postbeeld.com 
www.freestampcatalogue.com 
www.collectio.nl 

< Opening op 8 april 
door Marilyn Monroe 

De Apeldoornse | | ^ 
Postzegelhandel H ^ l 

ï^p^to' 

Uitgebreide voorraad postzegeis 
en 
filateiistisciie benodigdfieden. 

Korenstraat 104  7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)521 54 26. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.3017.30 uur, 
maandag gesloten. 

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

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of 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@coUectura.com
http://www.collectura.com
http://www.postbeeld.com
http://www.freestampcatalogue.com
http://www.collectio.nl


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 nietUPUlanden 
vermeld, bijvoorbeeld als hun 
uitgiften als normale emissies 
in de algemeen gebruikte post
zegelcatalogi (zoals Michel en 
Yvert) worden vermeld. 

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

EUROPA 

ALDERNEY 
252'io. Libelles. 
36,45,56,66,75,83 p. 
Resp. Sympetrum stroliatum, 
Anax imperator, Ischnura 
elegans, Aeschna grandis, 
Orthetrum cancellatum, 
Sympetrum fonscolombii 
met vuurtoren. Ook velletje 
met de zes zegels. 

ANDORRA FRANS 
63'io. Natuur. 
€ 0.90. Schaap (Ovis aries) en 
paarden in bergwei. 

ARMENIË 
i2'io. Frankeerzegels, 
koning Tigran de Grote. 10, 
25, 50, 70,100,120, 200, 
220, 280, 650 d. Portret in 
verschillende kleuren. 
ij'io. looste geboortedag 
G. Kasparian (19101955). 
870 d. Portret Schaker met 
schaakbord. 

2 AZERBEIDZJAN 
^ i52'io. Herdenking Khoja
" lytragedie 20 jaar geleden. 
2 Bloki.m. Herdenkings
^ standbeeld. 

374 

ig'io. chinees Nieuw
jaar**, jaar van de tijger. 
0.60 m. Tijger en pagode. 
loj'io. Rode Halve Maan in 
Azerbeidzjan 90 jaar. 
0.60 m. Twee handen en 
embleem organisatie. 

BOSNlËHERZEGOVINA 
(Kroatische PostMostar) 
83'io. Internationale Vrou
wendag. 
0.20 KM. Bloemen. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
52'io. Olympische Winter
spelen 2010 Vancouver. 
0.70,1.50 KM. Resp. kunst
rijdster, rodelaar. Beide ze
gels met beeldmerk Spelen. 
i3'io. 20oste geboortedag 
Frederic Chopin (18101899). 
1.50 KM. Portret Poolse 
componist en pianospelende 
handen. 

BULGARIJE 
25i'io. Nationale Radio 
75 jaar
0.60 L. Microfoon en kopte
lefoon. 

52'io. Olympische Winter
spelen 2010 Vancouver. 
Velletje met 0.60, i. L. Resp. 
rodelaar, snowboarder. Op 
rand beeldmerken Spelen en 
Bulgaars Olympisch Comité. 

.. :&bnrAPMW 1 JU \ziA 

ij'io. 200ste geboortedag 
Frederic Chopin (18101899). 
I. L. (met doorlopend beeld 
op sierveld). Portret Poolse 
componist en partituur met 
piano. 

DENEMARKEN 
243'io. Frankeerzegels. 
0.30, 3., 4. kr. Resp. 
wapenschild drie leeuwen, 
tweemaal golvende lijnen 
met kroon. 

284'io. Frankeerzegels. 
0.50,1., 2., 5. kr. Golvende 
lijnen en kroon. 

DUITSLAND 
ii3'io. Serie Duitse schil
derijen. 
€ 2.60. 'Die verlassende Aria
dne' van Angelika Kaufmann 
(17411807). 

ANCEMKAKAUFFM^NN 

z ; 

< • 
3: i 
u 4 
D j 
0 4 

26c| 

ii3'io. Serie post, 'Harte
lijke Groeten'. 
€ 0.55, 0.55. Briefomslag 
met tekst 'Mit guten Wün
schen' en resp. schip op gol
ven, regenboog en bomen. 

M I T GUTEN W Ü N S C H E N 

84'io. Vogelwacht Helgo
land 100 jaar. 
Blok € 1.45. Vogels en 
landtong van eiland met 
doorlopend beeld op rand. 
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ESTLAND 
ii3'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
9. kr. (€ 0.58). Estlands 
paviljoen. 

233'io. Frankeerzegel. 
5.50 kr. (€ 0.35). Posthoorn. 
233'io. Catharinakerk in 
Pärnu. 
6.50 kr. (€ 0.42). Kerk. 

FINLAND 
83'io. Bekende Finse 
vrouwen. 
Zesmaal i KI. (in postze

gelboekje). Sociologe Elina 
HaavioMannila (1933): pop
penslinger, schrijfster Laila 
Hirvisaari (1938): pen, filoso
fe MariaLiisa Nevala (1943): 
twee maskers, genetica Leena 
Palotie (1952): gebogen trap, 
textielontwerpster RitvaLiisa 
Pohjalainen (1949): rok, 
artieste Aira Samulin (1927): 
benen en schoenen. Op alle 
zegels silhouetportret van 
betreffende vrouw. 

FRANKRIJK 
293'io. Eerste vlucht Hy
dravion 100 jaar geleden. 
€ 3.. Portret piloot Henri Fa
hre (18821984) en vliegtuig. 
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293'io. Terugkeer Savoye 
bij Frankrijk 150 jaar geleden. 
€ 0.56. Boom, bergen en 
document met lakzegel. 
i94'io. Villeneuvelès
Avignon (Gard). 
€ 0.56. Fort SaintAndré 
(1292) en huizen. 

VILLPmiJVEUZAVICNPM 

204'io. Strijd tegen geweld 
tegen vrouwen. 
Twaalfmaal 'Lettre prioritaire 
20 gr'. Verschillende afbeel
dingen en portretten van 
vrouwen en meisjes. 

254'io. Colmar (Haut
Rhin). 
€ 0.56. Traditionele huizen. 

0.56e 

GIBRALTAR 
263'io. Troonsbestijging 
Britse koning George V 
(18651936) 100 jaar geleden. 
10,42,44 p. £ 2.. George V 
resp. met familie, als postze
gelverzamelaar, te paard met 
militairen, op oorlogsschip 
met kanonnen. 

i55'io. Europa, kinder
boeken. 
10, 42, 44 p., £ 1.50. Afbeel
dingen uit boeken van Roald 
Dahl (19161990) resp. 
Sjakie en de Chocolade
fabriek, Matilda, De GVR 
(Grote Vriendelijke Reus), De 
Griezels. 

GRIEKENLAND 
7i2'og. Verdrag Rechten 
van het Kind 20 jaar. 
€ 0.20, 0.58, 0.72,1., 4.. 
Foto's van resp. Giacomo 
Pirozzi: twee vuisten, Kate 
Brooks: kind, Giacomo Pi
rozzi: kinderarmen, Shehzad 
Noorani: kind achter ruit, 
lyad El Baba: kindergezicht. 

GROENLAND 
83'io. Internationale Vrou
wendag. 
12.50 kr. Figuren en venus
symbool. 

243'io. Leven bij de Scandi
navische zeeën. 
Velletje met 7., 8.50 kr. 
Resp. zee met ijsschotsen, 
havengezicht. 

GROOTBRITTANNIË 
7i'io. Frankeerzegel. 
54 p. Portret koningin 
Elizabeth II type Machin in 
donkerbruinoranje. 
303'io. Frankeerzegels. 
60, 67, 88, 97 p., £1.46; 
luchtpostzegels tot 20 gram: 
'Europe', 'Worldwide'; regio
nale zegels: viermaal 60; vier
maal 97 p. Resp. portret type 
Machin in verschillende kleu
ren; tweemaal portret type 
Machin met roodwitblauwe 
band; eik (Engeland), lin
nen (NoordIerland), distel 
(Schotland), narcis (Wales); 
tudorroos (Engeland), porse
lein (NoordIerland), tartan 



(Schotland), veren prins van 
Wales (Wales). 
65'io. Internationale post
zegeltentoonstelling London 
2010, troonsbestijging 
koning George V (18651935) 
100 jaar geleden, 
i" ; velletje met i", £ 1.50. 
resp.; portretten koningin 
Elizabeth (type Machin) en 
koning Georg V met ko
ninklijke initialen; idem als 
voorgaande, twee profielen 
van George V (types Downey 
en Mackennal). Op rand 
afbeelding van PUCzegel uit 
1929 (Yvert 183) met St. Joris 
en de draak. 
85'io. Internationale post
zegeltentoonstelling London 
2010, zegelopzegel. 
Velletje met i", i", £ i., i.. 
Resp. 19241 d. (Yvert 171), 
1924 iVi d. (Yvert 172), 1913 
10 sh. (Yvert 155), 1913 £ i.
(Yverti56). 
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i35'io. Vaderlandse helden 
in Tweede Wereldoorlog, 
i", I'S 60, 60, 67, 67, 97, 
97 p. Resp. Sir Winston 
Churchill inspecteert 
troepen, vrouw op tractor, 
oefenende veteranen, evacu
atie van kinderen, man stelt 
avondklok in, vrouwen in 
fabrieken, prinsessen Ehza
beth en Margriet verzorgen 
radiouitzending, vrijwillige 
brandweer. 

i35'io. Evacuatie van mili
tairen uit Duinkerken, 
ist (41 p.), 60, 88, 97 p. Resp. 
militairen in water, schepen 
van 'De kleine Vloot', militai
ren, stoomboot met evacués. 

GUERNSEY 
252'io. Bedreigde dieren. 
Blok £ 3.07. Aziatische oli
fant (Elephas maximus). 

i83'io. Frankeerzegels. 
Tweemaal 'GY Large', 

tweemaal 'UK Large', 'Eur', 
'Row'. Verschillende foto's 
van kust Guernsey. 

HONGARIJE 
i3'io. Hongaarse lijfwacht 
250 jaar. 
320 Ft. Lijfwachten in heden
daags en historisch uniform 
met paard voor koninklijk 
paleis in Boedakasteel. 

i3'io. Pasen. 
80 Ft. Paaseieren en I<onijn. 

ij'io. Rode Kruis. 
105+55 Ft Rood kruis en 
embleem Hongaarse Rode 
Kruis. 
i83'io. 2ooste geboortedag 
Ferenc Erkel (18101893). 
Blok 500 Ft. Portret compo
nist en dirigent. 
i83'io. 83ste Dag van de 
Postzegel, Internationale 
postzegeltentoonstelling 
'AlpsAdriatic' in Sopron. 
80,105 Ft.; blok 500+200 Ft. 
Resp. Ursula en Onze Lieve 
Vrouwekerk, Mariapilaar 
en Poort van Vertrouwen; 
Standbeeld van Heilige 
Drieeenheid met op rand 
stadsplein van Sopron. 

IERLAND 
6ii'o9. Frankeerzegel, 
wilde bloemen. 
€ 0.55. Pinguicula grandi
flora. 
ii3'io. 'Gaisce'prijs van 
president voor jonge mensen 
25 jaar. 
€ 0.55. Beeldmerk prijs en 
presidentiële woning. 

253'io. Ierse plattelands
vrouwenvereniging 100 jaar. 
€ 0.55. Vrouwensilhouetten: 
golfster, schilderes, gym
naste, toneelspeelster. 

ITALIË 
93'io. Basiliek van Onze 
Lieve Vrouwe van Wonderen. 
€ 0.60. Kerk in Motta di 
Livenze. 

igj'io. Serie instellingen, 
provincie Milaan. 
€ 0.60. Portret eerste pro
vinciepresident Massimo 
D'Azeglio (17981866) en 
paleis Isimbardi. 
2o3'io. Serie 'gemaakt in 
Italië', Alfa Romeo. 
Tweemaal € 0.60 (samen
hangend met tussenveld). 
Jubileumbeeldmerk en auto's 
resp. 24HP1910, Giulietta. 
Op tussenveld beide auto's, 
jubileumbeeldmerk en beeld
merk fabrikant. 

J ^ l 
223'io. Schilderij 'Begrafe
nis van Christus in lijkwade'. 
€ 0.60. Schilderij van Gerola
no della Rovere (15281592). 

JERSEY 
85'io. Postgeschiedenis, IV, 
postschepen. 
39.45.55.60,72,80 p.; 
£ 3.. Resp. Royal Charlotte, 
Dispatch, Diana, Reindeer, 
Caesarea II, St. Patrick III; 
Watersprite, doorlopend 
beeld op rand met meeuwen 
en kasteel bij haven. Ook vel
letje met de zes zegels. 

Postal Htetofy IV 

r JERSÉ'?: 

85'io. Postgeschiedenis, V, 
frankeerzegels. 
36. 39. 45.55.60, 72 p. Zegel 
op zegel resp. 1958:3 d. Yvert 
325. 
1964: 2.V2 d. Yvert 324A, 1966: 
4 d. Yvert 427,1968:4d. Yvert 
526,1968: 5 d. Yvert 538, 
1969:4 d. Yvert 532. Ook vel
letje met de zes zegels. 
85'io. Rozen. 
36,39,45, 55, 60,72 p.; blok 
£ 3.. Resp. Rosa tanei
glat, Roasa Mountbatten, 
Rosa Royal William, Rosa 
Dicjana, Rosa New Dawn, 
Rosa Lovers Meeting; Rosa 
harencore. 

KOSOVO 
26i'io. Filmkunst. 
€ 0.30, 0.70,1.; velletje met 
€ 0.30, 0.70. Resp. acteur 
FarukBegolli (19442007), 
actrice Melihate Qena (1949), 
regisseur en acteur Abdur
rahman Shala (19221994); 
tweemaal verschillend 
mannenportret. Op rand 
filmcamera. 

KROATIË 
83'io. Pioenen. 
Velletje met tweemaal 3. kn. 
Paeonia officinalis, Paeonia 
mascula. 
i53'io. Cultureel etnogra
fisch erfgoed. 
1.60, 3.10, 4.60, 7.10 kn. 
Handwerk met bloem
motieven uit resp. Dubro
vacko, Medjimurje, Pasavina, 
Pokuplje. 
i63'io. Fruit. 
I., 4., 4. kn. Resp. wilde 
aardbei, druif, kruisbes. 

i93'io. Pasen. 
3.10 kn. Schilderij van Ivo 
Dulcic (19161975) 'Opstan
dingvan Christus'. 

i93'io. Oprichting Bisdom 
BjelovarKrizevci. 
6.50 kn. Kathedraal in 
Bjelovar. 

LETLAND 
263'io. Pioenen. 
0.35 Lvl. Paeonia lactiflora. 

LITOUWEN 
63'io. Herstel onafhanke
lijkheid 20 jaar geleden. 
1.35 Lt. Duiven. 

; UETUVA 

203'io. Pasen. 
1.35 Lt. Ei en boom. 

MACEDONIË 
83'io. Internationale Vrou
wendag 100 jaar. 
Velletje met tweemaal 18 den. 
Tweemaal pioenrozen. 

253'io. Cultureel erfgoed. 
18 den. St. Pieterskerk op 
eiland Golem Grad met 
wandschildering. 

^  « 

MALTA 
i73'io. Gelegenheden, 
persoonlijke zegels. 
Zevenmaal € 0.19, 0.37. 
Resp. kerktoren en vuurwerk, 
hand met bokaal, champag
neglazen en koeler met fles, 
ballonnen, bul en hoofddek
sel, luchtfoto met water en 
rotsen, schilderij religieuze 
afbeelding, landkaart Malta. 

2V1AN 
io4'io. Slag om Engeland, 
vliegtuigen. 
Velletje met zesmaal 70 p.; 
velletje met tweemaal £ 1.50. 
Messerschmitt BFiio en 
Hurricane, Blenheim I en 
Junckers 88, Heinkel III 
en Spitfire, Messerschmitt 
BF109 en Defiant, Spitfire 
en Messerschmitt BFiog, 
Junckers JU87 en Hurricane; 
zegelopzegel 20 p. 1981 
Yvert 195, tweemaal 24 p. 
1995 Yvert 671 en 672. Op 
rand portret Sir Winston 
Churchill (18741965) en 
vliegtuigen. 
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6-5-'io. Troonbestijging 
koning George V (1865-1935) 
100 jaar geleden. 
55, 60, 67, 96, 97 p., £ i.io. 
Verschillende afbeeldingen van 
bezoek koning en koningin 
Mary (1867-1953) aan Man in 
1920. Zegels met reliefportret 
koning (55 p) en zegel-op-ze
gel resp. Kaap de Goede Hoop 
1853 Yvert I, Groot-Brittannië 
igio (2'/2 d. niet uitgegeven), 
Oil Rivers opdruk 1892 Yvert 
3, Groot-Brittannië 1911 Yvert 
129, Mauritius 1847 Yvert 2. 

7-5-'io. T-Ford. 
35,36, 60, 74, 97 p., £1.72. 
Verschillende uitvoeringen 
van model T. 

MOLDAVIË 
23-2-'io. Nationaal Museum 
van Archeologie en Historie. 
1.20, 7.- L. Resp. ketting, ring. 

i-j-'io. 200ste geboortedag 
Frederic Chopin (1810-1849). 
5.40 L. Portret Poolse com
ponist met pianoklavier en 
dansende mensen. 

MONACO 
4-3-'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
Blok€ I.-Medaille met por
tret koning. 
23-4-'io. Voormalige domei
nen van familie Grimaldi. 
Velletje met viermaal €1.-. 
Graafschap Thann, baronie 
van Altkirch, graafschap Ro-
semont, graafschap Ferrette. 
Op rand landkaart Boven-
Rijn-gebied en familiewapen. 
29-4-'io. Onderwaternatuur
park Larvotto. 
€ 0.02. Schelp (Pinna nobilis). 

29-4-'io. Nationaal park 
Mercantour. 
€ 2.-. Lelie (Lilium martagon). 

i 
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29-4-'io. looste geboortedag 
Moeder Teresa (1910-1997). 
€ 1.70. Moeder Teresa met 
kind. 

MONACO 

NOORWEGEN 
24-3-'io. Leven bij de Scandi
navische zeeèn. 
Blok'A' (II.- kr.). Gedroogde 
stol<vis. Op rand mensen in 
visdrogerij op de Lofoten. 

OEKRAÏNE 
g-g-'io. 20oste geboortedag 
Taras Shevchenko {1814-
1861). 
Velletje met 1.50, 2.- Hr. 
Resp. Gedicht met vrouw en 
landschap, portret humanist 
en dichter. Doorlopend beeld 
op rand. 

iS^^^ Ë 
OOSTENRIJK 
io-4-'io. Serie Spoorlijnen, 
150 jaar Köfiacher-baan. 
€ I.-. Stoomlocomotief 671 
uit i860. 
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i6-4-'io. Oud Oostenrijk, 
Praag. 
€ 0.65. Burcht in Praag. 

POLEN 
3i-3-'io. Geschiedenis 
Poolse fotografie. 
Viermaal 1.95 Zl. (samenhan
gend). Verschillende foto's 
van Jan Bulhak (1876-1950). 

I l 

PORTUGAL 
22-2-'io. 'Hier is uw zegel', 
publieksontwerpen. 
€ 0.32, 0.32. Hond achter 
hek, kindertekening van man 
met schild. 
i-3-'io. 200ste geboorte

dagen van componisten 
Frederic Chopin (1810-1849) 
en Robert Schumann (1810-
1856). 
€0.68, 0.68; blok€2.-; 
blok € 2.-. Portretten van 
resp. Chopin, Schumann 
met partituur; Chopin met 
doorlopend beeld en piano 
op rand; Schumann met 
doorlopend beeld en muziek
stuk op rand. 

S-j-'io. Openbaar vervoer V. 
€ o.01, 0.32, 0.47, 0.68, 0.80. 
Resp. gelede Volvo-bus, 
elektrische tram (Carris, 
1995), trein Comoio ML79 
(Lissabon, 1984), veer 
'Madragoa'(Transtejo 1981), 
elektrisch motorrijtuig (CP, 
1992)-
8-3-'io. Jaar van de Biodi
versiteit. 
€ 0.32, 0.47, 0.68, 0.80; blok 
€ 2.50. Resp. Thunnus thyn-
nus (tonijn), Centrophorus 
granulosus (haai), Ailuropo-
da melanoleuca (pandabeer), 
Phaetornis idaliae (kolibrie); 
aapje. 

22-3-'io. Edelstenen in 
religieuze kunst. 
€ 0.32, 0.68,1.-; blok € 2.50. 
Details van resp. bloemen-
speld, kleedversiering, 
processiekruis; detail van 
kroon met doorlopend beeld 
op rand. 

30-3-'io. Openbaar vervoer, 
VI. 
'A 20grs', 'E 20grs', 'N 
20grs'. Resp. trein Comoio 
ML79 (Lissabon, 1984), veer 
'Madragoa'(Transtejo 1981), 
elektrische tram (Carris, 
1995)-

ROEMENIË 
4-3-'io. Vuurtorens, 
Velletje met 0.60, 0.80,1.20, 
1.60, 8.10 L. Vuurtorens bij 
resp. Constanza, Suhna, 
Mangalia, Tuzia, noordelijke 
haven Constanza. 

ii-j-'io. Pasen. 
I L. Deel van houten ikoon 
met 'Opstanding van Chris
tus'. 

29-3-'io. Burgerluchtvaartor-
ganisatie IGAO"* 65 jaar. 
8.10 L. in velletje van twee. 
Antiek vliegtuig met op rand 
vliegtuigvleugel en beeld
merk organisatie. 

RUSLAND 
i9-3-'io. 275ste geboorte
dag schilder Fedor Rokotov 
(1736-1808). 
Tweemaal 10.50 r. Portretten 
van prins D.M. Golitsyn, her
togin E.A. Musina-Pushkina. 

24-3-'io. Russische regio's. 
Tweemaal 10.50 r. Orenburg 
met stuwdam en kanthand-
werk, republiek Tuva met 
runderen en handwerk. 

SERVIË 
io-2-'io. Europese natuurbe
scherming. 
22.-, 46.-. Resp. Paeonia 
officinalis L. subsp. banatica, 
Paeonia officinalis. 
Ook velletje met de twee 
zegels. 
23-2-'io. Olympisch Comité 
Servië 100 jaar. 
22.- Ndin. Getal 100 opge
vuld met sporters, embleem 
comité. 
26-2-'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
22.-, 50.- Ndin. Details 
Servisch paviljoen met resp. 
vogels, toren in Shanghai. 
i-3-'io. 200ste geboortedag 
Frederic Chopin (1810-1899). 
50.- Ndin. Portret Poolse 
componist met partituur en 
piano. 

2-3-'io. Pasen. 
22.-, 46.- Ndin. Resp. 
Christus aan kruis en paasei, 
eieren met Chrisms en vlag. 
i8-3-'io. Militaire academie 
160 jaar. 
22.- Ndin. Sabel, riem, vlag, 
en handschoenen. 

8-4-'io. Start productie Zas-
tava 750 55 jaar geleden. 
22.- Ndin. Auto. 

SLOVENIË 
27-ii-'o9. Persoonlijke 
zegels. 
Zesmaal 'A'. Blanco kader 
en kaders met resp. envelop, 
harten, roos, boek, kaarsen. 
Zegels zijn in horizontaal en 
verticaal formaat uitgegeven 
in verschillende kleuren. To
taal 80 verschillende zegels 
in vier velletjes. 
i5-3-'io. Wereldbeker ski-
vliegen in Planica. 
Blok € 2.38. Skivlieger met 
beeldmerk organisatie. 
i8-3-'io. Pasen. 
'B', 'D', Verschillende paas-
versieringen uit Ljubenske. 
26-3-'io. Flora. 
€ 0.26, 0.30, 0.40; blok 
€ 0.92. Resp. Dianthus 
sanguineus, Dianthus sten-
bergii, Dianthus deltoides; 
Dianthus carthusianorum. 

26-3-'io. Pioenen. 
€ 0.45, 0.92. Resp. Paeonia of
ficinalis, Paeonia rockii. Ook 
velletje met de twee zegels. 
26-3-'io. Kartuizer klooster. 
€ 0.92. Middeleeuws kerk
gebouw. 
26-3-'io. Toerisme. 
€ 0.92. Luchtfoto van Isola. 

^LOVLNIJA 

SPANJE 
5-2-'io. Frankeerzegels. 
€ 0.64, 2.75. Portret koning 
Juan Carlos I in verschillende 
kleuren. 

TSJECHIË 
24-3-'io. Gouden medaille 
Olympische Winterspelen 
voor schaatsster Sablikova 
Martina (1987). 
10.- Kc. Handen met gouden 
medaille. 

i4-4-'io. Kaukasus-tapijten 
in Nationaal Museum. 
21.-, 24.- Kc. Resp. Kasim, 
Celaberd. 

ÖBSKÄ REPOBLIEA 
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i44'io. Enrique Stanko 
Vraz (18601932). 
24. Kc. Portret ontdek
kingsreiziger met Japans 
berglandschap. 
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WITRUSLAND 
igj ' io . Vogel van het jaar. 
i.ooo r. Falco tinnunculus 
met embleem 'Bird Life Inter
national'. 

263'io. Geweven sjerpen 
uitSlutsk. 
Velletje met driemaal i.ooo r. 
Prins M.K. Radziwill, poort 
van Slutsk, detail van sjerp. 
Doorlopend beeld op rand. 

65'io. Europa, kinderboe
ken. 
165., 220. kr. JWotieven 
gebaseerd op IJslandse 
kinderboeken resp. 'Het lot 
van de Goden' met danseres 
en boek, 'Goedenavond' 
met figuren in vorm van tas 
en zak. 
65'io. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
Blok 130. kr. IJslands 
paviljoen. 
65'io. Persoonlijke zegels. 
'50g Europa', '50g buiten 
Europa'. Sporters. 

ZWEDEN 
243'io. Feest! 
Viermaal 'Brev'. Taart, vo
gels, handen, champagnefles 
en glazen. 

303' io. Europa, kinder
boeken. 
i.ooo, i.ooo r. Jongen met 
boek, meisje met boeken. Op 
beide zegels poppen. Ook 
samenhangend uit postzegel
boekje. 

IJSLAND 
i83'io. IJslands handwerk, 
II, snijwerk in been en hout. 
10., 50. (twee formaten), 
200. kr. Resp. deel uit 
oude kerkdeur, drinkhoorn, 
kunstwerk. 

i83'io. Leven bij de Scandi
navische zeeën. 
Velletje met tweemaal 75. kr. 
Haringverwerking resp. 
man met ton, vrouwen aan 
het werk. Met doorlopend 
beeld op rand waarop haring, 
fabriek, vissersschepen en 
landkaart. 

iSj ' io. Tuinparken, II. 
90., 130., 285. kr. Resp. 
Jónsgardur in Isafjordur, 
Hellisgerdi in Hafnarfjör
dur, Skallagrimsgardur in 
Bogarnes. 

i83'io. Trawlers. 
75., 75., 165., 165.kr. 
(per waarde samenhangend 
uit postzegelboekje). Resp. 
Ingólfur Arnarson RE201, 
Bjarni riddari GKi, Sólborg 
IS260, Hardbakur BA3. 
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243'io. Trouwen. 
'Brev Inrikes'. Trouwringen. 

243'io. Frankeerzegels. 
'Brev', 12. kr. Portretten 
resp. koning Carl XVI Gustav, 
koningin Silvia. 
243'io. Leven aan de Scan
dinavische zeeën. 
Velletje met tweemaal 12. kr. 
Mosselen (Myhlus edulis), 
vissersschip en vogels. Op 
rand systeem van energieop
wekking uit golfljewegingen 
met kusthuisjes en vogels. 

NQMiei VC HAVÏT  UVET VD KUSm 

ZWITSERLAND 
65'io. Wereldcircus 
Geneve. 
140 c. Vijf clownshoofden 

65'io. Treintrajecten 100 
jaar. 
85,100 c. Resp. Niesenbaan 
(kabelspoor), Berninalijn 

met trein op viaduct. Beide 
zegels met grafische aandui
ding hoogteverschillen. 
65'io. Toeslagzegels Pro 
Patria, schilderij 'Panorama 
van Slag bij Murten' (1476). 
S^+4.0, 85440,100450, 
I00H50 c. Scènes uit schil
derij met strijders resp. met 
tentenkamp, op paarden, 
idem, met vlaggen. 
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Pro Patria Helvetia; 

65'io. looste sterfdag 
Albert Anker (18311910). 
85 c. Portret schilder. 

65'io. Kunsthuis Zürich 
100 jaar. 
100 c. Modern kunstwerk van 
Peter FischH (1952) en David 
Weiss (1946). 
65'io. 250ste geboortedag 
Johann Peter Hebei (1760
1826). 
85 c. Standbeeld van dichter 
met gezicht op Rijn en Basel, 
met handtekening. 
65'io. Europa, kinderboe
ken. 
100 c. Heidi met geiten en 
boom. 

65'io. Vereniging van Maat
schappelijk Werk 200 jaar. 
100 c. Silhouetten van 
mensen. 

BUITEN EUROPA 

ASCENSION 
i93'io. Vissen. 
35, 40, 50 p., £1.25; blok 
£ 2.. Resp. Holocentrus 
adscensionis, Epinephelus 
adcensionis, Abudefduf 
saxatilis, Heteropriacantus 
cruentatus; Myripristis 
jacobus. 

io4'io. Padvmderij voor 
meisjes 100 jaar. 
40, 50, 90 p., £ 1.25; velletje 
met driemaal £ i.. Resp. 

meisjes met clownsneus, 
jongen vrouwen en vis, twee 
vrouwen met feesttaart, 
vrouw klimt op rots; drie
maal familielid van oprichter 
Robert Baden Powell (1857
1941) met handtekening. 

AUSTRALIË 
33'io. Gouden medaille 
Olympische Winterspelen 
2010. 
55 c. Freestyleskister Lydia 
Lassila (1982) met medaille 
en vlag. 

BANGLADESH 
2i2'io. Opening Internatio
naal Moedertaalinstituut. 
15.1. Gebouw. 

83'io. Internationale Vrou
wendag. 
5.1. Vrouwen met opge
heven arm en werkzaam in 
bedrijven. 
i73'io. Nationale Kinder
dag. 
Blok 25.1. Portret 'Vader 
van de Natie' Sjeik Mujibur 
Rahman (19201995) met op 
rand kinderen. 

BHUTAN 
i42'io. Chinees Nieuw
jaar**, jaar van de tijger. 
Aanvulling melding april. 
Velletje met tweemaal 30 nu. 
Tweemaal tijger. Op rand 
tijger en pandabeeldmerk 
WWF*. 

BRAZILIË 
52'io. Persoonlijke zegels 
Brasilia. 
Reeds gemeld in april. Alle 
zegels met label waarop 
kaart van staat met vlag 
of persoonlijke illustratie. 
Omschrijving afbeeldin
gen; kathedraal. Paleis van 
Justitie, Paleis van 'Planalto', 
gebouw Nationaal Congres, 
kapel van Onze Lieve Vrouwe 
van Fatima, Federaal Hoog
gerechtshof, Museum van 
de Republiek, plastiek 'Dois 
Candangos' , Juscelino Kubit
schekbrug, boom, Juscelino
Kubitschekgedenkteken, 
interieur kathedraal. 

2i4'io. Klooster Sao Bento 
de Scorocaba 350 jaar. 
'1° Porte Carta Comercial' . 
Kloostergebouw. 

CHILI 
33'io. 200 jaar onafhanke
lijk, nationale kunstprijzen. 
Driemaal $ 290 (samenhan
gend). Moderne kunstwer
ken van José Balmes {1927), 
Eugenio Dittborn (1943), 
Guillermo Nuiïez (1930). 

CHINESE VOLKSREPU

BLIEK 
62'io. Nieuwjaarsfeest in 
Lianping, houtdrukken. 
Viermaal 120 y. Verschillende 
Chinese figuren. Ook velletje 
met de vier zegels. 

83'io. Internationale Vrou
wendag 100 jaar. 
120 y. Vrouwenhoofd met 
duif 

COLOMBIA 
24ii'o9. 200 jaar onafhan
kelijk, vrijheidsstrijders en 
revolutionairen. 
Velletje met tienmaal $ 6.000. 
Andres Rosillo y Meru
elo, José Félix De Restrepo, 
Camilo Torres Tenorio, Juan 
Fernandez de Sotomayor y 
Picon, Antonio Villavicencio 
y Berastegui, Antonio Mora
les Galavis, José Maria Car
bonel Martinez, José Ramon 
de Leyva, Nicolas Mauricio 
de Omana y Rodriguez, Juan 
de Dios Morales y Leonin 
Estrada. 
27ii'o9. Kerst. 
$ 5.000. Maria, Josefen Jezus 
met engelen. 
4i2'o9. Landmijnen de 
wereld uit. 
Blok $ 20.000. Grafische 
weergave van 'uiteenspat
tende bom'. 

a8i'io. Gezagsdragers. 
Vet met twintigmaal $ 1.900. 
Virgilio Barcas Vargas 
(19211997), Julio César 
Turbay Ayala (19162005), 
Alfonso Lopez Michelsen 
(19132007), Misael Pastrana 



Borrero (19231997), Carlos 
Lemos Simmonds (1933
2003), Victor Mosquera 
Chaux, Indalecio Liévano 
Aguirre (19171982), Rafael 
Azuero Manchola (1908
1982), Gabriel Pan's Gordillo 
(19102008), Deogracias 
Fonseca, Rafael Navas Pardo 
(19081990), Luis Ernesto 
Ordóüez (19141990), Diego 
Euclides de Angulo (1841
1917), Climaco Calderón 
Reyes (18521913), Andres 
Céron Serrano (18221879), 
Ignacio Guttiérrez Vergara 
(18061877), Juan José Nieto 
Gil (18051866), Rufino 
Cuervo (18441911), Manuel 
Rodriguez Torices (1788
1816), José Joaquin Camacho 
(17661816). 
29i'io. Beroemde Colom
bianen. 
Vel met twaalfmaal $ 4.000. 
Vrijheidsstrijdster Mercedes 
Abrego (17701813), schrijver 
en politicus Gerardo Molina 
Ramirez (19061991), sociaal 
antropologe Virginia Gutier
rez (19221999), journahste 
en dichteres Maria Mercedes 
Carranza, dichter en journa
list Gonzales Arango (1931
1976), componist Adolfo 
Mejia (19051976), militair en 
politicus generaal Benjamin 
Herrera (18531924), medi
cus en romanschrijver César 
Uribe Piedrahita (18961951), 
medicus en opvoedkundige 
Emiho Robledo (18751962), 
archeoloog en etnoloog Luis 
Duque Gómez (19162000), 
president hooggerechtshof 
Enrique A. Becerra (1883
1954), politicus Hugo Esco
bar Sierra (19272003). 

• Colombia 
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COMOREN 
23'o9. Dolfijnen. 
Velletje met 200, 250, 350, 
450, 500, i.ooo F.; blok 
3.000 F. Resp. Stenella coe
ruleoalba, Stenella attenuta, 
Sousa plumbea, Stenella 
longirostris, Tursiops trunca
tus, Lissodelphis peronii; 
Lagenorhynchus cruciger. 

ij'og. Uilen. 
Velletje met 200, 250, 350, 
450, 500, i.ooo F.; bloic 
3.000 F. Resp. Otus pem
baensis, Ptilopsis granta, 
Tyto alba, Asio otus, Strix 
woodfordii, Tyto soumagnei; 
Bubo africanus. 
23'09. Katten. 
Velletje met 200, 250, 350, 
450, 500, i.ooo F.; bloic 
3.000 F. Resp. Sokoke, 
Abessijn, Egyptische Mau, 
Sokoke, Abessijn, Egyptische 
Mau Sokoke; zwartvoetkat 
(Felis nigripes). 

^2I&. 

23'o9. Bruggen. 
125,150, 225, 300, 400, 
i.oooF.; blok3.oooF. iiesp. 
viaduct bij Millau (Frank
rijk), Golden Gatebrug bij 
San Francisco (Verenigde 
Staten), Mycenische brug van 
Kazarma (Griekenland), ha
venbrug in Sydney (Australië), 
St. Bénézetbrug bij Avignon 
(Frankrijk), houten bogen
brug bij KintaiKyo (Japan), 
Sinanbrug (Turkije); l3rina
brug bij Visegrad (Servië). 

CUBA 
g5'o8. Hoteljubilea. 
5,10,15, 50, 65 c ; blok I. P. 
Resp. Havana Riviera 50 
jaar, Havana Libre 50 jaar, 
Deauville 50 jaar, Victoria 
80 jaar. Presidente 80 jaar; 
Sevilla 100 jaar. 
i55'o8. Toeristenvakbeurs 
FITCuba'08. 
15,15,30, 65,75, 85 c; blok 
I. P. Historische stads
gezichten resp. Havana, 
Trinidad, Sancti Spiritus, 
Camagüey, Bayamo, Santiago 
de Cuba; Baracoa. 
i55'o8.150ste geboortedag 
natuuronderzoeker Carlos 
de la Torre y la Huerta (1858
1950). 
5,15, 50, 65,75, 90; blok 
I. P. Portret met resp. hand 
met slakken, tweemaal 
Polymita picta nigrolimbata, 
Polymita picta iolimbata, 
Polymita picta flicolimbata; 
Liguus fasciatus. 

i58'o8. Prehistorische 
mensen en dieren. 
10,15, 50, 65, 75, 90 c ; blok 
I. P. Resp. Australopithecus 
afarensis en megatherium, 
Australopithecus africanus 
en toxodon, Australopithecus 
en bison. Homo habilis en 
hippodion. Homo erectus en 
megantereon, Neanderthaler 
en mammoet; Coelodonta 
antiquitatis. 
gg'og. Historische auto's. 
15,30,40, 65, 75, 85 c; blok 
I. P. Resp. stoomwagen 
(1802) van Richard Trevithick, 
stoomwagen ((1829) van 
Goldsworthy Gurney, stoom
wagen (1835) van William 
Church, motorwagen (1890) 
van Karl Benz, stoomwagen 
(1836) van Waker Hancock; 
Panhard Dyna Z Tiger (1958). 

EGYPTE 
i8ii'og. Bijeenkomst 
bestuur internetforum in 
Sharm El Sheikh. 
150 P. Wereldbol met compu
ters, sterren en @teken. 

igi2'og. Egyptisch genoot
schap voor politiek, econo
mie, statistiek en wetgeving. 
150 P. Twee kanten van 
medaille. 
i9i2'o9. Farmaceutische 
industrie en geneesmiddelen 
holdingcompany 75 jaar. 
30,150P. Getar75'en 
esculaap. 

FIJI 
i5i2'o9. Varens. 
20, 40 c. $ 1.50, 3.. Resp. 
Cyathea lunulata, Asplenium 
australasicum, Diplazium 
proliferum, Niphrolepsis 
biseratta. 

FILIPPIJNEN 
232'io. Filippijnse Rotary 
90 jaar. 
Viermaal 7. P. (samenhan
gend); velletje met viermaal 
7. P. Resp. duif, huizenbou
wers, kinderen en verpleeg
ster, landkaart Filippijnen 
en Rizalmonument; zelfde 
afbeeldingen met Rotary
beeldmerk doorlopend over 
de vier zegels. 

GAMBIA 
30i2'og. Paddestoelen. 
10., 15., 30. D.; velletje met 
zesmaal 30. D. liesp. Pa
naeolus bispora, Panaeolus 
tropicalis, Psilocybe mairei, 
Gymnopilus aeruginosus; 
Panaeolus retriugis, Gym
nopilus junionius, Psilocybe 
natalensis, Panaeolus afri
canus, Panaeolus cinctulus, 
Panaeolus subbalteatus. 
30i2'og. Vlinders. 
10., 15., 25., 30. D.; 
velletje met zesmaal 15. D. 
Resp. Acraea egina, Charaxes 
boueti, Charaxes candi
ope, Acraea caecilia; Acraea 
pseudegina, Belenois creona, 
Charaxes epigasius, Belenois 
aurota, Acraea zetes, Colotis 
evagore antigone. 

30i2'og. Kerst. 
10., 15., 25., 30. D. Resp. 
hoed kerstman  in nationale 
kleuren  op landkaart Afrika, 
ijskoekjes in zuurstokvorm, 
kerstversiering en ster, kaars 
in nationale kleuren met 
kerstroos. 
30i2'og. BarackObama 
(1961) ontvangt Nobelprijs 
voor vrede. 
Velletje met viermaal 25. D. 
Verschillende foto's van VS
president. 
242'io. Walvissen en 
dolfijnen. 

10., 15., 25., 30. D; velletje 
met tweemaal 35. D.; velletje 
met viermaal 25 D. Resp. 
Delphinus delpis, Feresa 
attenuata, Globicephala 
macrorhynchus, Stenella 
clymene; Mesoplodon den
sirostirs, Stenella frontalis; 
Hyperoodon planifrons, 
Lagenodelphis hosei, Sousa 
teuszii, Mesoplodon gink
godens. 
242'io. 2ooste geboortedag 
Charles Darwin (18091882). 
Velletje met viermaal 25. D. 
Vinken resp. Certidea 
olivacea, Geospiza scandens, 
Geospiza conirostris, Geo
spiza fuliginosa. 
242'io. Ferrari. 
Achtmaal 12. D. (samenhan
gende paren). Verschillende 
afbeeldingen van F2003GA, 
2008 Ferrari California, 2005 
Superamericana. 1990 360 
Modena. 

GHANA 
i5g'07.50 jaar onafhanke
lijkheid, bouwwerken. 
0.20,0.40, 0.73, 0.75, 
o.go Gp. Resp. onafhanke
lijkheidsmonument, plein 
van de onafhankelijkheid, 
hoogste gerechtshof, nati
onaal theater, conferentie
centrum. 
i59'07. 50 jaar onafhanke
lijkheid. 
4.000 Cs. Jubileumembleem. 
i5g'o7. 50 jaar onaflianke
lijkheid, kledij. 
4.000,7.300, 7.500, g.ooo, 
10.000 Cs. Resp. krijgs
kleding uit NoordGhana, 
vrouw in traditionele kle
ding, morgenkleding, werk
kleding, Wulomokledij. 
i5g'07.50 jaar onafhanke
lijkheid, textielpatronen. 
4.000, 7.300, 7.500, 9.000, 
9.000,10.000 Cs. Resp. Sika 
ne Barima, Edwene Si So, 
Dakoro Yesere, Agynegyne 
Nsu, Nkatoa Sa, Edwene Asa. 

i5g'07. 50 jaar onafhanke
lijkheid, cacaobewerking. 
4.000, 7.300, 7.500, 9.000, 
10.000 Cs.; velletje met 
zesmaal 6.000 Cs. Resp. 
cacaopoeder en broodbeleg, 
cacaokorrels, chocoladere
pen, werkers bij chocolade
bereiding, verschillende ca
caoproducten; verschillende 
cacaoproducten, cacaodop
pen, chocoladerepen, wer
kers bij chocoladebereiding, 
cacaokorrels, verpakking van 
cacaoproducten. 
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i59'07. 50 jaar onaflianke
lijkheid, botanische tuin van 
Aburi. 
4.000, 7.300, 7.500, 9.000, 
10.000 Cs.; velletje met 
zesmaal 6.000 Cs. Resp. 
bamboeplanten, tuinbouw
school, kapokboom (Ceiba 
pentandra), koningspal
men (Roystonea sp.), 
gummiboom (Ficus sp.); 
koningspalmen, tuinbouw

school, bamboeplanten, 
kapokboom, gummiboom, 
sanatorium van 1875. 

]'W^ 

i59'o7.50 jaar onaflianke
lijkheid, bekende personen. 
4.000,4.000, 4.000, 4.500, 
6.000, 7.300, 7.500, 
9.000 Cs. Resp. componist 
volkslied Philip Gerbo 
(19041976), ontwerper 
staatswapen Amon Kotei 
(1915), eerste opperrechter 
Arko Korsah, historicus 
en pedagoog EK. Buah, 
historicus en politicus Albert 
Adu Boahane (19322006), 
biologe Leticia Obeng (1925), 
aartsbisschop Peter Appiah 
Kardinal Tuckson (1948), 
eerste vrouwelijke minister 
Susanna Alhassan. 
i5g'07.50 jaar onafhanke
lijkheid, presidenten. 
Velletje met negenmaal 
0.60 Gp.; blok i.Gp. 
Resp. Kwame Nkrumah 
(igo9i972), Josep Arthur 
Ankrah (19151992), Akwasi 
Amanicwaa Afrifa ((1936
1979), Kofi Abrefa Busia 
(19131978), Ingnatius Kutu 
Acheampong (19311979), 
Fred Akuffo (ig34ig7g), 
HillaLimann (19341998), 
Jerry Rawlings (1947), John 
Agyekum Kufiior (1938); 
ambtseed van Nkrumah en 
Kufuor. 
i5ii'07. 80ste geboortedag 
paus Benedictus XVI (ig27). 
4.000 Cs. Paus. 

GRENADA 
i2ii'og. Chinese luchtvaart 
100 jaar. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 6.. Vliegtuigen resp. 
J5,J6,H7G,J7;JFI7. 

GUINEE 
5ii'07. Parijse beziens
waardigheden. 
Velletje met 2.000, 7.500, 
20.000 E; velletje met 
3.000,10.000,15.000 E; 
velletje met 3.000,10.000, 
15.000 F.; negenmaal blok 
25.000 F. Resp. ingang 
Louvremuseum, EifFeltoren, 
Are de Triomphe; driemaal 
museumstukken in Louvre, 
driemaal museumstukken in 
Orsaymuseum; Notre Dame; 
Madeleine; Opera; oud
Egyptisch sieraad; borstbeeld 
Salonina Matidia; schilderij 
van Watteau; schilderij van 
Monet; schilderij van Manet; 
schilderij van Renoir. 
5ii'07. Schilders met 
schilderijen. 
Achtmaal velletje met 2.000, 
7.500, 20.000 F. Resp. John 
James Adubon (1785
1851), Alexander Wilson 
(17661813), John Gould 
(18041881); Leonardo da 
Vinci (14521519), Amadeo 
Modigliani (18841920), 
Giorgio De Chirico (1888
ig78); John Singer Sargent 
(18561925), James McNeill 
Whisder (18341903), Julian 
Alden Weir (i852igi9); Peter 
Paul Rubens (15771640), 
Anthony van Dyck (1599
1641), Pieter Breugel de 
Oude (15281569); Vincent 



van Gogh (1853-1890), 
Rembrandt Harmensz. van 
Rijn (1606-1669), Johan
nes Vermeer (1632-1675); 
Paul Cezanne (1839-1906), 
Paul Gauguin (1848-1903), 
Henri de Toulouse-Lautrec 
(1864-1901); Auguste Renoir 
(1841-1919), Edgar Degas 
(1834-1917), Claude Monet 
(1840-1926); Pablo Picasso 
(1881-1973), Salvador Dali 
(1904-1989), Joan Miro 
(1893-1983). Ook blokken 
van alle 24 zegels. 
ig-ii-'o7. Musici en compo
nisten. 
Velletje met 2.000, 7.500, 
10.000 F.; zesmaal velletje 
met 3.000,10.000,15.000 F. 
Resp. driemaal Elvis Presley 
(1935-1977); Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-
1791), Ludwig van Beethoven 
(1770-1827), Frederic Chopin 
{1810-1849); driemaal Luci
ano Pavarotti (1935-2007); 
Rolling Stones, Sting (1951), 
Robbie Williams (1974); Paul 
McCartney (1942), Johnny 
Cash (1932-2003), Ray Char
les (1930-2004); Norah Jones 
(1979), Madonna (1958), 
Britney Spears (1981); Celine 
Dion (1968), Jennifer Lopez 
(1969), Beyonce Knowles 
(1981). Ook blokken van alle 
21 zegels. 

i9-ii-'07. Filmsterren. 
Achtmaal velletje met 2.000, 
7.500, 20.000 F.; vijfmaal 
velletje met 3.000,10.000, 
15.000 F. Resp. Grace Kelly 
(1929-1982), Nicole Kidman 
(1967), Elizabeth Taylor 
(1932); George Clooney 
(1961), Tom Cruise (1962), 
Brad Pitt (1963); Jean-Paul 
Belmondo (1933), Jean Reno 
(1948), Alain Delon (1935); 
Brigitte Bardot (1934), Sop
hie Marceau (1966), Emma-
nuelle Béart (1963); Ryuichi 
Sakamoto (1952), Takeshi Ki-
tano (1947), Toshiro Mifune 
(i920-i997);JetLi(ig63), 
Bruce Lee (1940-1973), Uma 
Thurman (1970); driemaal 
John Wayne (1907-1979); 
driemaal Marilyn Monroe 
(1926-1962); driemaal Afri
kaanse film: 'Bamako', 'Mijn 
naam is Tsotsi', 'Yeelen'; 
Aishwarya Kai (1973), Kajol 
Mukerjee (1975), Shahrukh 
Khan (1965); Jackie Chan 
(1954), Gong Li (1965), Chow 
Yun-Fat (1955); film 'West 
Side Story', Johnny Depp 
(1963), Will Smith (1968); 
driemaal Katherine Hepburn 
(1907-2003). Ook blokken 
van alle 39 zegels. 

GUINEE-BISSAU 
29-i-'o7. Bekende personen. 
Velletje met viermaal 500 F.; 
blok 3.000 F. resp. Zuid-
Afrikaanse politicus Nelson 

Mandela (1918), Amerikaan
se politicus Abraham Lincoln 
(1809-1865), Amerikaanse 
strijder voor burgerrech
ten Martin Luther King 
(1929-1968), Indiase leider 
onafhankelijkheidsbeweging 
Mahatma Gandhi (1869-
1948); paus Johannes Paulus 
11 (1920-2005). 
2g-i-'07. Filmsterren. 
Velletje met viermaal 500 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Marilyn 
Monroe (1926-1962), Charlie 
Chaplin (1889-1977), Clark 
Gable (1901-1960), Marlon 
Brando {1924-2004); Grace 
Kelly (1929-1982). 
29-i-'07. Musici en zangers. 
Velletje met viermaal 500 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Louis 
Armstrong (1901-1971), Elvis 
Presley (1935-1977), The Beat
les, Frank Sinatra {1915-1998); 
Duke Ellington (1899-1974). 

29-i-'07. Japanse winnaars 
Nobelprijs en hogesnelheids
treinen. 
Velletje met viermaal 500 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Maglev-
trein, Masatoshi Koshiba 
(1926) en Maglev-trein, Leo 
Esaki en Shinkansen-trein, 
Shinkansen-trein; Hideki 
Yukawa. 
29-i-'o7. Ontdekkingsrei
zigers. 
Tweemaal velletje met viermaal 
500 F.; tweemaal blok 3.000 F. 
Resp. David Livingstone (1813-
1873), Fernando Magelhaes 
(1480-1521), Hendrik de 
Zeevaarder (1394-1460), Chris-
toffel Columbus (1451-1506); 
Jacques-Yves Cousteau (1910-
1997), Charles Kingsford 
Smith (1897-1935), Edmund 
Hillary (1919-2008) enTenzing 
Norgay {1914-1986), James 
Cook (1728-1779); Vasco da 
Gama (1469-1524); Roald 
Amundsen (1872-1928). 

- s ^ ; . , L^'-
2g-i-'oj. Autocoureurs. 
Tweemaal velletje met 
viermaal 500 F.; tweemaal 
blok 3.000 F. Resp. viermaal 
Ayrton Senna (1960-1994); 
viermaal Michael Schuma
cher (1969); Ayrton Senna; 
Michael Schumacher. 
29-i-'07. Ruimtevaart. 
Tweemaal velletje met 
viermaal 500 F.; tweemaal 
blok3.000 F. resp. viermaal 
John Glenn (1921); viermaal 
ruimteschip 'Columbia'; 
John Glenn; ruimteschip 
'Columbia'. 
2g-i-'o7. Tsjechische 
schilder Jan Alfons Mucha 
(1860-1939). 
Velletje met 350 en driemaal 
500 F. Verschillende schil
derijen. 

HONDURAS 
28-8-'og. Upaep''̂ , kinder
spellen. 

3.-, 10.-, 20.-, 50.- L. Resp. 
hinkelen met school en vlag, 
vliegeren, tol, kinderen bui
ten school springen touwtje 
en vliegeren met vlag. s 
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28-8-'o9. Spaanse school. 
2.-, 5.- L. Resp. schoolge
bouw, open boek in beeld
merk school. 

3-i2-'o9. Wereldkampioen
schap Voetbal 2010 in Zuid-
Afrika. 
5.-, 20.-, 25.- L. Resp. voetbal 
met figuur, team van Hondu
ras, wapenschild van team. 
3-i2-'o9. Vrede, vertrouwen 
en democratie. 
3.-, 15.- L. Resp. gouverne
mentsgebouw, symbolische 
duif 

HONGKONG 
i8-3-'io. Landschap vaste
land, IX. Fujian Tulou (op 
lijst werelderfgoed Unesco* 
sinds 2008). 
Blok $ 10.- Clusterwoningen 
van Gaobei. 

1ÊÊÊ 
INDONESIË 
20-i-'og. Wenszegels. 
Vijfmaal 1.500 Rp. (met sier-
veld voor persoonlijk zegel). 
Ballonnen en serpentines, 
mobiel, doctorshoeden, 
gebedsketting, trouwrin
gen. Ook velletje met de vijf 
zegels. 
6-2-'io. Chinees Nieuw-
jaar*'*', jaar van de tijger. 
Driemaal 1.500 Rp.; blok 
15.000 Rp. Tijgers. 

IRAN 
25-i-'io. Platteland, informa
tie- en communicatietechno
logie (ICT). 
1.300 Ris. Landkaart en 
symbolische huizen. 

io-2-'io. Islamitische rechten 
en menselijke waardigheid. 
1.200 Ris. Decoratief ont
werp met deel wereldkaart. 

ISRAËL 
i4-4-'io. Internationale post
zegeltentoonstelling London 
2010, kinderboeken. 
Blok met driemaal NIS 4.60. 

Alice in Wonderland, Peter 
Pan, Gullivers reizen. 

i4-4-'io. 150ste geboorte
dag activist, journalist en 
schrijver Theodor Herzl 
(i86o-igo4). 
Velletje met NIS 3.70, 4.60, 
6.70 (doorlopend beeld). 
Resp. mensen met stads
silhouet en vlag, huizen en 
bouwvakkers, portret Herzl 
en familie. 
i4-4-'io. Persoonlijke zegels 
Herzl. 
Vel van NIS 11.- met twaalf-
maal 'eigen zegels' zee en 
strand. Op tussenvelden 
beelden gerelateerd aan 
Herzl. 
i4-4-'io. Eerbetoon slachtof
fers aanslag WTC New York. 
NIS 2.40 Amerikaanse vlag. 
i4-4-'io. Herdenkingsdag. 
NIS 1.60. Stenen en bloemen. 

in 
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i4-4-'io. Wereldtentoon
stelling 2010 in Shanghai, 
Israëlische innovaties. 
Driemaal NIS 2.40. Agra
rische techniek: irrigatie
systeem en groenteveld, 
geneeskunde: darmen en 
minicamera, hightech: chips 
en processor. 

i4-4-'io. 60 jaar vriendschap 
met Canada. 
NIS 4.60. Mensen in vorm 
van davidster en esdoornblad 
met vlaggen. 

JAPAN 
25-9-'og. 64ste nationale 
sportfestival. 
Velletje met tienmaal 50 yen. 
Vier verschillende afbeeldin
gen, Tohoky-stadion, voet
baller, basketballer, bokser. 

i-io-'og. Takayama-festival. 
Tweemaal 50, tweemaal 
50 yen (samenhangende 
paren). Voorstelling bij 
voorjaarsfestival, gebouw bij 
nacht, doorlopende afbeel

ding van processie tijdens 
herfstfestival. 

S-io-'og. Woonplaatsfesti
vals. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Festivals in Nagasaki, 
Satsuma City, Iwakura City, 
Wasa-gun, Wakayama, 
Ehime Katuwa, Osaka, 
Akumi, Tottori City, Tano-
gum. 
ló-io-'og. Internationale 
week van het brievenschrij
ven, schilderijen van 
Hiroshige (1797-1858). 
go, iio, 130 yen. Resp. Zee 
met bergen, mannen met 
paarden, paarden bij de zee. 

i6-io-'og. Japan-Oostenrijk 
jaar, eerste twee zegels 
gezamenlijke uitgave met 
Oostenrijk. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Schilderij van Emelie Flöge 
door Gustav Klimt (1862-
igi8), schilderij 'Autumn 
Clothing' van Uemura Shoen 
(1875-1949), (doorlopend 
beeld) museum met fontein, 
portret van keizerin Elizabeth 
(1837-1898), tweemaal 
(doorlopend beeld)klooster, 
tweemaal (doorlopend beeld) 
portret Mozart (1756-1791) 
en Salzburg, tweemaal (door
lopend beeld) Hallstatt. 

i6-io-'og. Diplomatieke 
betrekkingen met Hongarije, 
gezamenlijke uitgifte met 
Hongarije. 
Velletje met tienmaal 
80 yen. Gedecoreerde fles, 
borduurwerk, Fuji-berg, 
Elizabeth-brug (Boedapest), 
theepot, kimonopatroon met 
blaadjes en vogel, tweemaal 
Hongaarse parlementsge
bouw, gedecoreerde vaas, 
porseleinen figuur met sabel. 

23-io-'og. Animatieserie 
Naruto. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Verschillende figuren uit 
serie. 
4-ii-'og. Lokale wetgeving 
Ibahari-prefectuur 60 jaar. 
Velletje met vijfmaal 80 yen. 
Raket H-II en berg, waterval, 
landheer Tokugawa Mits-
ukuni (1628-1701), zeilboot, 
vuurwerk. Op rand bloeiende 
bomen. 
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i2-ii-'og. Keizer Akihito 
(1933) twaalf jaar op troon. 
Driemaal 80 yen. Verschillen
de dierfiguren. In velletje van 
tien met drie verschillende 
zegels en velletje met twee 
verschillende zegels. 

zo-ii-'og. Dierenriem. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Gekalligrafeerde tekens van 
dierenriem. 

KAiMEROEN 
i7-3-'og. Bezoek paus Bene-
dictus XVI {1927). 
200, 250 F. Tweemaal paus 
en president Paul Biya (1933) 
met vlaggen van Vaticaan en 
Kameroen. 

KOREA NOORD 
3i-i2-'o9. 2009: jaar waarin 
idealen werden gerealiseerd. 
Velletje met 10, 20, 20, 30, 
50, 50, 57, 70, 80 w.; blok 
100 w. Resp. lancermg 
satelliet 'Kwangmyongsong 
No.2', computers, staalpro-
ductie, graafmachines, bouw 
van Namshung-gasstation, 
woonhuizen, steuren, plat-
telandsdorp Migok-ri, zange
res en voetballers; schilderij 
met president Kim Jong II en 
arbeiders met doorlopend 
beeld op rand. 
5-i-'io. Tijgers. 
30, 67 w.; blok 171 w. Resp. 
schilderij met tijger, borduur
werk met tijger; jonge tijgers 
met op rand moedertijger. 

20-2-'io. Arbeiderspartij 65 
jaar. 
Velletje met 10, 20, 30, 57, 
67, 95,125 w. (met twee 

„ siervelden). Verschillende 
— afbeeldmgen met bevolking, 
° leger, duiven en landkaarten. 
_ 5-3-'io. Strijd tegen Ameri-
^ icaanse en Japanse imperia-
^ listen. 
^ 76, 95 w. Resp. militairen 
r met geweren en raketten, 
2 geweer met bajonet en oude 
^ foto's. 

380 LIBERIA 
i2-ii-'o9. chinese luchtvaart 
100 jaar. 
Velletje met viermaal $ 50; 
blok $ 150. Raketten H-2 en 
H-2B, H-12 met vrachtwa
gens en mensen, H-12 met 

vrachtwagen; raketlanceerin-
richting in China. 
30-i2-'o9. Barack Obama 
(1961) ontvangt Nobelprijs 
voor vrede. 
Velletje met zesmaal $ 60. 
Verschillende afbeeldingen 
van VS-president. 
ig-i-'io. Amerikaanse ken-
nelclub 125 jaar. 
Velletje met viermaal $ 65; 
velletje met viermaal $ 65. 
Resp. vier verschillende chi
huahuas; vier verschillende 
Duitse korthaar pointers. 

LIBIË. 
i5-8-'og. Afrikaans kampi
oenschap basketbal 2009 
voor mannen. 
500 Dh. Landkaart en 
vlaggen van deelnemende 
landen. 

i-g-'og. Septemberrevolutie 
40 jaar geleden. 
400, 750, i.ooo Dh. Driemaal 
leider Muammar Abu Minya 
al-Gaddafi (ig42) en land
kaart Afrika. 
g-g-'og. Gadaffi oprichter 
en voorzitter van Afrikaanse 
Unie. 
i.ooo Dh. Portret met land
kaart Afrika en mensen. Ook 
velletje met het zegel. 

iz-g-'og. Eerst Alfateh 
Futsal-cup in Tripoli. 
5000 Dh. Beeldmerk zaal
voetbaltoernooi. 

MACAU 
8-3-'io. Internationale Vrou
wendag 100 jaar. 
1.50, 2.50, 3.50, 4.50 ptcs. 
{samenhangend en doorlo
pend beeld); blok 10.- ptcs. 
Vrouwen in verschillende 
kledij. 

i-5-'io. Wereldtentoonstel-
hng 2010 Shanghai. 
3.50, 4.- ptcs.; blok 10 ptcs. 
Resp. konijn met strik en 
Chinese tekens; combinatie 
van afbeeldingen op de twee 
zegels. Alle zegels met beeld
merk tentoonstelling. 

MALEISIË 
io-3-'io. Varens. 
Vijfmaal 50 sen (samenhan
gend); blok 3.- RM. Resp. 
Helminthostachys zeylanica, 
Stenochlaena palustris, 
Platycerium coronarium, 
Dicranopteris linearis, Diplo-
zium esculentum; Asplenium 
nidus met Matonia pectinata 
en Dipteris conjugata met 
doorlopend beeld op rand. 

MALI 
2001/2004. Regionale inte
gratie, gebruik waterwegen. 
30,100, 5.000 F. Driemaal 
vrachtschip voor stuwdam, 
elektriciteitsmast en tractor. 
2001/2004. Museumstukken 
uit Nationaal Museum. 
5,10,25,40,75,75,195,195, 
235. 255, 255-325, 385,400. 
500, i.ooo F. Resp. Bobo
masker, Dogon-masker, 
deur van heiligdom met 
dorpsscènes. Bobo-masker, 
Dogon-masker, deur van 
heiligdom met dorpsscènes. 
Bobo-masker, Dogon-
masker, Bobo-masker, 
Dogon-masker, Bamanan-
vruchtbaarheidsbeeld, 
Dogon-masker, deur van 
heiligdom met dorpsscènes, 
deur van heiligdom met 
dorpsscènes, Bamanan-
vruchtbaarheidsbeeld, Bama-
nan-vruchtbaarheidsbeeld. 

2008. Mali uitvoerend se
cretaris Internationale Raad 
Aidsbestrijding. 
195 F. Embleem met land
kaart. 
20og. Zuigelingen voeden 
met moedermelk. 
195, 485 F. Tweemaal vrouw 
met baby. 

MEXICO 
ig-3-'io. Bijeenkomst Inter-
Amerikaanse Ontwikkelings
bank (BID) in Cancün. 
$ 11.50. Historisch gouver
nementspaleis in Uxmal met 
beeldmerk organisatie en 
landkaart. 

MONTSERRAT 
i2-2-'io. Zeedieren. 
$ i.io, 2.25, 2.50, 2.75, 5.-. 
Resp. Gorgonecephalus 
eucnemis, Palinuridae sp., 
Equetus punctatus, Actiniaria 
sp., Carpilus Corallinus. 

MOMSfRR.-Vr '$2. 

MOZAiWBIQUE 
io-i2-'o7. Planten, bomen 
en fruit. 
Velletje met driemaal 8, 
driemaal 33 mt.; velletje met 
driemaal 8, driemaal 33 mt; 
velletje met zesmaal 20 mt.; 
velletje met zesmaal 20 mt.; 
blok 132 mt.; blok 132 mt.; 
blok 132 mt.; blok 132 mt. 
Resp. Citrus vulgaris. Cola 
acuminata, Cocos nucifera. 
Citrus limon, Cocos nucifera. 
Citrus bergamia; Hoodia 
gordinii, Hoodia officinalis, 
Hoodia ruschii, Hoodia flava, 
Hoodia officinalis, Hoodia 
currorii; Punica granatum, 
Elaeis guineensis, Cola 
acuminata, Areca catechu. 
Hevea brasiliensis, Punica 
granatum; Catüeya lued-
demanniana, Pahiopedilum 
delenatii, Vanda coerulea, 
Catüeya lueddemanniana, 
Pahiopedilum sp., Spatho-
glottis sp.; Adansonia sp.; 
Euphorbia enopla; Citrus 
vulgaris; Diuris filifolia en 
Malaxis uniflora. 

g|%>Lj'i' 

io-i2-'o7. vlinders. 
Velletje met driemaal 8, 
driemaal 33 mt.; velletje 
met zesmaal 20 mt.; blok 
132 mt.; blok 132 mt. 
Resp. Danaus chrysippus, 
Libytheana carineta, Papilio 
morondavana, Danaus gilip-
pus, Amblypodia tyrannus, 
Lycaena cupreus; Inachsis 
io, Sawrnia pavonia, Papilio 
xuthus, Prepona praeneste, 
Speyeria cybele, Nymphalis 
antiopa; Arctia hebe; Papilio 
homerus. 
io-i2-'07. Vliesvleugeligen. 
Velletje met driemaal 8 mt, 
driemaal 33 mt.; blok 132 mt. 
Resp. Polistes sp. Apis melli-
fera scutellata, Pompilus sp., 
Tiphia sp., Vespula vulgaris, 
Scolia sp.; Polistes sp. Alle 
zegels met landkaart Afrika. 

io-i2-'o7. Kreeftachtigen en 
weekdieren. 
Velletje met zesmaal 20 mt. 
Resp. Birgus latro, Palinurus 
sp., Gecarcoidea natalis, Lo-

gilo opalescens, Ocypode sp. 
Hapalochlaena maculosa. 
io-i2-'o7. Vissen. 
Velletje met zesmaal 20 mt.; 
blok 132 mt; blok 132 mt. 
Resp. Scorpeana sp., 
Balistoides conspicillum, 
Antennarius sp., Aspitrigla 
sp. Hydrocynus sp. Latimeria 
sp.; Chauliodus sp.; Thalas-
sophryne amazonica. 

NAMIBIË 
io-4-'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid-
Afrika. 
'Postcard Rate'. Mascotte 
met luipaard, silhouet van 
voetbalspeler, bal en vlag. 

NIEUW-CALEDONIË 
8-3-'io. Internationale Vrou
wendag, kunst en cultuur, 
iio F. Schilderij 'Vrouwen 
en kinderen' van Michelle 
Néporon (1955). 

i6-3-'io. Culturele vereni
ging 'Alliantie Champlain'. 
iio F. Boom met kinderen. 
i6-3-'io. Dumbéa-rivier. 
Tweemaal iio F. (samenhan
gend met tussenveld). Foto's 
van rivier. 
i6-3-'io. Vismarkt. 
Driemaal 75 F. (samenhan
gend met doorlopend beeld). 
Acanthocybium solandri, 
Thunnus albacares, Coryp-
haena hippurus. 
i6-3-'io. Chinees Nieuw
jaar**, jaar van de tijger. 
10 F. Tijger en Chinese 
dierenriem. 

NIEUW-ZEELAND 
7-4-'io. Anzac*-herdenking 
gevallenen in dienst van hun 
land. III. 
50, 50 c , $ 1.80, 2.30, 2.80. 
Resp. Silhouet met hoed, 
marcherende veteranen, 
postume uitreiking Victoria 
Cross aan tweede luitenant 
Te Moana-nui-a-Kiwa (1943), 
verpleegsters leggen krans 
op begraafplaats in Cairo 
(1940), Anzac-oorlogsmonu-
ment in Port Saïd (Egypte), 
oorlogsbegraafplaats Sangro 
(Italië). 



PAKISTAN 
222'io. Overheidsprijs 
'Vlag van opoffering' voor vijf 
steden. 
Vijfmaal 5. R. Steden met 
kenmerkende gebouwen, 
resp. Nowshera met oorlogs
monument, Peshawasar met 
Islamiauniversiteit, Swabi 
met gerechtsgebouwen, 
Charsadda met suikerfabriek, 
Mardan met Buddhistische 
kloosters. 

PALAU 
i26'o8. 30ste sterfdag Elvis 
Presley (19351977). 
Velletje met zesmaal 75 c. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zanger. 
i i i2'o8. Kerst. 
22, 25, 42, 94 c. Resp. por
seleinen engel met kaarsen, 
gouden engel met viool, 
engelenbeeld, engel met 
bazuin. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
i83'io. Klimaatverande
ring, bedreigde eilanden. 
I., 3., 4.65, 6. K.; velletje 
met I., 3., 4.65, 6. K.; blok 
10. K. Resp. Hueneeiland 
in tweeën, mangrove en 
zeewal, mangrove, gevallen 
palmboom; eiland, zee en 
strand, wortel van palmboom 
op strand, zeewal; zee en 
drie eilanden, op rand atol en 
landkaart. 

PARAGUAY 
i8i2'o9. Mercosur*, export
producten. 
2.000, 5.000 Gs. Resp. koe, 
tabaksplant. 

22i2'og. Arsenio Erico 
(19151977). 
700, i.ooo Gs. Voetballer 
resp. in actie, met ballen. 
2i ' io. Upaep*, kinderspel
len. 
4.000, 7.000 Gs. Resp. 
kinderen met tol, kinderen 
spelen op grond. 

PITCAIRNEILANDEN 
242'io. Landschappen en 
kindertekeningen. 
5 0 , 6 o C . , $ i .  , 1.80, 2., 
2.50. Verschillende land
schappen op Pitcairn en 
kindertekeningen. 
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POLYNESIÉ 
83'io. Internationale 
Vrouwendag, vrouwen in 
Polynesië. 
70,100 F. Resp. Vrouw met 
kind, vrouw en bloemen. 

SAO TOME E PRINCIPE 
3ii2'o7. Inheemse vlinders. 
Velletje met 5.000, 5.000, 
10.000,10.000,15.000 Db. 
Resp. Charaxes monteiri, 
Papilio leonidas thomasius, 
Hypolimnas salmacis tho
mensis, Charaxes monteiri, 
Charaxes odysseus. 
3ii2'o7. Inheemse vissen. 
Velletje met 5.000, 5.000, 
10.000,10.000,15.000 Db. 
Resp. Ostracion tricornis, 
Holocentrus adscensionis, 
Canthidermis maculata, Rhi
necanthus aculeatus, Diodon 
hystrix. 
3ii2 '07. Inheemse vogels. 
Vel met vijfmaal 5.000, 
vijfmaal 10.000, viermaal 
15.000 Db. Resp. Alcedo 
Leugogatser, Prinia molleri, 
Carpornis cucuUatus, Treron 
sanctithomae, Euplectes 
aurea, Speirops lugubris, 
Ploceus grandis, Ploceus 
melanocephalus, Nectarinia 
harüaubii, Ploceus princeps, 
Serinus ruffobrunneus, Zoo
navena thomensis, Tyto alba 
thomensis, Estrilda astrild. 
3ii2'07. Inheemse zoog
dieren. 
Velletje met 5.000, 5.000, 
10.000,15.000 Db.; velletje 
met 5.000, 5.000,10.000, 
15.000 Db.; velletje met 
5.000, 5.000,10.000, 
15.000 Db.; velletje met 
5.000, 5.000,10.000, 
15.000 Db.; velletje met 
5.000, 5.000,10.000, 
15.000 Db.; velletje met 
5.000, 5.000,10.000, 
15.000 Db. Resp. Lepus 
saxatilis, Pronolagus cras
sicaudatus, Bunolagus mon
ticularis, Lepus stracki; Mops 
condylarus, Megaderma cor, 
Taphozous mauritianus, 
Hypsignatus monstrosus; 
Phacochoerus africanus, 
Potamochoerus poreus. 
Sus scrofa, Potamochoerus 
larvatus; Hippopotamus 
amphibius, Choeropsis 
liberiensis, Choeropsis 
hberiensis. Hippopotamus 
amphibius; Lycaon pictus, 
Crocuta crocuta. Hyaena 
brunnea. Hyaena hyaena; 
Caracal caracal. Felis serval. 
Felis chaus. Felis silvestre. 

3ii2'07. Padvindersbewe
ging 100 jaar, II. 
Velletje met 7.000, 9.000, 
10.000,14.000 Db.; blok 
40.000 Db. Kinderen in 
padvindersuniform met 
rashonden. 
3ii2'07. Uitvinders. 
Velletje met 7.000, 9.000, 
10.000,14.000 Db.; blok 
40.000 Db. Resp. Russisch 
chemicus Mimitri Mendelejev 
(18341907), Franse fototech
nici Auguste (18621954) en 
Louis Lumière (18641948), 
Franse uitvinder hetelucht
ballon Etienne Jacques de 
Montgolfier (17451799), 
Amerikaans schilder, uit
vinder en constructeur van 
elektromagnetische telegraaf 
Samuel Morse (17911872); 
Britse teievisiepionier John 
Baird (18881946). 

3ii2'o7. Strijd tegen 
racisme. 
Velletje met 7.000, g.000, 
10.000,14.000 Db.; blok 
40.000 Db. Resp. Ameri
kaans voorvechter bur
gerrechten Malcolm X 
(19251965), ZuidAfrikaans 
politicus Albert Luthuli 
(18981967), Amerikaans 
voorvechter burgerrech
ten Martin Luther King 
(19291968), ZuidAfrikaans 
voorvechter burgerrechten 
Steve Biko (19461977); Zuid
Afrikaans politicus Nelson 
Mandela (1918). Ook blokken 
van alle zegels. 

SIERRA LEONE 
i2i i '09. Chinese luchtvaart 
100 jaar. 
Velletje met viermaal 
2.700 Le.; velletje 7.500 Le. 
Portret piloot en vlieg
tuigontwerper Feng Ru 
(18831912), met vliegtuig in 
Aucklane, met vliegtuig in 
ig i2 , vliegtuig; standbeeld 
Feng Lu met mensen voor 
vliegtuig. 

i3'io. 200ste geboortedag 
Abraham Lincoln (1809
1865). 
2.700 Le. Portret van oud
president Verenigde Staten. 
i3'io. 20oste geboortedag 
Charles Darwin (18091882). 
Velletje met viermaal 
2.500 Le. Darwins vos (Lyca
lopex fulvipes), Darwins kik
ker (Rhinoderma darwinii), 
Gapapagosschildpad (Geo
chelone nigra), Galapagos
zeeleguaan (Amblyrhynchus 
cristatus). 
i3'io. Verkiezing John F. 
Kennedy (19171963) 50 jaar 
geleden. 
Velletje met viermaal 
4.000 Le. Driemaal verschil

lende foto's van voormalig 
VSpresident, campagne
embleem. 
i  j  ' io . Elvis Presley (1935

1977)
Velletje met viermaal 
2.700 Le.; viermaal blok 
8.000 Le. Verschillende 
foto's van zanger met gitaar 
en microfoon; driemaal 
verschillende beelden uit 
film 'The Trouble with Girls', 
filmposter. 
i3'io. Nationale symbolen. 
2.000 Le. Vlag, volkslied, 
staatswapen met leeuwen, 
palmbomen, fakkels. 
i3'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid
Afrika. 
32 maal 1.900 Le. Finaüsten
teams: Algerije, Argentinië, 
Australië, Brazilië, Chili, 
Denemarken, Duitsland, 
Engeland, Frankrijk, Ghana, 
Griekenland, Honduras, 
Italië, Ivoorkust, Japan, Ka
meroen, Mexico, Nederland, 
NieuwZeeland, Nigeria, 
NoordKorea, Paraguay, 
Portugal, Servië, Slovenië, 
Slowakije, Spanje, Verenigde 
Staten, Uruguay, ZuidAfrika, 
ZuidKorea, Zwitserland. 

SINGAPORE 
2i4'io. vlinders. 
' i " Local', 80 c., $1.10, 2.. 
Resp. Drupadia ravindra 
moorei, Ideopsis vulgaris 
macrina, Troides helena Cer
berus, Graphium agamem
non agamemnon. 

ST. KITTS 
(ST. CHRISTOFFEL) 
7i2'o9. Brimstone 
Nationaal Park tien jaar op 
Unesco*lijst werelderfgoed. 
90 c. Fort. 
i5i2'09. Michael Jackson 
(19582009). 
Viermaal $ 2.50 (samenhan
gend). Amerikaanse zanger 
resp. in rood kosmum, met 
boa constrictor, met glim
mend jasje, in kostuum met 
hoed. 
i5i2'09. Tiende sterfdag 
John Kennedy jr. (1960
1999). 
Velletje met viermaal $ 2.50. 
Resp. als jonge jongen, met 
vader VSpresident Kennedy 
(19171963), met moeder 
Jacqueline (19291999) en 
honden, paardrijdend met 
moeder, als volwassen man. 
30i2'og. Eerste mens op 
de maan 40 jaar geleden. 
Internationaal Jaar van de 
Astronomie. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 6.. Resp. Saturnus 
V, voetafdruk op maanbo
dem, arend op de maan met 
president John F. Kennedy, 
commandomodule; com
mandomodule. 
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ST. PIERRE ET MIQUELON 
i6i ' io. Richard Bardett. 
€ 0.56. Portret radioom
roeper . 

io3'io. Krabbenvisserij. 
€ I.. Visser met krabben in 
vangkorf 

ST. VINCENT 
ioi2'o9. Kerst. 
90 c , $ 1.80, 2.50, 3. . 
Silhouetten van resp. de 
Drie Koningen op kamelen, 
Maria met Jezus in kribbe en 
schaap, de Drie Koningen, 
met Jezus, Maria en Jezus. 
2009. Michael Jackson (1958
2009). 
Tweemaal 45 c. (samen
hangend), tweemaal 90 c. 
(samenhangend), tweemaal 
$ 1.50 (samenhangend), 
tweemaal $ 4. (samenhan
gend); blok $ 6.. Achtmaal 
zelfde afbeeldingen als uit
gifte 1985 (Yvert 890897) nu 
met jaartallen 1958 en 2009, 
In Memoriam en kroon; 
Jackson met microfoon. 

TAIWAN 
253'io. Paddestoelen. 
NT$5. , 5., 12., 12.. Resp. 
Dictyophora multicolor, Pleu
rotus salmoneotramineus, 
Pseudocolus fusiformis, 
Coprinus disseminatus. Ook 
velletje met de vier zegels. 

i54'io. Krabben, III. 
NT$ 5., 5., 10., 25.0. 
Resp. Cardisoma carnifex, 
Scandarma lintou, Sesar
mops intermedius, Gecarcoi
dea lalandii. 

294'io. Chinese klassieke 
novelle 'Het verhaal van de 
drie koninkrijken', IV (1:124
'00, II: 44'02, III 236'05). 
NT$ 3.50, 3.50, 5., 20.. Ver
halen resp. 'Een pijl schieten 
bij Halberd', 'Heldencom
mentaar over wijn', 'Zhou 
Yu's angst' , 'Meng Huo zeven 
keer gevangen'. Ook velletje 
met de vier zegels. 
i25'io. Bloemen, IV. 
NT$o.50, 9., 13., 17.. 
Resp. Bauhinia variegata. 
Euphorbia mihi, Brunfelsia 
hopeana, Plumeria rubra. 



2i-5-'io. Langhoornkevers. 
NT$ 0.75, 2.50, 5.-, 25.-. 
Resp. Erythrus formosanus, 
Rosalia formosa conviva, 
Aphrodisium faldermanii 
yuaggii, Anoplopohora hors-
fieldi tonkinensis. 

m^rjn 

TANZANIA 
i2-ii-'o9. chinese luchtvaart 
100 jaar. 
Velletje met viermaal 950 Sh.; 
Blok 2.700 Sh. Helikopters 
resp. Z-5, Z-6, Z-8, Z-ii; Z-g. 

THAILAND 
i-j-'io. Rode Kruis. 
3.-B. Ziekenhuis. 

3i-3-'io. Koning Rama III 
(1788-1851), grondlegger 
Thaise handel. 
3.- B. Koning op troon. 
2-4-'io. Bescherming cultu
reel erfgoed. 
Velletje met viermaal 3.- B. 
Verschillende koninklijke 
paleizen. 

6-4-'io. 200ste sterfdag 
Koning Buddha Yodfah 
Chulalok (1736-1809) 
3.- B. Koning op troon. 
28-4-'io. Koninklijk paar 60 
jaar getrouwd. 
Tweemaal 15.- B. (hartvormig 
te maken). Portretten van 
koning Bhumibol (1927) en 
koningin Sirikit (1932) resp. 
op jonge en latere leeftijd. 

TUNESIË 
i-2-'io. Dag van de Arabische 
vrouw. 
1.350 m. Vrouwenhoofd met 
gebouwen en embleem. 

6-2-'io. Internationaal jaar 
van 'Culturele toenadering'. 
2.350 m. Beeldmerk. 

TUVALU 
5-5-'05. Staatsbezoek presi
dent Taiwan. 
Blok $ 5.-. Chen Shui-ban 
(1950) met staatswapen 
Tuvalu. Op rand vlaggen van 
Tuvalu en Taiwan. 
io-7-'05. School voortgezet 
onderwijs 100 jaar. 
Velleqe met tweemaal $ 2.50 
(overdruk op $ i.-). Kinder
portretten. 
Overdruk op blok uit 2002 
YvertSs. 
i5-3-'o8. Internationale post
zegeltentoonstelling TAIPEH 
2008, bezienswaardigheden 
in Taiwan. 
Velletje met zesmaal 50 c ; 
blok $ 2.- Hangbrug, nieuw
jaarsdraak, paleisrauseum, 
treinstation Taipeh, lin Gua 
Shi-waterval, concertge
bouw; Buddhistische tempel. 
i6-7-'o8. Orchideeën. 
Velletje met zesmaal $1.-. Vuyl-
stekeara cambria, Dendrobium 
nobile (roze), Phalaenopsis 
nivacolor, Cattleya triane, Den
drobium nobile (lila/groen), 
Cvmbidium alexanderi. 

23-4-'o9. Bezoek paus Bene-
dictus XVI (1927) aan Israël. 
Velletje met 60, 90 c , $ 1.20, 
2.50. Viermaal portret paus. 

UGANDA 
i2-ii-'09. chinese luchtvaart 
100 jaar. 
Velletje met viermaal 
2.000 Sh.; blok 4.000 Sh. 
Vliegtuigen resp. Q-5, Q-5C, 
JH-7A, IH-7; JH- 7. 

VANUATU 
i4-2-'io. Chinees Nieuw
jaar**, jaar van de tijger. 
Blok 250 vt. Tijger. Op rand 
lampionnen en boomtak. 

VENEZUELA. 
4-i2-'o9. Kerst, kunst. 
Vel met viermaal 0.30; drie
maal 0.50; 3.10,4.20, 6.50 Bs. 
Resp. handen met doornen
kroon van Ludoska Pirela, 
kruis van Miguel Marsan, 
gebeeldhouwd kruis van Thays 
Artega, heilige met kruis van 
Gustavo Martinez; mens in 
vorm van kruis van Orlando 
Campos, Jezus van Daniel 
Sanseviero, Jezus van Hugo 
Rivero; drie vrouwen met 
glas-in-loodraam met Jezus 
van Edgar Vegas, plastiek van 
spijkers van Liliana Bentinez, 

Jezus bij waterval van Alberto 
AUup. 
9-i2-'o9. Ayacucho-biblio-
theek35Jaar. 
Vel met viermaal 0.30, 
tweemaal 2.-, tweemaal 3.50, 
tweemaal 4.- Bs. Alle zegels 
met landkaart en getal '35' 
met embleem bibliotheek op 
verschillende achtergrond-
kleuren. 
ii-i2-'09. Evolutie van patriot
tische symbolen. 
Vel met tweemaal 0.40, 0.50, 
0.60, tweemaal i.-, tweemaal 
2.-, tweemaal 6.- Bs.; vel met 
tweemaal 0.40,0.50,0.60, 
tweemaal i.-, tweemaal 2.-, 
tweemaal 6.- Bs.; vel met 
tweemaal 0.40, 0.50, 0.60, 
tweemaal i.-, tweemaal 2.-, 
tweemaal 6.- Bs.; vel met 
tweemaal 0.40,0.50,0.60, 
tweemaal i.-, tweemaal 2.-, 
tweemaal 6.- Bs. Vel i: vlaggen 
uit resp. 1797 met zon en 
sterren, 1800, marinevlag 1806 
met zon en maan, 1806 met 
strepen, 1810,1811, tweemaal 
1817 met sterren en strepen, 
1819,1821 'Gran Colombia'. 
Vel 2: vlaggen uit resp. 1821 
met strepen en wapenschild, 
1830 met strepen en hoorn van 
overvloed, 1836 met strepen 
en wapenschild, tweemaal 
1859 waarvan een met twee 
rijen sterren en een met een 
enkele rij sterren, 1863,1905, 
1930,1954 met wapenschild, 
2006 met wapenschild. Vel 3: 
verschillende wapenschilden 
resp. 1830 met hoorn van 
overvloed, 1834 met paard en 
pijl en boog, 1856 met paard, 
1863 met paard, 1871 met 
paard, 1905 met paard, 1930 
met paard, 1936 met paard, 
1954 met paard, 2006 met 
paard. Vel 4: verschillende 
wapenschilden resp. Santiago 
met leeuw, 1591,1811, twee 
verschillende 1811,1812,1812 
met adelaar, 1819 met indiaan 
en zon met schip, 1821 'Gran 
Colombia'-adelaar, 1821 'Gran 
Colombia' met man en vrouw 
met adelaar en sterren. 

VERENIGDE NATIES 
6-5-'io. Intergouvernemen
tele Oceanografische Com
missie van Unesco 75 jaar. 
Zes velletjes met steeds 
viermaal US$ 0.44, 0.98; 
Zw.Fr. 0.85,1.-; € 0.55, 0.65. 
Verschillende afbeeldingen 
van leven onder water met 
vissen, schildpadden, plan
ten, koralen, schaaldieren. 

ONE PLANET » ONE OCEAN 

VERENIGDE STATEN 
i6-4-'io. Vlaggen. 
Tienmaal 44 c. Verenigde 
Staten met bergen, Montana 
met poema, Nebraska 
met beregeningssysteem, 
Nevada met bloemen, New 
Hampshire met eend, New 
Jersey met fort, New Mexico 
met hetelucht ballonnen, 
New York met boot. North 
Carolina met reiger. North 
Dakota met herten. 

i7-4-'io. Filmcowboys. 
Viermaal 44 c. Roy Rogers 
(1911-1998), Tom Mix 
(1880-1940), William S. Hart 
((1864-1946), Gene Autry 
(1907-1998). 

22-4-'io. Liefde. 
44 c. Viooltjes in mand. 

30-4-'io. Huisdieradoptie. 
Tienmaal 44 c. Koppen van 
verschillende honden en 
katten. 

i-5-'io. Kate Smith (1907-
1986). 
44 c. Portret zangeres. 
i2-5-'io. Legendes van Hol
lywood. 
44 c. Portret actrice Katha
rine Hepburn {1907-2003). 

i7-5-'io. Monarchvlinder. 
64 c. Danaus plexippus. 

VIETNAM 
8-3-'io. Internationale Vrou
wendag 100 jaar. 

2.000 d. Vrouwenhoofd met 
golvend haar in vijf kleuren 
met bloemen. 

WALLIS EN FUTUNA 
26-i2-'o9. Handwerk. 
85 F. Boombaststof met 
afbeelding Eiffeltoren. 
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ZUID-GEORGIËEN 
ZUIDELIJKE SANDWICH
EILANDEN 
i2-4-'io. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
London 2010. 
Vel met tienmaal 65 p. (met 
twee siervelden). Zegel-op-
zegel, resp. Zuid-Georgiè 
proef 2'/2 d. met portret 
koning George V, 1904 Falk-
landeilanden 2'/2 d. (Yvert 
28) koning George V, 1929 
Falklandeilanden 2 d. gehal
veerd met koning George V, 
1944 Zuid-Georgië i/- (Yvert 
8) met Suikerberg, 1953 Falk-
landeilanden en gebieden 
I d. (Yvert 50) met koningin 
Elizabeth, 1963 Zuid-Georgië 
5/- (Yvert 21) met zeehon
den en zeeoHfanten, 1975 
Zuid-Georgië 8 d. (Yvert 50) 
met James Cook's zeilschip 
'Resolution', 1982 Falkland
eilanden en gebieden £ i.-+£ 
I.- (Yvert 115) met landkaart, 
1992 Zuid-Georgië 20 p met 
eend (Anas georgica geor-
gica), 2009 Zuid-Georgië 
£ I.- met ontdekkingsreiziger 
Ernest Shackleton. 

*: Gebruikte afkortingen: 
Anzac Australian and 

New Zealand Army 
Corps 

Mercosur Gemeenschappe
lijke Economische 
Markt voor Zuid-
Amerika 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espafia 
y Portugal 

WWF World Wildlife 
Fund 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): i5-2-'io tot2-2-'ii, 
jaar van de tijger 
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SAMENSTELLING: JEFFREY GROENEVELD, 
PURMEREND  REACTIES EN TIPS: 
JEFFREYGROENEVELD®)HETNET.NL 

SPOREN VAN DE TWEEDE 
WERELDOORLOG 

Deze meimaand is het 
precies zeventig jaar ge
leden, dat Duitse troepen 
Nederland binnenvielen. 
Het is ook exact 65 jaar 
geleden, dat voor heel Ne
derland de bevrijding een 
feit was. De jaren 1940
1945 hebben nog steeds 
een bijzondere klank. Er 
zijn veel verzamelaars die 
de Tweede Wereld
oorlog of aspecten daar
van tot hun verzamelge
bied rekenen. Het is dan 
ook een onderwerp, dat 
blijft boeien. TNT Post 
komt dit jubileumjaar niet 
met herdenkingsuitgiften. 
De reeks die tussen iggo 
en 1995 werd uitgegeven, 
blijkt het einde geweest 
te zijn van een traditie 
die in 1945 begon met 
een bevrijdingszegel (i) 
en daarna bij elk lustrum 
een herdenkingszegel 
voortbracht. Tussen iggo 
en 1995 verschenen er 
elk jaar een of meerdere 
postzegels die kenmer
kende gebeurtenissen 
uit de oorlog belicht
ten. Zo stond in iggo 
het bombardement op 
Rotterdam centraal, in 
1991 de Februaristaking, 
in 1992 het doorgangs
kamp Westerbork, in 
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igg3 Radio Oranje (2), in 
igg4 de Jappenkampen en 
Operatie Market Garden 
en in igg5 de bezetting 
en de bevrijding in het al
gemeen. In 1999 was een 
van de postzegels in het 
velletje 'Hoogtepunten 
uit de 20e eeuw' gewijd 
aan de bevrijding door de 
Canadezen (3). Daarmee 
sloot de Nederlandse 
post het hoofdstuk van de 
Tweede Wereldoorlog af, 
tenzij we de zegel uit 2003 
nog meerekenen, waarop 
we de prinsessen Irene en 
Beatrix op een schommel 
in Canada, zien (4). 

Vastberaden 
Voor de Royal Mail is de 
oorlog nog niet voorbij. 
Met acht postzegels, een 
velletje en een grootfor
maat prestige boekje (5) 
wordt flink uitgepakt en 
dit alles onder de noemer 
'Britain Alone'. Het ver
wijst naar de periode tus
sen juni 1940, de overgave 
van het Franse leger en 
juni 1941, de Duitse inval 
in Rusland. In die twaalf 
maanden stond Enge
land alleen in haar verzet 
tegen naziDuitsland. 
Bondgenoot Frankrijk 
was verslagen, de neutrale 
Verenigde Staten stonden 
(nog) langs de zijlijn en 
de SovjetUnie hield zich 

aan het pact, dat het in 
193g met Duitsland had 
gesloten. Velen, ook in 
Nederland, geloofden, dat 
Engeland het niet vol zou 
houden en Adolf Hitler 
wilde niets liever dan 
vrede sluiten met de 
Engelsen. Zij stonden 
echter onder leiding van 
een ministerpresident 
die van geen wijken wist, 
Winston Churchill (6). 
Naarmate de aanvallen 
op Engeland heftiger 
werden, kwam bovendien 
het beste in het volksaard 
van de Britten naar boven. 
Ze sloten de rijen aaneen, 
toonden hun onverzet
telijkheid en gaven niet 
op. Op het land en in de 
fabrieken namen vrouwen 
het werk over van de 
mannen die naar het front 
waren gestuurd (7,8), 
ouderen gaven zich vrij
willig op voor de verdedi
ging van dorpen en steden 
(g) en de burgerbescher
ming deed alles om in het 
geval van een luchtaanval 
de boel in goede banen te 
leiden (10). Ondertussen 
werden de kinderen uit 
voorzorg naar het plat
teland geëvacueerd (11), 
maar de prinsesjes Eli
zabeth en Margaret Rose 
bleven bij hun ouders in 
Londen (12). Op een vraag 
of zij ook niet een veiliger 

heenkomen moesten 
zoeken, aritwoordde 
koningin Elizabeth, de 
latere 'Queen Mum': "De 
kinderen gaan niet zonder 
mij, ik ga niet zonder 
de koning en de koning 
vertrekt nooit!" Heftige 
bombardementen op 
Britse steden vergrootten 
de strijdlust alleen maar 
en de bewondering voor 
de brandweerlieden die 
vaak tevergeefs hun werk 
deden, groeide met de 
dag (13). 

Redding 
De Britten wisten zelfs 
van een nederlaag een 
overwinning te maken! 
Door de snelle opmars 
van de Duitsers zagen de 
Britten zich genoodzaakt 
zich terug te trekken in 
Duinkerken. Daar kon
den ze echter geen kant 
op. Tot ieders verbazing 
gunde Hitler zijn legers 
een korte adempauze 
die net genoeg was om 
Operatie Dynamo uit te 
voeren (14). Dit was een 
miraculeuze evacuatie 
van de Britse troepen uit 
Duinkerken. Met alle mo
gelijke schepen die er in 
het land te vinden waren, 
werden de manschap
pen opgehaald en naar 
het veilige moederland 
gebracht. Het was een 

enorme opsteker voor het 
Britse moreel. 

Welvaart 
De situatie in Nederland 
was op dat moment totaal 
anders. Na het bombar
dement op Rotterdam 
had het Nederlandse 
leger gecapituleerd, de 
koningin en het kabinet 
waren uitgeweken naar 
Engeland en de Duit
sers namen de macht in 
handen. Inmiddels weten 
we, dat Duitse soldaten 
in Nederland vaak een 
prachtige tijd hadden. De 
aanvankelijke orders luid
den dan ook, dat ze zich 
zo vriendelijk mogelijk 
moesten opstellen en 
over het algemeen wer
den de soldaten op hun 
beurt ook correct behan
deld door de Nederlan
ders. Zo snel mogelijk 
wilde men de draad van 
het gewone dagelijkse 
leven weer oppakken. 
In strijd met het beeld, 
dat we van de bezetting 
hebben, ondervonden 
Duitse soldaten tot ver 
in de oorlog geen enkele 
vijandigheid. Bij een han
delaar vond ik een kaart 
die een Duitse soldaat 
op 14 mei 1940 naar huis 
stuurde. Hij schrijft, 
dat hij een vermoeiende 
dagen achter de rug heeft 
en verbaast zich over het 
welvaartsniveau in Neder
land: "Er is hier werkelijk 
alles". Helaas magje 
deze geschreven tekst 
niet gebruiken in een 
thematische verzameling, 
maar de kaart zelf natuur
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hjk wel. Opvallend zijn de 
'stomme' stempels. Alles, 
waaraan men maar zou 
kunnen herleiden, waar 
de afzender zich bevindt, 
is weggelaten uit de stem
pels die zich beperken tot 
de datum 15 mei 1940, de 
dag van de capitulatie en 
het woord Briefstempel 
onder de Duitse adelaar 
met hakenkruis (15). 

Collaboratie? 
Dat het dagelijks leven 
wel degelijk ingrijpend 
zou veranderen, on
dervonden de Joodse 
landgenoten al snel. Hun 
bewegingsvrijheid werd 
ingeperkt en in hoog 
tempo verloren ze al hun 
burgerrechten. Achter 
het afgebeelde frankeer
machinestempel gaat 
een wereld van ellende 
en verdriet schuil, maar 
ook van hoop. Het is het 
stempel van de Joodsche 
Raad (16). Dit was een 
Joodse organisatie die 
voor de belangen van 
de Joden opkwam. Het 
trieste was, dat het door 
de Duitsers gebruikt werd 
om de deportatie van 
Joden te vergemakkelij
ken. De Joodsche Raad 
stelde namelijk lijsten 
samen van mensen die op 
transport moesten. Ook 
besliste zij wie nog niet 
op transport hoefden, 
omdat bijvoorbeeld het 
werk, dat zij deden, in 
het belang van de oor
logsvoering was. Tot op 
heden duurt de discussie 
voort of de leden van de 
Joodsche Raad coUabora-

16 

tears waren of slechts on
schuldige instrumenten 
van een meedogenloze 
bezetter. 

Krant 
Fout was in elk geval 
de NSB-krant Volk en 
Vaderland. Trouwe leden 
van de beweging hadden 
een abonnement, maar er 
werden ook veel kranten 
in de losse verkoop 
verkocht. Radio Oranje 
dreef de spot met deze 
krantenverkopers door 
erop te wijzen, dat zij 
hun vaderland verkoch
ten voor een paar losse 
centen. Het is opvallend, 
dat het frankeermachi
nestempel van de krant 
zijn afkomst niet van de 
daken schreeuwt (17). 
De vermelding van een 
simpel postbusnummer 
en de plaatsnaam Utrecht 
verraden slechts aan de 
kenner, wat er achter 
zit. Wie een stempel als 
dit in zijn verzameling 
wil opnemen, zal dus op 
zijn minst een verklaring 
moeten geven van deze 
(valse?) bescheidenheid. 

Marine 
Een ander stempel zal 
helaas niet snel in een 
verzameling worden 
opgenomen, terwijl het 
een zeldzaam stempel is. 
Het is een frankeerma
chinestempel uit Londen 
en het maakt reclame 
voor het in bezet gebied 
zeer populaire boek Hol
lands Glorie (18). Jammer 
genoeg was de envelop 
te klein voor het stempel. 

ièMSl£«DAM 
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INDRUKWEKKENDE CATALOGUS DUITSE CENSUUR 

Het vrije briefverkeer 
behoorde niet tot de 
privileges van het Derde 
Rijk. Al in 1938 werden 
voorbereidingen getrof
fen om bij het uitbreken 
van een oorlog de bui
tenlandse post te onder
werpen aan censuur. De 
Duitse weermacht had 
op een aantal plaatsen 
censuurkantoren, waar 
de burgerpost bestu
deerd werd. De brieven 
uit die tijd dragen de 
kenmerken van die 
censuur. Verzamelaars 
van poststukken uit de 
Tweede Wereldoorlog 
willen graag weten, 
waar die kenmerken 
vandaan komen, maar 
ook thematische verza
melaars dienen in hun 
tentoonstellingsverza
meling te laten zien, dat 
zij de herkomst kennen 
van deze kenmerken. 

Horst Landsmann heeft 
een catalogus samenge
steld, waarin alle kanto
ren die de buitenlandse 
post censureerden en de 
daar gebruikte stempels 
en stroken op een rij zijn 
gezet. Het meer dan 400 
pagina's tellende boek
werk biedt een schat aan 
informatie en is boven
dien rijk geïllustreerd. 
Het is vanzelfsprekend 
geen boek, dat van A-Z 
gelezen dient te worden, 
maar dat bij bestude
ring poststukken uit de 
verzameling net even 
dat beetje extra geeft. De 
auteur geeft bovendien 
ook een waardering, 
zodat gedetermineerde 
poststukken meteen op 
'waarde' geschat kun
nen worden. Die Zensur 
uon Ziuilpost in Deutsch
land im 2. Weltkrieg is 
een indrukwekkende 

Horst Landsmann 

Die Zaïwiu m m Zivilpo«! in D«utactatkiul 
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catalogus, een aanrader 
voor iedereen die serieus 
een studie wil maken 
van dit onderwerp. 

Horst Landsmann, Die 
Zensur von Zimlpost m 
Deutschland im 2. Welt
krieg, Em Katalog der im 2. 
Weitkrieä uon den Ausland-
briejprufstellen und anderen 
Zensurstellen in Deutschland 
und den besetzten Gebieten 
aufZiuilpost uerwendeten 
Zensuruermerke, 
ISBN 978383701748g, 
pnjs€5g. 

zodat de stempelvlag er 
maar voor een deel op 
staat. Juryleden zullen 
dat niet zo waarderen, 
maar ik wilde het u toch 
niet onthouden. Meer 
waardering zullen ze 
kunnen opbrengen voor 
het stempel uit Engeland, 
dat oproept om 'Holland 
Afloat' te lezen (ig). Het 
gaat volgens de tekst 
in het stempel om een 
werk, dat de heldhaftige 
strijd van de Nederlandse 
marine in de Tweede 
Wereldoorlog en eerdere 
oorlogen beschrijft. 

Oorlogsgraven 
Het is jammer, dat 
TNT Post geen officiële 
herdenkingszegels in het 
emissieprogramma van 
2010 heeft opgenomen. 
In samenwerking met de 
Nederlandse Oorlogsgra-
venstichting werd wel een 
velletje met persoonlijke 
zegels uitgegeven (20). 
Op de zegels zijn plekken 
op de erebegraafplaats in 
Loenen afgebeeld. Op het 
velletje staat een citaat uit 
een toespraak van konin
gin Wilhelmina uit 1942: 
"Nederland zal de marte-
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laren die vielen voor zijn 
bevrijding, nimmer ver
geten. Naam voor naam, 
persoon voor persoon, zal 
hun nagedachtenis bij ons 
voortleven." De zegels 
worden in combinatie 
met speciale kaarten door 
de stichting verkocht voor 
€ 3,95. De postzegels en 
kaarten zijn te bestellen 
door dit bedrag over te 
maken op bankrekening
nummer 24.62.44.097 
van de Nederlandse 
Oorlogsgravenstichting 
onder vermelding van 
"postzegels Loenen". 
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li 
SPELREGELS ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELSADVERTENTIES, VERMELDING 

VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

RULES SUBSCRIBERS ONLY, NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS, STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN I HE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL NUR FUR ABONNENTEN, KAUFMÄNNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET, 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 
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AANGEBODEN 

www.moriefonline.nl Motiefpost
zegels met afbeelding. Pzh. Jansen. 
Telefoon 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraati3, 6135 CS, Sittard. 
Telefoon 046-4512751. E-mail robert-
wikrorf^Dhome.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Telefoon 0229-261611. 
www.sramps-dns.com 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle 
Europese landen 35%, FDC's, 
boekjes etc. J. Romkens. Telefoon 
045-5462894. 

Br. Commonwealth (1937-2009) free 
pricelist for more than 20000 postfris 
offers. L.B.Pedersen, Kirkevaenget 
317, 8310 Tranbjerg, Denmark, www. 
LEP-stamps,dk 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Brazil, Zwi., Oostenrijk 20 - 25%. R. 
Dorman, Fonteinkruid 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. Wantlistservice, Lennart 
von Wowern, Tulegatan 23, SE-602 
17 Norrkoping, Sweden. 

Republiek Indonesië voor al uw 
manco's, postfris en nieuwtjes. Be
perkte voorraad gestempeld/FDC's/ 
vellen en A-nrs. Info en prijslijsten: 
mennosnoekfg)hetnet.nl Telefoon 
06-14511744 of 0228-318267. Per 
post: M. Snoek, Verlaat 27,1601JW 
Enkhuizen. 

Dit jaar 35%korting op al mijn oude 
partijen. Zie www.centrofilatelico. 
nl. J. Rosmuller, Woerden. Telefoon 
0348-423885. 

Engeland nieuwtjes voor DAVO 
E7+B8/2009. Ook machms en 
cylinderboekjes etc. Henk Rijne-
veld. Telefoon 0183-581350. E-mail 
hf5tamps(g)planet,nl 

VE CEPT + voor- meelopers + FDC. 
Stuur mancolijst. G.Borst, Want 19, 
1276 HC Huizen. E-mail g.horst7(g) 
kpnplanet.nl 

Te koop van particulier thema 
verzamelaar: gigantische verzame
ling thema voetbal. Aangezien ik nog 
meer thema's verzamel stoot ik dit 
af Vraagprijs 1500,- euro. H. Meima. 
Telefoon 055-3553597 

Certificaten met Franse postzegels 
voorzien van de historie van de zegel 

uitgegeven door de Franse filatelisü-
sche dienst onder categorie 60 "His-
torique du tembre Poste Francais", de 
verzameling telt 32 banden met elk 
circa 45 certificaten, uitgegeven van 
1973 t/m 2004. H. Kemp. Telefoon 
06-51103506. 

Kilowaar grf wb. 2009. Duitsland 
200 gr. 7 euro, 400 gr. 12 euro, 
Noorwegen 200 gr. 12 euro. Bank. 
894812335. H.J. de Vries, Hillegom. 
Telefoon 0252-518302 

Verzamelaar stopt, alles mag weg 
Ned. en OR frankeer zegels, port 
luchtpost, roltanding, FDC, dienst-
boekjes, telegram enz. enz. pfr. 
ongebr. gebruikt kinderbedank. H. 
Loef, Meentzoom 37,1261 XA Blari-
cum. E-mail h.lopfrp)casema.nl 

Postfris motief o.a. voetbal. Olympi
sche Spelen, honden, katten, WNF 
vogels, vissen, schepen, treinen, wwf, 
Nederland en gebieden met afbeel
ding www.plaatz.egel.nl M. van Atten. 
Telefoon 0180-317401. 

Hertogpost Den Bosch. Pzh. Robert 
Wiktor. Oost-Europa + motieven + 
rariteiten. Telefoon 046-4512751. 
E-mail robert-wiktor^home.nl 

GEVRAAGD 

Grote collecties en partijen van de 
gehele wereld. Contante betaling. D. 
van der Toorn. Telefoon 070-3388427 
ofo6-5iii8436. Bezoek aan huis. 
Geen object te groot. 

Goede collecties en verzamelin
gen tegen contante hoge prijzen. 
M.E.v.Bakel. Telefoon 06-24480382. 

Baltische Staten oud + modern 
gebruikt (leesbaar). P. Bakker Schut. 
Telefoon 055-5222973. 

Frankrijk postfris 2003-2010 liefst 
m DAVÓdeluxealbum. G. Sweijen. 
Telefoon 035-5421789. 

Ter overname of inzage: (datum-) 
verzameling(en) RECLAMEHAND-
STEMPELS Ndl. Jos M.A.G. Stroom, 
telefoon 024-3656782 ofstroom(g) 
wiz.nl 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de vereniging 
voor alle verzamelaars van Engeland 
en gebieden. Maak eens kennis, bel 
070-3860232, zie www.sgbritannia. 
Ijl Blad, meetings, 4 grote veilingen, 
boekjes en veel verzamelplezier. Join 
the club, see you! 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 
06-51140411, 070-3460328 ofwww. 
filitalia.nl 

De Filatelistenvereniging Zuidelijk 
Afrika bestaat reeds ruim 20 jaar 

Maak eens kennis met ons, 5 bijeen
komsten in Tiel, 5 veilingen, eigen 
blad, rondzend- en meuwtjesdienst. 
Contributie 20,- euro. Inl. A.A. de 
Hilster. Telefoon 0344-661897. E-
mail tonfJor(;)planet.nl 

Contactgroep Frankrijk Verzame
laars (CFV), brieven en postzegels 
van Frankrijk en voorm. Franse 
Kol., eigen blad, veilingen, rondz., 4 
bijeenkomsten p.j. m De Bilt. Contr. 
19 euro. Info. Pietjan Zwaag. Telefoon 
020-6277894. E-mail: p.zwaag(p 
hccner.nl 

Verenigde Naties en/of Verenigd 
Europa. Al vanaf i960 de gespecia
liseerde vereniging m ons land. Een 
must voor elke Verenigde Naties en 
Verenigd Europa specialist. 4 Bijeen
komsten met veiling per jaar en 4X 
ons eigen gerenommeerde tijdschrift 
"Grenzeloos" per jaar. Internationale 
contacten. Contributie 25 euro per 
jaar. Voor inlichtingen telefoon 033-
4943567 of e-mail porfiermhotmail. 

Postzegel-, Ansichtkaarten- en 
Muntenbeurs zaterdag 29 mei NVPV 

afd. Bodegraven 9.30 -16.30 uur in 
Rajngaarde i, Dronenwijk, Bode
graven. Semihandelaren aanwezig 
en ruiltafels. Semihandelaren in 
postzegels, munten en ansichtkaar
ten kunnen nog huren, 5 euro per 
tafel van 1.20 bij 0.80. D. Verwoerd. 
Telefoon 06-53260579. 

Spaart u ook cept of meelopers? Mail 
naar fonsfrenkenf^hetnet.nl Ruilen 
ook mogelijk. 

Kilowaar ink. verk.ruil tax. alle land 
aanb. nu va 5 euro p.kg. R. Wortel-
boer HGZ. Telefoon 06-14722817. 

P.V. "Telstar" Putten, Gld. Grote jaar-
lijke Postzegelbeurs, annex ruilbeurs, 
zaterdag 3 juli van 10.00 -16.00 uur 
m 't Voorhuys", Voorthuizerstraat 14 
in Putten. Tafels te huur. Inl. H.D. 
Buitenwerf Telefoon 033-2452484. 

Contactgroep AL BARJD voor 
verzamelaars Midden Oosten 4xp.j. 
bijeenkomst in Woerden. U bent 
altijd welkom. Info S. Breunesse. 
Telefoon 0348-481070. E-mail syt.ske-
breunesse(g)hotmail.com 

Uw goud verkopen? 

Wij zijn gespecialiseerd in: 

Munten : Baren ^[Sieradeni 

www.Goudprijs.nl I 0186-571366 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

Postzegel! 
W.van der Bijl 

-̂M 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.P.) 

http://www.moriefonline.nl
http://www.sramps-dns.com
http://www.centrofilatelico
http://kpnplanet.nl
http://www.plaatz.egel.nl
http://wiz.nl
http://www.sgbritannia
http://filitalia.nl
http://hccner.nl
http://www.Goudprijs.nl


BREDENHOF-POSTZEGELIMPORT 
otterdam" 

email info@bredenhof.nl • Internet: www.bredenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 t/m 17.00 uur 

Maandag is de winkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Verzendkosten €5,00. Rembours €6,50. Boven €100,- geen verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

DEZE MAAND VERWACHTE KILOWAAR; 
AUSTRALIË, CANADA, FRANKRIJK, 

GRIEKENLAND, JAPAN, OOSTENRIJK, 
U.S.A., BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS. 

AANBIEDINGEN: 

[PIÎ QDSlLig'ü' Sll][p[älM][L(&)\̂ Mi mmfü\^\miMi 

250 gr ^ 

AUSTRALIË 

iNSTEEKBOEKEN 
32/64 WIHE BLADEN/ 
«r BLADZIJDEN ^f-

^ NU 12,^ 

»̂  250 qr 
GRIEKENLAND^ 
*•' NU 29/*" 

250 gr ^ 

FRANKRIJK 
NU ' ^"»^ '^ NU 12," ygÊ^i 

KIJK VOOR ANDERE KILOWAAR OP; 
WWW.BREDENHOF.NL 

WU ZUN AANWEZIG OP HERTOGPOST STAND 55. 
WEER VOLOP NIEUWE PARTUEN IN 

VOORRAAD. 

LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 

ENGELAND 
ENG GEBIEDEN 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
IERLAND 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
THAILAND 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

OMSCHRIJVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT 
GOEDE MODERNE MIX 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
MET IETS NIEUW GEEN KERST 
GOEDE SORTERING 
LEUKE SORTERING ZEER MOEIUJK 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW 
MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 
MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
MET CA 25% EUROWAARDEN 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 

100 gr 
9,50 

15,00 
21,50 
9,00 

12,50 
11,00 

22,50 
50,00 
14,50 
14,00 
17,50 
14,00 
15,00 
14 50 
12,50 
35,00 
15 00 
8,50 
9,50 

13,50 
22,50 
13,50 
12,50 
15,00 
11,00 
12,50 
32,50 
10,00 
15,00 
19,00 

2 5 0 gr 
22,50 
35,00 
50,00 
21,50 

29,50 
25 00 
55,00 

35,00 
34 00 
40,00 
32 50 
35,00 
33,50 
29,50 

36,00 
19,50 
22,50 
32,50 

32 50 
30,00 
35,00 
25,00 
29,50 
79,00 
23 50 
35 00 
42 00 

500 qr 
42,50 

39 50 

55,00 
49,00 

68 00 

62,50 

49 00 
55 00 

45 00 

VAN LOKVEN FILATELIE BV 

- Wij zijn aanwezig op HERTOGPOST 2010 (Standnummer 68) 

- GRATIS TAXATIE EN INNAME VOOR ONZE NAJAARSVEILING 

- Ruime keuze uit onze kwallteltsvoorraad Nederland, Overzeese Rijksdelen 

en Europese landen (1840-1955) postzegels en brieven. 

- Voorraad postfris op land '> -jp -'jiiu 'f'j'i'i-'i'J'i'jj 

C A . 

- Nederlands grootste particuliere Nieuwtjes-Abo-Service, Vra 'j jn]'jliifj!rl informatie aan onze stand. 

VAN LOKVEN FILATELIE BV 

beëdigd makelaar taxateur 

Bakkerstraat 22 Fax: +31(0)475 330 829 
6041 JR Roermond admin@vanlokven.nl 

Tel. +31(0)475-563 500 wwwvan lokven .n l 
387 

WWW.VANLOKVEN.NL 

mailto:info@bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl
mailto:admin@vanlokven.nl
http://wwwvanlokven.nl
http://www.vanlokven.nl


VOORHEEN 
POSTZEGELVEILING 

WIGGERS DE VRIES BV 

CORINPHILA 
* VEILINGEN IN NEDERLAND SINDS 1974 

EN IN ZWITSERLAND SINDS 1926 

* GEVARIEERD AANBOD VAN BETERE ZEGELS, 

POSTSTUKKEN, COLLECTIES EN ENGROSPOSTEN 

* TEVENS PRENTBRIEFKAARTEN, MUNTEN 

EN PAPIERGELD 

* HÉT ADRES VOOR INTERNATIONALE VERKOOP 

'-»y » ft. 
vV ■̂  « « 

m'^^^^»j^^ 

ß?rfti 
/ 

^•'Tï. 

(7( PO SÏ A O E g( f 

^.GULDEN 

CENT 

CORINPHILA 
VEILINGEN BV 

HEEMRAADSCHAPSLAAN 100 
1181 VC AMSTELVEEN 

NEDERLAND 

GJ. GARRITSEN REGISTERTAXATEUR FEDERATIE TMV 

VEIUNGCATALOGI DIGITAAL VIA ONZE WEBSITE, 
OP AANVRAAG PER POST VERKRIJGBAAR 

TEL.+31 (0)20624 97 40 

FAX ■̂ 31 (0)20624 97 49 

INFO@CORINPHILA.NL 

WWW.CORINPHILA.NL 

WILT U OOK INZENDEN VOOR EEN VAN ONZE 
VOLGENDE VEILINGEN ? 

GAARNE GEVEN WIJ U VRIJBLIJVEND ADVIES EN 
INFORMATIE OVER ONZE VERKOOPVOORWAARDEN 

mailto:info@corinphila.nl
http://www.corinphila.nl

